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La propera celebració del 60 aniversari de la Declaració Universal 
dels Drets Humans (DUDH), en ofereix l’ocasió de reflexionar 
sobre la situació dels drets humans a la societat internacional 
de principis del segle XXI.

La Declaració Universal —que parteix de la consideració que 
el reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals 
i inalienables de tots els membres de la família humana és el 
fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món— constitueix 
un poderós instrument que ha exercit una gran influència en 
la comunitat internacional i en l’opinió pública mundial, i que 
continua sent, seixanta anys després, un document plenament 
vigent i actual.

Com que la protecció dels drets humans és un dels punts 
cardinals de la reforma de les Nacions Unides impulsada per 
l’antic secretari general, Kofi Annan, el 60 aniversari de la DUDH 
constitueix una ocasió immillorable per estudiar l’estat de la 
qüestió en el marc de les Jornades sobre la reforma de les Nacions 
Unides que s’estan portant a terme durant els últims anys a la 
Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

Aprofitant l’experiència adquirida amb les precedents edicions 
relatives a la reforma de les Nacions Unides, els objectius 
d’aquestes jornades són analitzar l’estat actual de la protecció 
internacional dels drets humans i proporcionar un fòrum de 
debat obert a la comunitat universitària i extrauniversitària 
sobre aquest tema, procurant donar la màxima difusió tan al 
si de la Universitat de Lleida com a la ciutat i als col·lectius 
interessats en aquesta matèria. 

• “La Declaració Universal dels Drets Humans, seixanta anys 
després”, a càrrec de la Dra. Eugenia lópez-Jacoíste díaz, profes-
sora titular de dret internacional públic i relacions internacio-
nals. Universitat de Navarra.

• “De la Comissió de Drets Humans al Consell de Drets Humans”, 
a càrrec del Dr. Felipe Gómez isa, professor titular de dret in-
ternacional públic i director del Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe de la Universitat de Deusto (Bilbao). 

• “Nous avenços en matèria de drets humans: La Declaració de 
Nacions Unides sobre els drets dels indígenes”, a càrrec del 
Dr. Alberto Herrero de la Fuente, catedràtic de dret internacional 
públic i relacions internacionals. Universitat de Valladolid.

• “Crisi alimentària i drets humans”, a càrrec del Dr. Romualdo 
bermeJo García, catedràtic de dret internacional públic i relaci-
ons internacionals. Universitat de León.

Dia 11 de novembre de 2008 (17,15 h)

• “El Consell d’Europa i els drets humans: seixanta anys de 
relació”, a càrrec del Dr. Jordi bonet pérez, catedràtic de dret 
internacional públic i relacions internacionals. Universitat de 
Barcelona.

• “La réference à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme dans les instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme”, a càrrec del Dr. Michel leVinet, professor 
de protecció internacional dels drets humans. Universitat de 
Montpellier I (França).

• “El control de les obligacions dels Estats en matèria de pro-
tecció dels drets humans”, a càrrec del Dr. Carlos Fernández 
liesa, catedràtic de dret internacional públic i relacions inter-
nacionals. Universitat Carlos III de Madrid.

Dia 12 de novembre de 2008 (17,15 h)

• “Dignità e diritti. Dalla Dichiarazione Universale ai Rappor-
ti sullo sviluppo umano”, a càrrec del Dr. Giuseppe Giliberti, 
professor “ordinario” de “Fondamenti del diritto europeo” i 
Director del Centro per lo Sviluppo Istituzionale. Universitat 
d’Urbino (Itàlia).

• “Desenvolupament progressiu del Dret Internacional dels 
Drets Humans: la Convenció internacional sobre la desapari-
ció forçada de persones”, a càrrec de la Dra. Consuelo ramón 
cHornet, professora titular de dret internacional públic i relaci-
ons internacionals. Universitat de València.

• “L’altra reforma: processos informals i aprenentatge orga-
nitzacional a la reforma de les Nacions Unides”, a càrrec del 
Dr. Noé cornaGo, professor titular de relacions internacionals. 
Universitat del País Basc.

• “Les reflexions personals d’un internacionalista desencantat 
sobre la protecció internacional dels drets humans”, a càrrec 
del Dr. Cesáreo Gutiérrez espada, catedràtic de dret internacional 
públic i relacions internacionals. Universitat de Múrcia. 


