Les Nacions
Unides:
origen, estructura
i funcions
Prof. Rita Delgado Correcher

Esta obra está protegida con una
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

CONTINGUTS:
1. Origen de l‘Organització de les Nacions Unides.
2. La Carta de les Nacions Unides.
3. Propòsits i principis de les Nacions Unides.
4. Òrgans principals de les Nacions Unides.
5. Òrgans subsidiaris de les Nacions Unides (fons,
programes, agències).

2

1.
Origen de
l‘Organització de les
Nacions Unides

Història de les Nacions Unides
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1919
La precursora de les Nacions Unides va
ser la Societat de Nacions, que va ser
concebuda durant la primera Guerra
Mundial.
La Societat de Nacions es va crear en
1919 en virtut del Tractat de Versalles
«per promoure la cooperació internacional
i per aconseguir la pau i la seguretat.»
L'Organització Internacional del
Treball també es va crear en virtut del
Tractat de Versalles com una agència
afiliada de la Lliga. La Societat de Nacions
va cessar les seues activitats per no haver
estat capaç d'evitar la Segona Guerra
Mundial.
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1 de gener de 1942
El nom de «Nacions Unides», encunyat
pel president dels Estats Units Franklin D.
Roosevelt, es va utilitzar per primera
vegada l’1 de gener de 1942, en plena
Segona Guerra Mundial, quan els
representants de vint-i-sis països van
aprovar la «Declaració de les Nacions
Unides», en virtut de la qual els governs
respectius es comprometiren a seguir
lluitant junts contra les potències de l'Eix.
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2.
La Carta de les
Nacions Unides

24 d'octubre de 1945
En 1945, els representants de cinquanta països es van reunir a San
Francisco, en la Conferència de les Nacions Unides sobre
Organització Internacional, per redactar la
Carta de les Nacions Unides. Els delegats van deliberar sobre la
base de les propostes que van preprarar els representants de Xina, la
Unió Soviètica, el Regne Unit i els Estats Units a Dumbarton Oaks
(Estats Units) entre agost i octubre de 1944.
El 26 de juny de 1945 van signar la Carta els representants dels
cinquanta països. Polònia, que no hi va estar representada, la va
signar mes tard i es va convertir en un dels cinquanta-un països
membres fundadors.
Les Nacions Unides van començar a existir oficialment el 24 d'octubre
de 1945, després que la Carta fóra ratificada per Xina, França, la
Unió Soviètica, el Regne Unit, els Estats Units i la majoria dels altres
signataris. El dia de les Nacions Unides se celebra tots els anys en
aquesta data.
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Fanfàrria
per a tots els
pobles
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3.
Propòsits i
principis

Quins són els propòsits
i principis de les
Nacions Unides? On
apareixen recollits?
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Article 1. Els propòsits de les Nacions Unides són:
1. Mantenir la pau i la seguretat internacionals, i amb tal fi:
prendre mesures col·lectives eficaces per prevenir i eliminar les
amenaces contra la pau, aturar actes d'agressió o altres ruptures
de la pau i aconseguir per mitjans pacífics i de conformitat amb
els principis de la justícia i del dret internacional l'ajust o l’acord
en controvèrsies o situacions internacionals susceptibles de
conduir a trencaments de la pau.
2. Fomentar entre els països relacions d'amistat que es
basen en el respecte del principi de la igualtat de drets i de
la lliure determinació dels pobles i prendre altres mesures
adequades per a enfortir la pau universal.
3. Organitzar la cooperació internacional en la solució de
problemes internacionals de caràcter econòmic, social,
cultural o humanitari i en el desenvolupament i l’estímul del
respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals de
tots, sense fer distinció de raça, sexe, idioma o religió.
4. Servir de centre per a harmonitzar els esforços dels
països per a assolir aquests propòsits comuns.
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Article 2. Per a complir els propòsits que es consignen en l‘article
1, l‘organització i els seus membres actuaran d'acord amb els
principis següents:
1. L‘organització es basa en el principi de la igualtat sobirana
de tots els seus membres.
2. Els membres de l‘organització, a fi d'assegurar-se els drets i els
beneficis inherents a la seua condició de tals, compliran de bona
fe les obligacions que han contret de conformitat amb aquesta
carta.
3. Els membres de l‘organització solucionaran les seues
controvèrsies internacionals per mitjans pacífics, de tal
manera que no es posen en perill ni la pau ni la seguretat
internacionals ni la justícia.
4., En les seues relacions, els membres de l‘organització
internacionals s'abstindran de recórrer a l'amenaça o a l'ús
de la força contra la integritat territorial o la independència
política de qualsevol país o de qualsevol altra forma incompatible
amb els propòsits de les Nacions Unides.
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Article 2. Per a complir els propòsits que es consignen en l‘article
1, l‘organització i els seus membres actuaran d'acord amb els
principis següents:
5. Els membres de l‘organització prestaran a aquesta tota classe
d'ajuda en qualsevol acció que emprenga, de conformitat amb
aquesta carta, i s'abstindran de donar ajuda a cap país contra el
qual l‘organització estiga realitat alguna acció preventiva o
coercitiva.
6. L‘organització farà que els països que no són membres de
les Nacions Unides es conduïsquen d'acord amb aquests principis
en la mesura que siga necessària per a mantenir la pau i la
seguretat internacionals.
7. Cap disposició d'aquesta carta autoritzarà les Nacions Unides a
intervenir en els assumptes que siguen essencialment de
jurisdicció interna dels països, ni obligarà els seus membres a
sotmetre aquests assumptes als procediments d'acord que
estableix aquesta carta. Però aquest principi no s'oposa a
l'aplicació de les mesures coercitives que prescriu el capítol VII.
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Els setanta anys de les
Nacions Unides
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4.
Òrgans principals
de les Nacions
Unides

Quins són els
sis òrgans
principales de les Nacions
Unides?
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Assemblea
General

L’Assemblea General és l'òrgan representatiu,
normatiu i deliberatiu de la Nacions Unides, i l'únic que
té representació universal perquè hi estan representats
els seus cent-noranta-tres països membres. Aquests es
reuneixen cada any, en setembre, en la sessió anual, a
la sala de l'Assemblea General, a Nova York. Durant
els primers dies es fa un debat general en el qual
participen i parlen nombrosos caps d‘estat.
La presa de decisions en l'Assemblea General requereix
una majoria de dos terços quan es tracta d'assumptes
de vital importància, com els que es refereixen a la
pau i a la seguretat, a l'admissió de nous membres i
als pressupostos. Les decisions en altres qüestions es
prenen per majoria simple. Cada any s’elegeix
un president, que ocupa el càrrec durant un any.
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Consell de
Seguretat

El Consell de Seguretat, segons estipula la Carta de les
Nacions Unides, té la responsabilitat principal de mantenir
la pau i la seguretat internacionals. Té quinze membres
(cinc permanents i deu no permanents). Cadascun té un
vot, encara que els cinc permanents tenen poder de veto.
Segons la Carta, tots els països membres estan obligats a
adoptar les decisions del Consell. El Consell de Seguretat
dirigeix la labor de determinar l'existència d'amenaces
contra la pau o d'actes d'agressió. Demana a les parts
d’un conflicte que arriben a un acord per mitjans pacífics i
recomana mètodes d'ajust o termes d'acord. En alguns
casos, el Consell de Seguretat pot recórrer a la imposició
de sancions i fins i tot a l'autorització de l'ús de la força
per a mantenir o restablir la pau i la seguretat
internacionals. La presidència del Consell de Seguretat
canvia de forma mensual.
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Consell
Econòmic i
Social

El Consell Econòmic i Social (COESOC) és l'encarregat de
tractar els assumptes econòmics, socials i mediambientals
mitjançant la revisió de les polítiques que s‘adapten i la
coordinació i l’elaboració de recomanacions. També vetla
pel compliment dels objectius de desenvolupament que
s’acorden. A més, serveix de mecanisme central per a les
activitats del sistema de l'ONU i les seues agències
especialitzades en camps econòmic, social i
mediambiental, ja que supervisa els cossos subsidiaris i
d'experts.
L'Assemblea General elegeix els
cinquanta-quatre membres del Consell per a períodes
superposats de tres anys. És la plataforma central de les
Nacions Unides per a la reflexió, el debat i el pensament
innovador sobre el desenvolupament sostenible.
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Consell
d'Administració
Fiduciaria

El Consell d'Administració Fiduciària es va crear en 1945.
Segons el capítol XIII de la Carta de les Nacions Unides,
tenia la missió de la supervisar els onze territoris
fideicomisos que estaven sota l'administració de set països
membres i assegurar que se'ls preparara per a
l'autonomia i la independència.
En 1994, tots els territoris fideïcomesos havien obtingut
l'autonomia i la independència, per la qual cosa el Consell
d'Administració Fiduciària va suspendre les seues
activitats l'1 de novembre d'aquell any. Mitjançant una
resolució, el Consell va modificar el seu reglament per
eliminar l'obligació de reunir-se anualment i va acordar
reunir-se, segons requerira l'ocasió, per decisió pròpia o
del president, o per petició de la majoria dels membres de
l'Assemblea General o del Consell de Seguretat.
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El Tribunal
Internacional
de Justícia

El Tribunal Internacional de Justícia és l'òrgan judicial
principal de les Nacions Unides. La seu és el Palau de la
Pau de la Haia (Països Baixos).
És l'únic dels sis òrgans principals de l‘organització que no
es troba a Nova York. La seua funció és resoldre d'acord
amb la legislació internacional, les disputes legals que li
presenten els diferents països i emetre dictàmens
consultius sobre les qüestions legals que els òrgans
autoritzats i les agències especials li plantegen.
Quines són la funció i les activitats del TIJ?
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Secretaria

La Secretaria està encapçalada pel secretari general i la
conformen desenes de milers de funcionaris internacionals
que treballen en diferents destinacions arreu del món fent
els treball que estipula l'Assemblea General i els altres
òrgans principals.
El secretari general és el cap administratiu oficial de
l‘organització.
El personal de l'ONU és reclutat en l’àmbit internacional i
local. Treballa en diferents destinacions i en les missions
de pau arreu del món.
Servir a la causa de la pau en un món violent és una
ocupació perillosa: des de la fundació de les Nacions
Unides, centenars d'homes i dones abnegats han perdut la
vida al servei de la causa de la pau.
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5.
Òrgans
subsidiaris de les
Nacions Unides

Fons, programes, agències.
El sistema de les Nacions Unides està
format per l’organització en si i per
nombroses organitzacions afiliades que
es coneixen com
programes, fons i agències
especialitzades. Cadascun d'ells té els
seus propis membres, directors i
pressupostos. Així, per exemple, els
programes i els fons es financen amb
contribucions voluntàries, mentre que les
agències especialitzades, que són
organitzacions internacionals
independents, ho fan amb quotes
obligatòries i aportacions voluntàries.

Organigrama
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