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María Carro Pitarch* 
 

Les operacions per al manteniment de la 
pau 

 
DIAPOSITIVA 1 

Hola, benvinguts. Soc María Carro i en aquest 
vídeo parlaré de les Operacions per al Manteniment 
de la Pau en el si de les Nacions Unides. 

 
DIAPOSITIVA 2 

Les Operacions per al Manteniment de la Pau 
u OMP són una de les eines més eficaces amb les 
quals compta les Nacions Unides per a ajudar a 
països que es troben en conflicte. No són, no 
obstant això, mesures de sanció que comporten l'ús 
de força armada, com les que el Consell de 
Seguretat pot adoptar.  

Aquestes Operacions impliquen el 
desplegament de contingents armats de diversos 
Estats membres coneguts com els cascos blaus. 
Actuen sota el mandat de las Nacions Unides i 
requereixen el consentiment previ de l'Estat en el 
territori del qual es despleguen, així com la 
cooperació de totes les parts implicades. No es 
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troben perquè previstes en cap disposició de la 
Carta, sinó que depenen d'aquest consentiment.  

L'origen d'aquest instrument es troba en la 
Guerra freda, quan el Consell de Seguretat estava 
bloquejat per l'exercici del dret de veto dels Estats 
membres permanents.  

 
DIAPOSITIVA 3 

El fonament d'aquestes Operacions és 
aconseguir el propòsit primordial de les Nacions 
Unides, és a dir, promoure i mantindre un 
arranjament pacífic de la situació.  

Per a establir-les en el si del Comité especial 
sobre les OMP es va arribar a un acord polític pel 
qual el Consell de Seguretat és competent per a 
crear, dirigir i controlar les OMP, incloent el nombre 
de militars i civils que es despleguen, el mandat i 
duració de l'Operació, així com  l'autorització de l'ús 
de la força en el seu cas. 

El Secretari General és el comandant de cada 
Operació, recaient sobre ell la negociació amb els 
Estats membres, així com la direcció de l'operació 
en qüestió.  

L'assumpte del finançament va ser polèmic en 
el seu principi, fins que la Cort Internacional de 
Justícia en mil nou-cents seixanta-dos va emetre 
una opinió consultiva establint que els costos 
d'aquestes operacions eren despeses de las 
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Nacions Unides i, en conseqüència, distribuibles de 
forma prorratejada entre els seus membres.  

 
DIAPOSITIVA 4 

Les Operacions de Manteniment de la Pau 
estan sotmeses a tres principis bàsics. En primer 
lloc, la creació, constitució i manteniment dels 
contingents armats que constitueixen cada OMP 
estan subordinats a l'obtenció prèvia del 
consentiment de l'Estat afectat. Això les diferencia 
de les sancions coercitives de l'article quaranta-dos 
de la Carta.  

El segon principi és el de la imparcialitat, que 
significa que cada OMP haurà de desenvolupar el 
seu mandat sense afavorir o perjudicar els 
interessos de cap de les parts en conflicte. Però 
imparcialitat no ha de significar neutralitat, per la 
qual cosa hauran d'intervindre usant la força quan 
es produïsquen violacions d'un acord de pau, o de 
les normes i principis que, conforme al seu mandat, 
la OMP tinga l'obligació de fer respectar, 
especialment en matèria de drets humans i de Dret 
internacional humanitari. 

L'últim dels principis és el de la no utilització de 
la força armada. Durant la guerra freda, les OMP 
van tindre sempre prohibit la utilització de la força, 
excepte en casos de legítima defensa. 
Posteriorment, en la pràctica, als components 
militars de les OMP se'ls continua autoritzant a usar 
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la força armada en legítima defensa, si bé el 
Consell de Seguretat actuant en el marc del Capítol 
VII, ha estés aquesta autorització també a la 
legítima defensa dels components civils, així com a 
la defensa del seu mandat. En els casos en què 
s'ha autoritzat l'ús de la força, s'han establit 
operacions mixtes de manteniment de la pau 
(peace-keeping) i d'imposició de la pau (peace-
enforcement), és a dir, operacions per al 
manteniment de la pau autoritzades.  

A títol il·lustratiu, es va autoritzar a “utilitzar tots 
els mitjans necessaris, en la mesura de les seues 
possibilitats i dins de les seues zones de 
desplegament” per a protegir tant el personal i 
instal·lacions de la OMP com a la població civil en 
les Resolucions aprovades per a la s missions a 
Sierra Leone i Timor-Leste en 1999.  

 
DIAPOSITIVA 5 

Breument cal destacar que durant la guerra 
freda es van establir tretze Operacions el mandat 
de la qual es reduïa a controlar l'alt al foc o a 
interposar-se entre els contendents per a tractar de 
mantindre la pau. Des de llavors, el número 
d'Operacions ha augmentat. Actualment, el mapa i 
les dades que veuen s'han pres de la pàgina oficial 
per al Manteniment de la pau de les Nacions Unides 
on s'indica que, des de mil nou-cents quaranta-huit, 
setanta-una operacions s'han dut a terme. Amb les 



5 
 

últimes dades de dues mil vint-i-un, hi ha dotze 
operacions en actiu.  

 
Espere que els haja resultat d'interés aquest 

vídeo sobre les operacions per al manteniment de 
la pau en el si de les Nacions Unides. 

 
Això és tot el que els havia de dir. 
Moltes gràcies per la seua atenció. 


