
DRET INTERNACIONAL 
PUBLIC 

Curs Acadèmic 2019-2020

Prof. Karla D. Zambrano González 



TEMA 7. L’Organització de 
les Nacions Unides 



I. ANTECEDENTS I CREACIÓ DE L’ONU: LA 
CARTA DE LES NACIONS UNIDES 

—> I G.M. - Tractat de Versalles —> Societat de 
Nacions (SDN). 


—> Durant la II G.M - preparatius per a la creació 
d’una nova OI de vocació universal i amb finalitats 
generals que en acabar el conflicte siga capaç 
d’estructurar la nova Comunitat Internacional. 


—> Carta de l’ONU - Tractat constitutiu de vocació 
universal amb finalitats generals. = Jerarquía dins de 
l’àmbit del DIP. 



II. PROPÒSITS I PRINCIPIS DE L'ORGANITZACIÓ. 

A) Els Propòsits de l'ONU


--> Art. 1 - "Mantindre la pau i la seguretat internacionals".


- Fomentar entre les nacions relaciones d'amistat basades en el 
respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure 
determinació dels pobles.


- Realitzar la cooperació internacional en la solució de problemes 
internacionals de caràcter econòmic, social, cultural o humanitari.


- Servir de centre que harmonitze els esforços de les nacions per 
aconseguir aquests propòsits comuns



B) Els principis de l'ONU


--> Art. 2.- La igualtat sobirana de tots els seus Membres.


- Ppi. de Bona fe les obligacions contretes per ells de 
conformitat amb aquesta Carta.


- Ppi. de prioritat d'arreglar les seues controvèrsies 
internacionals per mitjans pacífics.


- Ppi. d'abstenció de recórrer a l'amenaça o a l'ús de la 
força contra la integritat territorial o la independència política 
de qualsevol Estat. 


- Ppi. de cooperació internacional 



Aquestes principis han sigut desenvolupats per la Resolució 
2625 de l'ONU.



III. LA CONDICIÓ DE MEMBRE DE L'ONU  

A) L'adquisició de la condició de Membre. 


- Originaris i admitits. 


--> Art. 3 Carta:  Complir doble condició: 


Estats part en la Conferència de les Nacions Unides sobre Organització 
Internacional celebrada a San Francisco, ó  

Signatura prèvia la Declaració de les N.U. d'1 de gener de 1942. 

+  

Ratificació de la Carta de conformitat amb l'art. 110



- Nous membres: 


--> Amants de la pau que accepten les obligacions 
consignades en aquesta Carta.


--> Capacitats per a complir aquestes obligacions



ATENCIÓ: No hi ha desigualtat de drets i deures d'Estats 
Membres originaris i nous admesos.



B) La suspensió de l’exercici dels drets i privilegis inherents a 
la condició de Membre 


La decisió de suspendre drets i privilegis correspon a l'AG, a 
recomanació del CS.



Requereix: 


--> Una Resolució del CS adoptant mesures de sanció 
contra un Estat Membre


--> Una Resolució del CS recomanant a la AG la suspensió 
d'un Estat Membre


--> Una Resolució de la AG decidint la suspensió d'un Estat 
Membre



Abast de la suspensió:


--> Se suspenen els drets i privilegis inherents a la 
condició de EM.


--> NO se suspenen les obligacions del EM. 



C) La pèrdua de la condició de Membre


Art. 6 = només es podrà expulsar a “tot membre de la ONU 
que haja violat repetidament els Principis” continguts en la 
Carta. 


Requereix: 


--> Una Resolució del CS recomanant a la AG la pèrdua de la 
condició de EM.


--> Una Resolució de l'AG decidint la pèrdua de la condició de 
EM



--> Retirada voluntària de la ONU = no està contemplada en 
la Carta.



IV. ELS ÒRGANS DE LES NACIONS UNIDES 

1. Assemblea General (AG)


2. Consell de Seguretat (CS)


3. el Consell Econòmic i Social (ECOSOC)


4. Consell d'Administració Fiduciària (CAF)


5. Cort Internacional de Justícia 


6. Secretaria



1. Assemblea General (AG) 

--> Òrgan plenari i democràtic de l'ONU arts. 9 i 18.1


2) Competències:


L'Assemblea General podrà discutir qualssevol assumptes o 
qüestions dins dels límits d'aquesta Carta o que es referisquen als 
poders i funcions de qualsevol dels òrgans creats per aquesta Carta, i 
exceptuant el que està disposat en l'Article 12 podrà fer 
recomanacions sobre tals assumptes o qüestions als Membres de les 
Nacions Unides o al Consell de Seguretat o a aquest i a aquells.


• límit: art. 12


C. específiques: en multitud d'articles (condició de EM + arts. 11, 13, 
14, 17, 18, etc.)



2. Consell de Seguretat (CS) 

--> ) Òrgan de composició restringida. art. 23


2) Competències:


IMPORTANT --> manteniment de la pau i seguretat int’els. art. 24.1


- Altres competències: 


• Concurrència amb la AG


• Admissió, suspensió i expulsió de EEMM


• Elecció Jutges de la CIJ


• Convocar Conferència General de Revisió de la Carta, etc.


• Exclusives del CS:


• Mesures per garantir l'execució d'una Sentència de la CIJ


• Creació d'òrgans subsidiaris



3. Consell Econòmic i Social (ECOSOC) 

--> Òrgan de composició restringida. art. 61


Competències principals: 


• Consultives.- Elaboració d'informes, recomanacions i projectes de 
Tractats (art. 62)


• En matèria de OENU (arts. 63 i 64)


• Procediment adopció resolucions i decisions art. 67




4. Consell d'Administració fiduciària (CAF) 

• Règim internacional d'administració fiduciària: arts. 76-77


• Per a controlar-ho → es crea el CAF


• Èxit de la descolonització →  des de 1-XI-1994 el CAF 
suspén el seu treball




5. Cort Internacional de Justicia (CIJ) 

• “És l'òrgan judicial principal” de l'ONU (art. 92), però no l'únic 
tribunal internacional (art. 95)


• Quant als Estats Membres en l'Estatut de la CIJ: art. 93


• Ipso facto: tots els Estats Membres de l'ONU


•  La resta d'És. si:


• Accepten l'Estatut de la CIJ


• Accepten les obligacions de l'art. 94 Carta


• Contribueixen equitativament a les despeses de la CIJ



--> Competència contenciosa: per a solucionar 
controvèrsies entre Estats, sempre que tots dos Estats.:


• siguen Estats membres en l'Estatut de la CIJ


• siguen Estats parts en la controvèrsia de què es tracte


• siguen Estats que hagen reconegut prèviament la 
competència de la CIJ per a jutjar-los


La CIJ emetrà una Fallada (=sentència) obligatoria per a les 
parts en la controvèrsia.



Competència consultiva: 


Legitimitat activa per a sol·licitar una Opinió consultiva


Les Opinions consultives no vinculen al sol·licitant 

• Excepció: els Convenis sobre privilegis i immunitats de 
l'ONU i dels OENU disposen que les Opinions consultives 
de la CIJ són vinculants



6. Secretaria  

 Composició. art. 97


- Secretari General: mandat renovable de 5 anys


- Personal de la Secretaria. art. 101


--> Són funcionaris internacionals responsables 
exclusivament davant l'ONU art. 100



Competències: 


- Tècnic-administrativa.- 


• Actuar com a Secretari dels altres òrgans principals, 
excepte de la CIJ (art. 98)


• Traduir tots els documents a tots els idiomes oficials 
de l'ONU


• Ser el depositari dels tdos. int’els, etc.



- Política i diplomàtica.- 


• Elaborar un informe anual de les activitats de l'ONU (art. 
98, in fine),


• Administrar les Operacions per al Manteniment de la Pau 
(OMP)


• Plantejar al CS assumptes que puguen posar en perill el 
manteniment de la pau i seguretat internacionals (art. 99), 
etc.



V. REFORMA I REVISIÓ DE LA CARTA DE LES NACIONS UNIDES. 

A) La reforma de la Carta 

El procediment de reforma suposa que es deuen complir els tres 
requisits següents: 


1.- Consentiment dels Estats Membres quant l’adopció de la reforma 
proposta es vota en la AG i, posterior ratificació.

 

2.- P. democràtic: Majoria de dos tercis dels Estats Membres.

 

3.- D. de vet: Entre els Estats ratificants han d'estar els 5 membres 
permanents del CS.  



B) La conferència General de Revisió 

• Regulació a l'art. 109.


• “Comité de Preparatius” en 1955 →  Comité Especial de 
la Carta i de l'Enfortiment del Paper de l'Organització en 
1975.


• Mai ha existit consens polític per a convocar la 
Conferència General de Revisió. 



C) Els procediments informals de modificació de la Carta.  

El text de la Carta s pot també modificar per procediments 
informals, distints dels previstos en la Carta.


Opinió CIJ 1971 sobre Namíbia. És un procediment 
excepcional. Requisits:


• Pràctica “constant i uniforme” d'un òrgan principal de l'ONU


• “Generalment acceptada” pels Estats Membres


• “Constitueix la prova d'una pràctica general de l'ONU”


• Un costum intern de l'ONU, com a norma de DI 
consuetudinari posterior a la Carta, modifica l'art. 27.3



VI.  ELS ORGANISMES ESPECIALITZATS DE LES NACIONS 
UNIDES 

- Els “organismes especialitzats” son autèntiques Organitzacions 
internacionals, amb la seua pròpia personalitat jurídica, que 
actuen de manera

autònoma i independent de la ONU. 


La vinculació que s’estableix entre els “organismes 
especialitzats” i la ONU no és unaresolució de dependència 
jeràrquica respecte d’aquesta última. La Carta part de la idea de 
la descentralització funcional, establint mecanismes de 
coordinació amb els “organismes especialitzats” 


