Les Nacions Unides avui: reptes i futur de
l'organització
Edició 2021-22
OBJECTIUS DEL CURS
El curs persegueix tres objectius complementaris: en primer lloc, apropar els estudiants
a l’evolució de les Nacions Unides en tant que organització internacional universal i
actor destacat de les relacions internacionals contemporànies; en segon lloc,
familiaritzar els estudiants amb el funcionament i la pràctica d’aquesta organització, les
seves complexitats i els reptes als quals ha de fer front; finalment, en tercer lloc, proveir
els estudiants de les capacitats i coneixements necessaris per a poder participar en
simulacions de Nacions Unides (Model United Nations). En relació a aquest darrer
objectiu, en edicions anteriors els estudiants participants al curs han representat a la
Universitat Pompeu Fabra en models celebrats a Nova York, Boston, Londres, Paris,
Barcelona o Moscou.
REQUISITS D'ADMISSIÓ
Ser estudiant de qualsevol cicle matriculat a la UPF o en una altra universitat catalana
durant el curs acadèmic 2021-2022. No hi haurà barem de valoració, però tindran
preferència els estudiants de la UPF. Les sol·licituds s'admetran per ordre d'inscripció.
PROGRAMA
I. QÜESTIONS GENERALS
Tema 1
L'Organització de les Nacions Unides: qüestions generals i antecedents. Evolució de
l'Organització de les Nacions Unides: orígens i principals etapes. Els membres de
l'Organització.
Tema 2
La Carta de les Nacions Unides: característiques principals i contingut essencial.
Interpretació, reforma i revisió de la Carta. Estructura orgànica: òrgans principals i
òrgans subsidiaris. El finançament.
II. FUNCIONS DE L'ORGANITZACIÓ
Tema 3
El manteniment de la pau i la seguretat internacionals. El sistema de la Carta de
l'Organització de Nacions Unides: a) l'arranjament pacífic de controvèrsies; b) l'acció
en cas d'amenaces a la pau, ruptures de pau i actes d'agressió. La pràctica de
l'Organització de les Nacions Unides: les operacions de manteniment de la pau. Les
reformes en matèria de manteniment de la pau i la seguretat internacionals
Tema 4
El paper de les Nacions Unides en matèria de protecció dels Drets Humans. El Consell
de Drets Humans i l’Examen Periòdic Universal. Les reformes en matèria de cooperació
internacional en la promoció i protecció dels Drets Humans.
Tema 5
La cooperació internacional en els àmbits econòmic i social. El sistema de la Carta de
l'Organització de les Nacions Unides: la competència de l'Assemblea General i
l'ECOSOC. L'Organització de les Nacions Unides i el desenvolupament. La
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institucionalització de la cooperació internacional al desenvolupament. Les reformes en
matèria de cooperació internacional en els àmbits econòmic i social.
* Al llarg del curs es realitzarà una o dues simulacions de presa de decisions,
la temàtica de la/es qual/s s’anunciarà el primer dia de classe *
Totes les sessions seran en castellà.
MÈTODE D'AVALUACIÓ
Es valorarà l'assistència efectiva al curs, la participació a les classes i la realització d'un
treball final sobre els temes tractats durant el curs. El treball final s'haurà de lliurar a
final del primer trimestre. Consistirà en la realització d'un position paper (document de
posicionament) sobre la posició d'un determinat Estat respecte a una determinada
matèria pròpia d'algun òrgan de les Nacions Unides.
A partir d'aquest treball (redactat en anglès), es seleccionaran els alumnes que
participaran en un dels UN Model en representació de la UPF.
CALENDARI DEL CURS
El curs consta de 7 sessions (5 de 2,5 hores i 2 de 3 hores). El curs preveu que cada
estudiant dedicarà també 2 hores a la preparació de la simulació i al voltant de 4-5
hores a l’elaboració del “position paper” final. El calendari de sessions és el següent:
Primera sessió: Dimecres, 13 d’octubre, de 18:00 a 20:30h, aula 40.002
Segona sessió: Dimecres, 20 d’octubre, de 17:45:00 a 20:45h, aula 40.002
Tercera sessió: Dimecres, 27 d’octubre, de 18:00 a 20:30h, aula 40.250
Quarta sessió: Dimecres, 3 de novembre, de 18:00 a 20.30h, aula 40.002
Cinquena sessió: Dimecres, 10 de novembre, de 18:00 a 20:30h, aula 40.250
Sisena sessió: Dimecres, 17 de novembre, de 18:00 a 20:30h, aula 40.002
Setena sessió (simulació): Dimecres, 24 de novembre, de 17:45 a 20:45h, aules
40.250, 40.252, 40.254
PROFESSORAT
Dr. Pablo Pareja Alcaraz, Professor Serra Húnter de Dret internacional públic, Àrea de
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Departament de Dret de la
Universitat Pompeu Fabra.
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PÀGINES D’INTERNET
www.un.org
www.icj-cij.org (Cort Internacional de Justícia)
www.un.org (Nacions Unides)
www.unesco.org (UNESCO)
www.unctad.org (United Nations Conference on Trade and Development)
www.ohchr.org (Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans)
www.undp.org (PNUD)
www.imf.int (Fons Monetari Internacional)
www.worldbank.int (Banc Mundial)
www.ilo.org (OIT)
VALOR ACADÈMIC
S'expedirà un certificat d'aprofitament.
Aquells estudiants que no superin l'avaluació del curs rebran un certificat d'assistència,
sempre que en certifiquin un 80%.
IMPORTANT PER ALS ESTUDIANTS DE LA UPF: per sol·licitar la incorporació dels crèdits
a l'expedient, cal estar matriculat a la UPF durant el curs acadèmic 2021-2022.
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