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María Carro Pitarch* 
 

El Consell de Seguretat 
 

DIAPOSITIVA 1 
Hola, benvinguts. Soc María Carro i en aquest 

vídeo parlaré del Consell de Seguretat i el seu 
paper en l'Organització de les Nacions Unides o 
ONU. 

 
DIAPOSITIVA 2 

El Consell de Seguretat és un dels òrgans 
principals de l'ONU i està regulat tant per la Carta 
de les Nacions Unides com pel Reglament 
provisional (S/96) adoptat en mil nou-cents 
quaranta-sis i posteriorment modificat. La seua seu 
es troba a Nova York, on generalment es reuneix. 
En altres ocasions, s'ha reunit en altres ciutats com 
a Ciutat de Panamà o Ginebra.  

La seua missió principal és mantindre la pau i 
la seguretat internacionals. 

 

 
* Investigadora Contractada Predoctoral (ACIF 2021) de Dret Internacional Públic. Universitat de 
València (Espanya). 
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DIAPOSITIVA 3 
El Consell de Seguretat està format per quinze 

membres. D'ells, cinc són els membres 
permanents, entre els quals es troben la Xina, 
França, la Federació Russa, el Regne Unit i els 
Estats Units. Per un altre costat, els deu restants 
són triats per l'Assemblea General per un període 
de dos anys no renovable, atesa una distribució 
geogràficament equitativa. Com poden veure tant 
en la imatge com en la taula, d'aquests deu Estats 
membres , cinc seran d'Àfrica i Àsia, un d'Europea 
Oriental, dues d'Amèrica Llatina i dues d'Europa 
Occidental i altres Estats.  

La presidència del Consell de Seguretat 
trencada mensualment entre els seus quinze 
membres conforme a l'ordre alfabètic en anglés 
dels Estats membres.  

 
DIAPOSITIVA 4 

El Consell de Seguretat ostenta un ampli rang 
de funcions. Entre elles, algunes de les més 
importants es troben ací assenyalades. Cal 
destacar el manteniment de la pau i la seguretat 
internacionalés, la competència de la qual és 
concurrent amb l'Assemblea General, no obstant 
això, pertany al Consell la responsabilitat 
primordial.  
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S'encarrega a més de la investigació de tota 
controvèrsia que puga generar fricció internacional. 
Així mateix, té potestat per a determinar si existeix 
una amenaça a la pau o un acte d'agressió i 
recomanar mesures.  

A priori, quan se li presenta una controvèrsia, el 
Consell de Seguretat recomana un acord per 
mitjans pacífics aconseguit entre les parts, 
intervenint en alguns casos en activitats 
d'investigació i/o mediació. No obstant això, també 
pot imposar sancions econòmiques i emprendre 
accions per a mantindre o restablir la pau i la 
seguretat internacional, mitjançant operacions 
executades per les forces aèries, navals o 
terrestres dels Estats membres, si ho considera 
necessari.  

D'altra banda, el Consell de Seguretat pot 
recomanar l'ingrés de nous membres a l'ONU, i 
recomanar la designació del secretari general a 
l'Assemblea General. 

És important destacar que el Consell de 
Seguretat és l'únic òrgan de l'ONU les decisions del 
qual, conegudes com a resolucions, són d'obligat 
compliment per als Estats membres, quan 
s'adopten en el marc del Capítol seté de la Carta. 
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DIAPOSITIVA 5 
Quant al seu funcionament, la Carta exigeix 

que el Consell de Seguretat s'organitze de manera 
que  puga funcionar contínuament. Per a això, cada 
membre del Consell haurà de tindre en tot moment 
un representant en la Seu de l'ONU. El Consell de 
Seguretat celebra reunions periòdiques, però pot 
convocar reunions d'urgència per a adoptar una 
“acció ràpida”. 

El Consell pot adoptar resolucions que 
contenen recomanacions o decisions. Aquestes 
últimes són vinculants per a tots els membres de 
l'ONU, quan són adoptades en el marc del Capítol 
seté de la Carta.  

Quant a l'adopció de resolucions hi ha regles 
de votació diferents segons es tracta de qüestions 
de procediment o de fons.  

Les qüestions de procediment s'adopten amb 
el vot afirmatiu de nou membres del Consell de 
Seguretat. 

Mentre que, per a les qüestions de fons (és a 
dir, totes les altres qüestions), s'exigeix el vot 
afirmatiu de nou membres inclosos els permanents. 
Per tant, els membres permanents gaudeixen d'un 
dret de veto, que s'exerceix votant expressament 
en contra i no amb la mera abstenció.  
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En la pràctica, el Consell de Seguretat adopta 
amb freqüència les resolucions pel mètode del 
consens.  

 
Espere que els haja resultat d'interés aprendre 

més sobre el Consell de Seguretat, la seua 
composició i les seues funcions. 

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


