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■ Què son els DRETS HUMANS?

■ MORAL?

■ DRET?

■ RELIGIÓ?

■ COMPORTAMENT 
FRATERNAL?

■ VALORS?
■ DIGNITAT?

■ JUSTICIA?

■ IGUALTAT?



1. Antecedents històrics de la protecció internacional dels drets humans

■ “Tot el que u no desitja que li facen, ha d’abstenir-se de fer-ho als altres”, 

Mahabharata, XII, (primer mil·lenni aC).

■ “No faces als altres el que no vulgues que et facen a tu”, Confuci (551-

479 aC), Diàlegs.

■ “El que a tu mateix et contraria, no ho faces al teu proïsme”, Talmud, 

Sabbat, 31.

■ “Tot  allò que vulgueu que els homes us facen a vosaltres, feu-ho 

vosaltres a ells” Mateu (7, 12).

■ “Ningú de vosaltres és creient mentre no preferisca per al seu germà el 

que prefereix per a si mateix”, Mahoma, Dites del profeta (s. VII).



1. Antecedents històrics de la protecció internacional dels drets humans

PRIMERES DECLARACIONS: S. XVII I S. XVIII

Declaració de Virgínia de 12 de juny de 1776:

“1. Que todos los Hombres son por naturaleza igualment libres e independientes, y tienen ciertos derechos
inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de Sociedad, no pueden ser privados o postergados; en
esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y
obtención de la felicidad y la Seguridad”

Declaració d’Independència dels Estats Units d’Àmèrica de 4 de juliol de 1776:

Preàmbul:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su
Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes
legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga
destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno
que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores
probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por
motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado
que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia
aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida
invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su
derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad”



1. Antecedents històrics de la protecció internacional dels drets humans

PRIMERES DECLARACIONS: S. XIX, S. XX

Declaració Universal dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789)

“1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en 
la utilidad común.

2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. 
Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden 
ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 
disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no 
puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”

Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana (1791 – Olympe de Gouges)

Constitució de Weimar (1919)



1. Antecedents històrics de la protecció internacional dels drets humans

• Final de la IIGM

• Gran acord interestatal sobre el 

reconeixement i la protección dels 

drets humans

• Carta de les Nacions Unides 

(Conferència de San Francisco, 26 

juny 1945)

• Creació de la Organització de les 

Nacions Unides



2. Els drets humans en la Carta de les Nacions Unides

Inclou alguna referència al 

reconeixement i la protecció dels drets 

humans?



2. Els Drets Humans en la Carta de les Nacions Unides

PREÀMBUL

Nosaltres els pobles de les nacions unides 

resolts a: 

“Reafirmar la fe en els drets fonamentals de 

l’home, en la dignitat i el valor de la persona 

humana, en la igualtat de drets d’homes i 

dones i de les nacions grans i petites”

Referència indirecta : No hi ha reconeixement de drets ni 

establiment de sistema de protecció. 



2. Els Drets Humans en la Carta de les Nacions Unides

→ Article 1.3. Propòsits: 

“3. Realitzar la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals de caràcter econòmic, social, 

cultural o humanitari, i en el desenvolupament i estímul del respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals 

de tots, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió”

→ Article 13. 1. B. Funcions de l’AG. 

“b. Fomentar la cooperació internacional en matèries de caràcter econòmic, social, cultural, educatiu i sanitari i 

ajudar a fer efectius els drets humans i les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius de raça, 

sexe, idioma o religió.”

→ Article 55. L’ONU promourà: 

“c. El respecte universal dels drets humans i les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius de 

raça, sexe, idioma o religió, i l’efectivitat de tals drets i llibertats”.

→ Article 62. Funcions del Consell Econòmic i Social. 

“2. El Consell Econòmic i Social podrà fer recomanacions amb l’objecte de promoure el respecte dels drets humans i 

les llibertats fonamentals de tots, i l’efectivitat de tals drets i llibertats”.

→ Article 76. Objectius del règim d’administració fiduciària. 

“c. Promoure el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius de 

raça, sexe, idioma o religió, així com el reconeixement de la interdependència dels pobles del món”. 



2. Els Drets Humans en la Carta de les Nacions Unides

Carta UN: ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES

• Asamblea General

• Consell Econòmic i Social

Creació de Comissió de Drets Humans

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS 

HUMANS



3. La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948

Comissió de Drets Humans

 Encàrrec: “preparar una carta internacional de drets humans”

Comitè de Redacció (1947):

• ELEANOR ROOSEVELT (EUA)

• CHARLES MALIK (Líban)

• RENÉ CASSIN (França)

• JOHN PETERS HUMPHREY (Canadà)

• PENG CHUNG CHANG (Xina)

• ALEXANDRE BOGOMOLOV (URSS)

• HERNÁN SANTA CRUZ (Xile)

• CHARLES DUKES (Regne Unit)

• WILLIAM HODGSON (Austràlia)



■ Hernán Santa Cruz, de Xile, membre de la subcomissió de

redacció, va escriure:

■ «Vaig percebre amb claredat que estava participant en un

esdeveniment històric veritablement significatiu, en el

qual s’havia assolit un acord sobre el valor suprem de la

persona humana, un valor que no es va originar en la

decisió d’un poder temporal, sinó en el fet mateix d’existir

– la qual cosa va donar origen al dret inalienable de viure

sense privacions ni opressió, i a desenvolupar

completament la pròpia personalitat. En la gran sala... hi

havia una atmosfera de solidaritat i germanor genuïnes

entre homes i dones de totes les latituds, que no he tornat

a veure en cap escenari internacional»

3. La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948



3. La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948

• (1º) Esborrany de Ginebra

• Document final: Declaració 

Universal dels Drets Humans

• Votació: 

48fav/8abst/0cont

• Resolució 217 A (III), de 10 

de desembre, de la 

Assemblea General

• Data de commemoració 

de la DUDH



Vídeo d’Amnistia Internacional, “Què són els drets 

humans?” 

https://www.youtube.com/watch?v=AN4pfLBZFeI

https://www.youtube.com/watch?v=AN4pfLBZFeI


3. La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948

• Enllaç a la Declaració: 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations

/cln.pdf

• Preàmbul + 30 articles

• Contingut material

• Eficàcia jurídica de la Declaració?

• Sense força legal obligatòria (Resolució AG)

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/cln.pdf


4. Els Pactes de 1966. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 

GUERRA FREDA

- 2 Blocs: Diferències ideològiques

- Impossibilitat d'arribar a un consens sobre un únic 

tractat internacional per a tots els drets

- Dos pactes

- Drets civils i polítics (primera generació)

- Drets econòmics i socials (segona generació)

 Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals

Resolució de la AG 2200 (XXI), de 16 de desembre de 

1966



4. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966  

Mecanisme d’adopció: Resolució 2200 A (XXI), de 

16 de desembre de 1966

Entrada en vigor: 23 de març de 1976

RECONEIXEMENT DE DRETS:

• Dret a la vida

• Prohibició de tortures i de penes o tractes cruels,

inhumans o degradants

• Prohibició de l’esclavitud, de la servitud i del treball

forçat

• Dret a la llibertat i a la seguretat personals

• Dret a ser tractat humanament en cas de privació de

llibertat

• Prohibició de la presó per deutes

• Dret a la llibertat de circulació de les persones

• Prohibició de l’expulsió arbitrària d’estrangers

• Dret a un judici just i a la presumpció d’innocència

• Principi de legalitat

• Dret al reconeixement de la personalitat jurídica de tot

ésser humà

• Dret al respecte de la vida privada i familiar

• Dret a la llibertat de pensament, de consciència i de

religió

• Dret a la llibertat d’expressió

• Prohibició de la propaganda en favor de la guerra i de

l’apologia de l’odi nacional, racial o religiós

• Dret de reunió pacífica

• Dret a la llibertat d’associació

• Dret dels xiquets a la protecció i a una nacionalitat

• Dret de participació política, a la igualtat davant la llei i

dret de les minories ètniques, religioses o lingüístiques

a tenir la seua pròpia vida cultural, a professar i

practicar la seua pròpia religió i a utilitzar el seu propi

idioma.



ARTICULAT?



4. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966  

• Obligacions de resultat: exigibilitat

• Control de compliment de les obligacions assumides (Part IV, PIDCP –

articles)

• Establiment de òrgan independent de control: Comité de Drets Humans

• Presentació d’informes

• Comunicacions interestatals

• Denuncies de particulars – Protocol Facultatiu (1996)

Pronunciaments: no són obligatoris per a les parts

*Tribunal Suprem: Caso Ángela González; STS 1263/2018, de 17 de juny





4. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials y Culturals (1966)

Mecanisme d’adopció: Resolució 2200 A (XXI), de 16 de desembre de 1966

Entrada en vigor: 23 de març de 1976

• Caràcter col·lectiu de les obligacions

• Obligacions de mitjà/comportament (c. resultat): no exigibilitat

• Article 2.1: “Cada país part d’aquest pacte es compromet a adoptar mesures, tant

per separat com mitjançant l’assistència i la cooperació internacionals,

especialment econòmiques i tècniques, fins al màxim dels recursos de què

disposa, per aconseguir progressivament per tots els mitjans apropiats, fins i tot,

en particular, l’adopció de mesures legislatives, la plena efectivitat dels drets ací

reconeguts”.



4. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials y Culturals (1966)

Reconeixement de drets: 

• Dret de tots a treballar, a gaudir de condicions de treball 

equitatives i satisfactòries, 

• Dret a fundar sindicats i a afiliar-se als de la pròpia elecció

• Dret a la seguretat social

• Dret a un nivell de vida adequat

• Dret al gaudi del més alt nivell possible de salut física i 

mental

• Dret a l’educació

• Dret a participar en la vida cultural



4. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials y Culturals (1966)

Control de compliment: 

• 1º: compromís de presentació d’informes sobre mesures adoptades i 

progressos assolits. 

• 1985: Creació del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. 

• Revisió dels informes i examen

• Presentació davant l’ECOSOC + AG

• 2008: Aprovació del Protocol Facultatiu. 3 modalitats d’actuació del 

Comitè:

• Comunicacions de particulars

• Comunicacions interestatals

• Procediments de recerca



5. ALTRES CONVENIS DE LA ONU SOBRE DRETS HUMANS

• Declaració Universal de 

Drets Humans

• Pactes Internacionals 

(1966)

• Protocols Facultatius

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHu

manRightsInstruments.aspx

• Conveni sobre la prevenció i el càstig del delicte de genocidi (9 de

desembre de 1948)

• Convenci sobre l’estatut dels refugiats (1951) i protocol (1967)

• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació

racial (1966)

• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació

de la dona (1978)

• Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels,

inhumanes o degradants (1984)

• Convenció sobre els drets del xiquet (1989)

• Convenció internacional sobre la protecció dels drets dels

treballadors migrants i dels seus familiars (1990)

• Convenció internacional per a la protecció de tots contra les

desaparicions forçades (2006)

• Convenció sobre els drets dels discapacitats (2006)

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx


5. ALTRES CONVENIS DE LA ONU SOBRE DRETS HUMANS

• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial (1966)

Article 1

Definició de discriminació racial: “tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en motius de raça,

color, llinatge o origen nacional o ètnic que tinga per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el

reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les

esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública. 2. Aquesta convenció

no s’aplicarà a les distincions, exclusions, restriccions o preferències que faça un país part en la present

convenció entre ciutadans i no ciutadans”

• Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants (1984)

Article 1

Definició de tortura: “tot acte pel qual s’infligeix intencionadament a algú dolors o sofriments greus, ja siguin

físics o mentals, amb la finalitat d’obtenir d’ell o d’un tercer informació o una confessió, de castigar-lo per un

acte que haja comès o se sospita que haja comès, o d’intimidar o coaccionar-lo a ell o a altres, o per qualsevol

raó basada en qualsevol tipus de discriminació, quan aquests dolors o sofriments siguin infligits per un

funcionari públic o algú altre en l’exercici de funcions públiques, a instigació seua, o amb el seu consentiment o

aquiescència. No es consideraran tortures els dolors o sofriments que siguin conseqüència únicament de

sancions legítimes o que siguin inherents o incidentals a aquestes”



5. ALTRES CONVENIS DE LA ONU SOBRE DRETS HUMANS

• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació de la dona (1978)

Article 1

“A l’efecte de la present convenció, l’expressió "discriminació de la dona" denota tota distinció, exclusió o 

restricció basada en el sexe que tinga per objecte o resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o 

exercici per la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l’home i la dona, dels 

drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol 

altra esfera”

 PART II: discriminació de la dona en la vida política i pública del país

 PART III: discriminació de la dona en l’esfera de l’educació, l’ocupació, l’atenció mèdica, la vida econòmica i 

social en zones rurals. 

 PART IV: igualtat davant la llei, matrimoni i relacions familiars. 

 PART V: Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació de la Dona

• Convenció relativa als drets del xiquet (1989)

Resposta específica a la situació d’especial vulnerabilitat dels xiquets.

196 ratificacions.

• Estats Units?



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans convencionals

CREATS EN VIRTUT DE TRACTATS INTERNACIONALS (origen 

convencional):

• Comitè de Drets Humans (CDH)

• Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (CDESC)

• Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (CEDR)

• Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació de la Dona 

(CEDD)

• Comitè contra la Tortura (CCT)

• Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura (CPT)

• Comitè dels Drets del Xiquet (CDX)

• Comitè per a la Protecció dels Drets dels Treballadors 

Migrants i dels seus Familiars (CPDTMF)

• Comitè sobre els Drets dels Discapacitats (CCD)

• Comitè contra les Desaparicions Forçades (CDF)

MECANISMES HABITUALS DE 

PROTECCIÓ?

• Informes periòdics

• Comunicacions o queixes 

interestatals

• Denúncies de particulars



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans convencionals

MECANISMES HABITUALS DE PROTECCIÓ?

 INFORMES PERIÒDICS – obligació dels Estats d’informar

 Contingut de la informació: mesures/dificultats  

 Periodicitat: informe inicial/periòdics (+/-)

 Examen de la informació per l’òrgan de control – diàleg constructiu amb el país 

 Resultat: comentaris generals o recomanacions

 COMUNICACIONS O QUEIXES INTERESTATALS

 DENÚNCIES DE PARTICULARS



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans convencionals

MECANISMES HABITUALS DE PROTECCIÓ?

 INFORMES PERIÒDICS 

 COMUNICACIONS O QUEIXES INTERESTATALS

 Denúncia d’un Estat a un altre per l’incompliment de les obligacions assumides

 Caràcter facultatiu/declaració ad hoc amb reconeixement de competència (*exc, obligatori: 

Convenció sobre l’eliminació de la discriminació racial)

 Ús poc freqüent…¿?

 DENÚNCIES DE PARTICULARS



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans convencionals

MECANISMES HABITUALS DE PROTECCIÓ?

 INFORMES PERIÒDICS 

 COMUNICACIONS O QUEIXES INTERESTATALS

 DENÚNCIES DE PARTICULARS

 Possibilitat dels particulars de denunciar als Estats per violacions dels drets reconeguts

 Normalment: amb ratificació de instruments facultatius

 Observança de requisits, com ara: 

 Reconeixement de competència del país

 Esgotament de recursos interns

 Litispendència

 No comunicació anònima o manifestament mal fundada

 Admissió – Examen – Informe amb observacions/recomanacions



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans extraconvencionals

ALTRES INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ DE DRETS HUMANS:

 CONSELL DE DRETS HUMANS

 ALT COMISSIONAT PER ALS DRETS HUMANS



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans extraconvencionals – CONSELL DE DRETS HUMANS

• Creat a l’any 2006 (substitució de la Comissió de Drets Humans)

• Òrgan dependent de la AG

• 47 membres, elegits per la AG (votació directa, secreta, universal) – Principi 

de distribució geogràfica equitativa

• Mandat de 3 anys, renovable (3 més) 

• Procediments: 

• P. 1503: denuncies de particulars per la violació massiva de drets humans 

d’un país

• P. 1235: mandat per país o mandat temàtic

• Examen Periòdic Universal (EPU)



EXAMEN PERIÒDIC UNIVERSAL (EPU)

• Nou mecanisme (Resolució 5/1 (2007), del Consell de Drets Humans 

• Fonament jurídic

• Principis

• Objectius

• Periodicitat i ordre

• Caràcter cooperatiu

• Objectiu: examinar el compliment per cada país de les seues obligacions i 

compromisos en matèria de drets humans d’una forma que garantisca la 

universalitat de l’examen i la igualtat de tracte respecte de tots els països

• Examen polític – entre Estats

• Cicle: 4 anys i mig

• Varietat d’actors: Estats, 

• Seu: Ginebra

Govern d’ Espanya i EPU

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/ESindex.aspx

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/

Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx

Video: ¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)? [Costa Rica]

https://www.youtube.com/watch?v=kXCp2R9ER7Q

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/ESindex.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kXCp2R9ER7Q




EXAMEN PERIÒDIC UNIVERSAL (EPU)



6. ÒRGANS CONVENCIONALS I EXTRACONVENCIONALS DE PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Òrgans extraconvencionals – OFICINA DE L’ALT COMISSIONAT DE 

LES NACIONS UNIDES PER ALS DRETS HUMANS (ACNUDH)

• Organisme encarregat de la promoció i protecció dels Drets Humans

• Nomenament de l’Alt Comissionat: 

• Mandat: 4 anys, renovable (1)

• Elecció

• Sota la dirección del SG

• Funcions: 

• Promoure i protegir el gaudi efectiu dels drets humans per a tots

• Prevenir la persistència de violacions a tot el món

• Entaular un diàleg amb els governs i ampliar la cooperació internacional

• Assessorar i donar assistència tècnica i financera a petició del país interessat o de l’organització 

regional 

• Coordinar, racionalitzar, adaptar, enfortir i simplificar el sistema de les Nacions Unides en matèria 

de drets humans amb l’objectiu d’ampliar la seua eficàcia. 



Michelle Bachelet Jeria (1 setembre 2018)

*Zeid Ra’ad Al Hussein (2014-2018)



7. CONCEPCIONS, TEORIES I CARACTERÍSTIQUES DELS DRETS HUMANS 

Característiques

• UNIVERSALITAT

• INALIENABILITAT

• CARÀCTER ABSOLUT

• INDIVIDUALITAT
• Lliçons pendents?


