
L’objectiu principal del curs és
proporcionar a les persones que treballen
als diferents àmbits de la cooperació al
desenvolupament els coneixements en
matèria de drets humans i les eines
necessàries per comprendre la realitat
actual tant a nivell universal com regional.

Aquest objectiu s’acomplirà propor-
cionant als alumnes, coneixements en
matèria de drets humans, en relació als
sistemes de protecció dels drets humans,
al dret internacional humanitari, i
coneixements sobre l’enllaç entre
cooperació al desenvolupament i drets
humans, a través de l’enfocament basat
en drets humans.

A més, es realitzaran dos tallers pràctics
que serviran als alumnes per posar en
pràctica els coneixements adquirits durant
les sessions.

Aquest curs està dirigit a cooperants al
terreny, tècnics de gestió de projectes,
mitjans de comunicació especialitzats i
demés persones vinculades a l’àmbit de
la cooperació, que no necessàriament
deuen comptar amb una formació jurídica
prèvia, però que desitgin tenir una
primera aproximació als drets humans
i a l’enfocament basat en drets humans
en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament.

Dilluns 17
De què parlem quan parlem de drets
humans i cooperació? Una introducció a
l’enfocament basat en drets humans

Dimarts 18
Sistema universal de protecció internacional
dels drets humans i la responsabilitat
internacional de l’individu

Dimecres 19
Dret internacional humanitari i drets
humans: el rol dels diferents actors de la
cooperació en situacions de conflicte armat

Dijous 20
Sistema interamericà i sistema africà de
protecció dels drets humans

Divendres 21
Sistema europeu de protecció dels drets
humans

Dilluns 24
Taller pràctic

Dimarts 25
La justificació del Pla Àfrica en l’estratègia
de cooperació espanyola: el dret d’asil

Dimecres 26
La transversalització dels DDHH en la
cooperació i l’enfocament basat en Drets
Humans en la cooperació al desenvolupament

Dijous 27
Taller pràctic
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