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Outline
• The structure of human rights system in the UN
– A estrutura do sistema de direitos humanos das Nações
Unidas

• How the system works: basic standards and
mechanisms
– Como é que o sistema funciona: padrões mínimos e
mecanismos

• Charter and Treaty Bodies
– A Carta e Órgãos dos Tratados

What has the world done to help protect the rights of all
people?
O que é que o mundo tem feito para ajudar a proteger os
direitos de todos?

• They have created UN mechanisms for change
• Criaram-se os mecanismos da ONU para
mudança

The UN Human Rights System works as a constant
dynamics between …

Standards

Mechanisms

• Universal Declaration of
Human Rights 1948

• Human Rights Council

• Conventions / Treaties
• Resolutions

• Universal Periodic Review
• Treaty bodies / Expert
committees

• Reports
• Special procedures
• Observations / Advice
/ Recommendations

• Complaint procedures

• Human rights law

• Human rights courts

O Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas
funciona com uma dinâmica constante entre

Normas

Mecanismos

•A Declaração Universal
de 1948

•O Conselho de Direitos
Humanos

•Convenções / Tratados

•Revisão Periódica Universal

•Resoluções
•Relatórios
•Observações/ Conselhos
/Recomendações
•Lei dos Direitos
Humanos

•Órgãos de tratados/
Comités de peritos
•Procedimentos especiais
•Processos de queixas
•Tribunais de direitos humanos

Standards …
Normas …

Mechanisms …
Mecanismos …

The UN Assembly Hall in Geneva. This is the
home of the United Nations and Human Rights
Council.
The Universal Declaration of Human
Rights, 1948.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, 1948.

A Assembleia da ONU em Genebra. Esta é a casa
das Nações Unidas e do Conselho de Direitos
Humanos.

The charter-based bodies
Os órgãos baseados em Cartas

• The Human Rights Council
– O Conselho dos Direitos Humanos

• The Complaint Procedure of the HR Council
– O procedimento de queixas do Conselho de DH

• The Special Procedures of the HR Council
– Os procedimentos especiais do Conselho de DH

UN Human Rights Council
O Conselho de Direitos Humanos
• The Human Rights Council is made up of 47 United
Nations member states, which are elected by the UN
General Assembly
– O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 Estados
Membros da ONU, que são eleitos pela Assembleia Geral da
ONU

• Each member state of the council is elected for three years
– Cada Estado Membro do Conselho é eleito por três anos

• Members are chosen from different countries
– Os membros escolhidos são de diferentes países

Complaint Procedure
Procedimento de queixa
• Allows individuals and organizations to bring
human rights violations to the attention of the
Council
– Permite que indivíduos e organizações tragam ao
conhecimento do Conselho as violações de direitos
humanos

• Established in 2007
– Foi estabelecido em 2007

Special Procedures
Procedimentos Especiais
•

Made up of approx. 80 special rapporteurs (special
representatives, independent experts and working groups)
– Composto por aproximadamente 80 relatores especiais
(representantes especiais, peritos independentes e grupos de
trabalho)

•

All of these monitor, examine, advise and publicly report on
thematic issues or human rights situations in specific countries
– Todos eles monitorizam, analisam, aconselham e relatam
publicamente as questões temáticas ou a situação dos direitos
humanos em países específicos

• Gender balance in special procedures
•

Equilíbrio de género em procedimentos especiais

Universal Periodic Review
Revisão Periódica Universal
• States, including Angola, have to submit reports
on the human rights situation in the country.
• Os Estados, inclusive Angola, têm que submeter
relatórios sobre a situação de direitos humanos no País.

• The UPR reviews these reports and comments on
the situation, giving direction on what changes
needs to be made.
• A RPU avalia esses relatórios e comenta sobre a
situação em questão, dando orientações naquilo que
precisa de mudanças.

The nine core international human rights treaties
Os nove principais tratados internacionais de direitos humanos
•

International Covenant on Civil and
Political Rights (1966)

•

O Pacto Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos (1966)

•

International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (1966)

•

O Pacto Internacional de Direitos
Económicos, Sociais e
Culturais(1966)

•

Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination (1965)

•

Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against
Women (1979)

A Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de
Discriminação Racial (1965)

•

A Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres
(1979)

•

The nine core international human rights treaties
Os nove principais tratados internacionais de direitos humanos
•

Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (1984)

•

A Convenção contra a Tortura e
Outras Penas ou Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (1984)

•

Convention on the Rights of the
Child (1989)

•

A Convenção sobre os Direitos da
Criança (1989)

•

International Convention on the
Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of
Their Families (1990)

•

A Convenção Internacional sobre a
Proteção dos Direitos de todos os
Trabalhadores Migrantes e dos
Membros das suas famílias (1990)

The nine core international human rights treaties
Os nove principais tratados internacionais de direitos
humanos
• Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
(2006)
• International Convention for
the Protection of all Persons
from Enforced
Disappearance (2006)
Also: Convention relating to the
Status of Refugees (1950)

• A Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com
Deficiência (2006)
• A Convenção Internacional
para a Protecção de todas as
Pessoas contra o
Desaparecimento Forçado
(2006)

Também: A Convenção relativa
ao Estatuto dos Refugiados
(1950)

The nine treaty-bodies (expert committees): one for each
human rights treaty

• Human Rights Committee
• Committee on Economic, Social and Cultural Rights
• Committee Against Torture
• Committee on the Elimination of Discrimination Against Women
• Committee on the Elimination of Racial Discrimination
• Committee on the Rights of the Child
• Committee on Migrant Workers
• Committee on the Rights of Persons with Disabilities
• Committee on Enforced Disappearances

Os nove órgãos baseados em Tratados (comissões de
peritos): Um para cada tratado de direitos humanos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité dos Direitos Humanos
Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais
Comité para a Prevenção da Tortura
Comité para a Eliminação de Discriminação Contra as
Mulheres
Comité para a Eliminação de Discriminação Racial
Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais
Comité dos Direitos da Criança
Comité para os Trabalhadores Imigrantes
Comité para os Direitos das Pessoas com Deficiências
Comité sobre os Desaparecimentos Forçados

Break-out Session
•

Group 1: Angola has shown positive acceptance of the UN human rights
system. Angola is party to several UN conventions and optional protocols.
– If you go back to the list of conventions that Angola has not ratified,
consider why this is the case.
– Try also to come up with a list for which conventions to join next, if
any and why.
•

Grupo 1: Angola tem demonstrado aceitação positiva ao sistema de
direitos humanos da ONU. Angola é parte de várias convenções e
protocolos adicionais da ONU.
– Se voltar à lista de convenções que Angola não ratificou, analise
porque é que isso não ocorreu.
– Tente também analisar na lista quais as convenções a aderir em
seguida, se há alguma e porquê.

Break-out Session

Group 2: Look at the list of treaties that Angola has become party to and
discuss how taking part in the UN human rights system by signing these
treaties might have helped improve human rights in Angola. If you don’t
think it has helped discuss why.
Grupo 2: Veja a lista de tratados de que Angola se tornou parte e discuta
como aderir ao sistema de direitos humanos da ONU, ao assinar tais
tratados, deve ter ajudado a melhorar os direitos humanos em Angola. Se
não acha que ajudou, discuta porquê.
Home page of the UN Human Rights/Office of the High Commissioner for
human rights:
Home page dos Direitos Humanos da ONU/Gabinete do Alto Comissariado para
os direitos humanos:

www.ohchr.org

