VI CURS DE FORMACIÓ EN

DRETS HUMANS

PER A

C O O P E R A N T S
L'objectiu principal del curs és proporcionar a les persones que
treballen en els diferents àmbits de la cooperació al desenvolupament,
les eines necessàries per comprendre la realitat internacional, a través
del coneixement i l'estudi de la normativa internacional en matèria
de drets humans i dret humanitari.
Aquest curs està dirigit a cooperants en el terreny, tècnics en gestió
de projectes, etc., que no necessàriament compten amb formació
jurídica, però que desitgen conèixer la normativa internacional
aplicable a diferents situacions que es plantegen a les zones del món
en les quals treballen, ja sigui en llocs on es desenvolupen conflictes
armats, o on es produeixen situacions de violació o desconeixement
dels drets humans.
En definitiva, conèixer quins són els drets de les persones més
vulnerables, per poder treballar juntament amb elles d'una manera
més efectiva.

El curs es desenvoluparà en sessions teòriques i pràctiques:
Classes teòriques a càrrec de membres de l'Institut de Drets
Humans de Catalunya, on s'estudiarà i analitzarà la normativa
internacional en l'àmbit dels drets humans i del dret humanitari.
Sessions a càrrec de membres d'ONG i de personal especialitzat.
Taller pràctic on es treballarà, d'acord amb els coneixements
prèviament adquirits, en la resolució de conflictes reals, en què
incideixi l'aplicació del dret internacional dels drets humans i el dret
humanitari.

Programa
PROTECCIÓ INTERNACIONAL
DELS DRETS HUMANS
Introducció
El sistema de Nacions Unides

· Les Nacions Unides i els Drets Humans
· La Declaració Universal de Drets
Humans
· El Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics i els seus Protocols
· El Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals
· Mecanismes convencionals de garantia
dels Drets Humans
· La protecció de l'individu contra la
tortura i altres tipus de tractes inhumans
i/o degradants
· Mecanismes extraconvencionals de
garantia dels Drets Humans
· El Consell de Drets Humans
· Procediments Especials

SISTEMES REGIONALS DE
PROTECCIÓ DELS DRETS
HUMANS

L A R E G U L AC I Ó J U R Í D I C A
INTERNACIONAL DELS
CONFLICTES ARMATS

SESSIÓ A CÀRREC DE
MEMBRES D'ONG I DE
PERSONAL ESPECIALITZAT

El sistema europeu

Límits a la conducta de les
hostilitats ("Dret de la Haya")

TALLER PRÀCTIC

· La protecció dels Drets Humans en
l'àmbit europeu
· El Conveni Europeu per a la Salvaguarda
dels Drets Humans i les Lliber tats
F o n a m e n t a l s i e l s s e u s P ro t o c o l s
· El Tribunal Europeu de Drets Humans
· La Carta Social Europea
· El Comissari de Drets Humans del
Consell d'Europa

Les normes relatives al tracte de
les persones en poder de l'enemic
("Dret de Ginebra")

· La protecció dels Drets Humans en
l'àmbit americà
· La Convenció Americana dels Drets
Humans: contingut i procediment de garantia
previstos

· Conflictes armats internacionals
· La protecció i cura dels ferits, malalts i
nàufrags de les forces armades
· La protecció dels presoners de guerra
· La protecció de les persones civils en
poder de l'enemic
· Conflictes armats interns

El sistema africà

L'aplicació, control i reparació

· La protecció dels Drets Humans en
l'àmbit africà
· La Carta Africana dels Drets de l'Home
i dels Pobl: contingut i procediment de
garantia previstos

· L'aplicació i control del Dret Internacional
Humanitari
· La reparació de les violacions del Dret
Internacional Humanitari

El sistema americà

DATA::
Del 10 al 14 de novembre de 2008

PREU:
60 euros

HORARI:
De dilluns a divendres, de 17 a 21h

INSCRIPCIÓ:
Presentar CV i carta de motivació
a la seu de l'IDHC o per correu
electrònic a formacio@idhc.org,
abans del 31 d'octubre.

LLOC:
Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC)
C/ Pau Claris 92, Entl, 1ª, 08010,
Barcelona
Tel. 93 301 7710
www.idhc.org

· Conflictes armats internacionals
· Límits: ratione personae, ratione materiae
i ratione conditionis
· Conflictes armats interns

El llistat d'admesos es comunicarà
uns dies abans de començar el
curs.
PLACES LIMITADES

ORGANITZA

amb el suport

