
    
 

 

 
• CÔTE D’IVOIRE: Nacions Unides imposa sancions davant l’escalada de la violència a l’oest del país.
• FILIPINES: Declaren l’estat d’emergència davant els insistents rumors d’un cop d’Estat per part de 

sectors de les Forces Armades i del NPA-NDF. 
• IRAQ: L’atac contra la mesquita de Samarra desencadena la violència entre grups xiïtes i sunnites. 
• NEPAL: Se celebren eleccions municipals en mig del boicot i les crítiques per frau. 
• R. CENTRAFRICANA: S'incrementen els enfrontaments entre les Forces Armades i els grups armats 

al nord del país. 
• SUDAN: El Govern sudanès refusa la substitució de la missió de la UA per una de Nacions Unides 

amb un mandat més ampli. 
  

 

  

 

 
• AFGANISTAN: La comunitat internacional es compromet a destinar 10.500 milions de dòlars en el 

pròxims cinc anys en mig d’un increment de la violència al país. 
• ARMÈNIA- AZERBAIDJAN: Conclou sense avenços la trobada entre els Presidents d’Armènia i 

Azerbaidjan per a posar fi a la disputa per Nagorno-Karabakh. 
• HAITÍ: R. Préval, guanyador de les controvertides eleccions presidencials, autoritza el retorn de 

l’exiliat ex President J. B. Aristide. 
• RD CONGO: El país adopta oficialment la seva nova Constitució enmig d'un clima d'incertesa sobre 

el procés electoral i de la violència que afecta l’est del país. 
• SÀHARA OCCIDENTAL: El Secretari General del Front POLISARIO rebutja el pla d’autonomia 

anunciat per Marroc perquè no contempla el dret a l’autodeterminació. 
• UGANDA: El President I. Museveni es proclama guanyador en les primeres eleccions presidencials i 

parlamentàries multipartidistes dels darrers 26 anys, plagades d'irregularitats segons l'oposició. 
  

 

  

 

 
• CÔTE D’IVOIRE: Històrica trobada entre el President, l’oposició política i els grups armats. 
• FILIPINES: El Govern i el MILF arriben a un pacte sobre els territoris ancestrals del poble 

Bangsamoro i avancen que el mes de setembre es podria signar un acord de pau definitiu. 
• LIBÈRIA: S’agilitza el procés de reassentament de desenes de milers de desplaçats interns. 
• SRI LANKA: El Govern i el LTTE acorden celebrar una nova trobada després d’haver-se reunit a 

Ginebra per primera vegada des de 2003. 
  

 

 

   
 
 
 Enfront un nou conflicte armat a la R. Centrafricana?  

http://www.escolapau.org/mensual/recomienda2.php


 
Durant l'últim mes s'ha produït una escalada dels 
enfrontaments entre els grups armats que operen 
en el nord-oest del país i les FFAA desplegades a 
la zona que han provocat entre 50 i 100 víctimes 
mortals, principalment civils, i el desplaçament 
forçat d'unes 3.000 persones que han buscat refugi 
a la veïna Txad. Més de 45.000 centrafricans es 
troben refugiats al sud del Txad i milers de 
persones es troben desplaçades a la regió nord de 
R. Centrafricana com a conseqüència de la 
persistència de la violència. Des de juny passat 
s'han produït saquejos, violacions de dones i atacs 
a les poblacions de la zona. Encara que diverses 
fonts han afirmat que s'està configurant una 
veritable rebel•lió a la provincia d’Ouham Pende, el 
Govern ha mantingut que aquests grups armats 
actius a la regió són delinqüents comuns. 
Tanmateix, un contingent de la missió de 
manteniment de la pau de l'organització regional 

  
CEMAC i una unitat de suport de França també 
s'han desplaçat a la zona. Segons diversos 
analistes, els grups armats podrien tenir una 
agenda política, buscant resoldre vells greuges 
contra el President F. Bozizé, i podrien estar 
recolzats per mercenaris de la veïna Txad. Nacions 
Unides es troba al límit de les seves possibilitats a 
la zona – com a conseqüència de la situació a 
Darfur i dels camps de refugiats sudanesos a Txad 
–, mentre que les ONG humanitàries han 
abandonat l'àrea a causa de la inseguretat 
existent, pel que es tem que la situació 
desemboqui en una crisi humanitària de grans 
proporcions. Nacions Unides igualment ha alertat 
recentment de la possibilitat del reinici del conflicte 
armat que ha patit recentment el país, situació que 
es creia superada després de la culminació de la 
fase de transició durant el passat any. 

 
  

   
  

 
• 28.02.06 | Sri Lanka: ¿una oportunidad definitiva para la paz?.  (en castellà) 
• 15.02.06 | Avança l'annexió de Jerusalem Est.  (en castellà)  

 

  

  

 - Eleccions legislatives a Haití Març 

 - Eleccions locals a Sud-àfrica 1 de març  

 - Eleccions legislatives a El Salvador 12 de març 

 - Eleccions legislatives a Colòmbia 12 de març  

 - 2ª ronda de converses per a la definició de l’estatut de Kosovo 17 de març 

 - Eleccions presidencials a Belarús 19 de març 

 - Eleccions parlamentàries a Ucraïna 26 de març 

http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo026.pdf
http://www.escolapau.org/img/prensa/06prensa063.pdf


 - Eleccions parlamentàries a Israel 28 de març 

   

 

  
Si vol més informació sobre la Unitat d'Alerta i l'Escola de Cultura de Pau (Universitat 
Autònoma de Barcelona) visiti la nostra web: http://www.escolapau.org 
 
Per a qualsevol comentari o suggeriment pot dirigir-se a: alerta.escolapau@pangea.org

  

  
Si no desitja seguir rebent informació de l'Escola de Cultura de Pau, si us plau faci clic aquí 

Amb el suport  

 
Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí
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