
QUÈ FARIES PELS DRETS HUMANS A GINEBRA? 

Jornada de formació  

16 de maig 2012, 9-14h. 

 
Introducció   

Aquesta jornada de formació es troba inserida en un projecte més ampli Formació i 

acompanyament al Consell de Drets Humans de Nacions Unides a entitats de drets 

humans, pau i desenvolupament. Aquest projecte s'emmarca per una banda, dins de la 

línia de formació, per la seva naturalesa d’apropar el coneixement de la teoria i la pràctica 

dels drets humans i sobre els canals d’accés als mecanismes de garantía i protecció dels 

drets humans a les entitats de drets humans, pau, desenvolupament i codesenvolupament. 

I per l’altra, dins de la línia d’incidència pública, per la seva intenció de reforçar la societat 

civil, a través de les entitats del tercer sector, i fomentar la participació de la ciutadania en 

la presa de decisions, així com enfortir el seu paper com a fiscalitzador de les actuacions 

dels poders públics en els sistemes de protecció dels drets humans. 

 
Objectius i justificació 

L’objectiu general d’aquest projecte és el d’apropar la cultura dels drets humans i 

proporcionar el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans a les entitats de 

drets humans, pau i desenvolupament, i posar a la seva disposició la nostra experiència 

sobre els canals d’accés als mecanismes internacionals de garantía i protecció dels drets 

humans: 

1. Apropant als membres de les entitats el coneixement sobre el sistema internacional de 

garantía i protecció dels drets humans, amb especial atenció al Consell de Drets Humans.  

2. Facilitant l’aplicació pràctica del coneixement adquirit a la seva feina, i en l’elaboració 

d’una proposta de treball sobre “Què farieu pels drets humans a Ginebra”.  

3. Promovent el paper de les entitats de pau, drets humans i desenvolupament en els 

sistemes internacionals de garantía i protecció dels drets humans.  

4. Fomentant el seguiment dels òrgans de protecció dels drets humans i promocionar una 

cultura d’incidència política dins dels mateixos, intervenint en els processos. .  

 
Per tal de desenvolupar la jornada l’IDHC compta amb la col·laboració de 

l’Associació per les Nacions Unides a Espanya (ANUE) per la seva tasca continuada de 

promoció dels drets humans i coneixement del sistema de Nacions Unides. 

 
Programa 
9-11h. De què parlem quan parlem de drets humans?. Una introducció teòrica als sistemes 

de garantía dels drets humans. 



11-13h. Com funciona el sistema de Nacions Unides? Què és i com funciona el Consell de 

Drets Humans? 

13-14h. Què podem fer com entitat a Ginebra?. Dubtes i reptes.  

 

Propostes de treball de les entitats 
Un cop realitzat el curs de formació, les entitats interessades en participar en el 19 

període de sessions del Consell de Drets Humas que tindrà lloc durant el mes de setembre 

(10-28), hauran de presentar una proposta que considerin potser interessant treballar a 

Ginebra.  

Les propostes presentades hauran de seguir un format concret seguint les bases 

que es presentaran el dia de la jornada de formació. 

Si al curs ha assistit més d’un membre de cada entitat, la mateixa haurà de 

designar a la persona que presenta la proposta i viatjarà a Ginebra.  

La proposta de treball serà valorada per un Tribunal format per un membre designat 

per l’ANUE, un membre designat per l'IDHC, i un representant de la Federació de drets 

humans.  

Pel que fa a la selecció del representant de l’entitat, serà requisit que hagi realitzat 

el curs i defensi la proposta. I es tindrà especialment en compte que el tema sobre el que 

es treballi sigui abordat en aquell període de sessions. 

Un cop finalitzada la visita al Consell de Drets Humans, la persona de l’entitat haurà 

de presentar un informe on es farà una breu descripció de les sessions a les que ha 

assistit, així com dels contactes que ha pogut realitzar.  

 
Informació pràctica 
Data i horari: 16 de maig, de 9 a 14h.  

Lloc: seu de la Confederació Catalana d’ONGs per la Pau, els Drets Humans i el 

Desenvolupament (c/Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona). 

Preu: 25€ per entitats federades. 50€ per entitats no federades 

Inscripcions: es gestionaran a través del correu formacio@idhc.org. Enviar fins l’11 de 
maig, nom de l’entitat, nom i cognoms de la/les persones que assistiran a la jornada, 

entitat, àmbits d’actuació de l’entitat, correu i telèfon de contacte. A més, s’especificarà si 

està interessat/ada a viatjar a Ginebra i el tema a abordar. Hi ha un nombre limitat de 20 
assistents.  

 

Si necessiteu més informació podeu enviar un correu a formacio@idhc.org o trucar al T. 

93.301.77.10 


