Formació per a organitzacions
locals de defensa dels drets
humans en el sistema de
protecció de drets humans de
l'ONU amb l'Oficina de l'Alt
Comissionat per als Drets
Humans
Data inici: Dimarts, 22 Mai 2018
Data final: Dimecres, 23 Mai 2018
Data final inscripció: Divendres, 18 Mai 2018
Dies de la setmana: Dimarts 22 de maig (de 15 a 19 h), Dimecres 23 de maig (de 9 a 13 h)
Adreça: Carrer de Ferran, 32, 08002 Barcelona
Dades de contacte: Centre de Recursos en Drets Humans-Oficina per la No Discriminació,
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la., 93 402 27 581
Programa del curs:
• Explorar els tractats Internacionals sobre drets humans (Declaració Universal de Drets
Humans (1948), Pacte Internacional sobre DESC (1966) i de Drets Civils i Polítics (1966) i la
resta de convencions bàsiques), procediments i mecanismes (en particular, Procediments
especials i Revisió Periòdica Universal);

• Avaluar breument el calendari i les pròximes revisions d'Espanya en els mecanismes de
drets humans de les Nacions Unides i discutir sobre com accedir/proporcionar informació
per a tals revisions;
• Tenir una perspectiva privilegiada dels mecanismes de drets humans de les Nacions
Unides, de manera que els defensors locals dels drets humans puguin tenir una visió clara
sobre com utilitzar aquests mecanismes;
• Ser capaç d'avaluar, en una sessió pràctica, un cas concret de violacions de drets humans
amb l'expert. Aquests casos comprendran exemples de drets civils, polítics, econòmics,
socials i culturals a escala de ciutat. Es podrien discutir recomanacions anteriors dels
mecanismes de drets humans relatius a exemples d'altres ciutats i regions.
Organitza: Oficina per la No-Discriminació. Ajuntament de Barcelona
Mes informació:
Web
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