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• TXAD – R. CENTRAFRICANA – SUDAN: La regió fronterera entre els tres països viu una escalada 
de la violència i una extensió del conflicte armat de Darfur.

• LÍBAN: S'intensifica la crisi política en el país després de les multitudinàries manifestacions en 
contra del Primer Ministre, F. Siniora, i després de l'assassinat d'un ministre libanès de la coalició 
anti-siria.

• MÈXIC: S'intensifica el conflicte a Oaxaca, amb la intervenció d'elements paramilitars i l'ofensiva de 
la Policia Federal que arracona a la APPO i transfereix a presons de màxima seguretat a nombrosos 
dels seus líders i simpatitzants.

• RÚSSIA, FED. DE (TXETXÈNIA): La situació a la zona sud de la regió empitjora per la persistència 
i intensificació dels atacs de militars i rebels.

• SRI LANKA: Les declaracions del líder de l’LTTE situen el país a la vora del reinici formal del 
conflicte armat després de mesos de greu escalada de la violència. 

• SUDAN (DARFUR): El Govern sudanès es nega a acceptar la proposta d’una força d’interposició 
híbrida UA – ONU a Darfur i assegura que segueixen oberts els canals de diàleg amb els rebels. 

• UGANDA: L’LRA anuncia la suspensió de la seva participació en les converses de pau davant de 
les violacions del cessament d'hostilitats per part de les FFAA ugandeses.

• CÔTE D'IVOIRE: El Consell de Seguretat de l'ONU aprova per unanimitat la pròrroga per un any de 
l'actual Govern, augmentant els poders del seu Primer Ministre.

• GUATEMALA: Prop de 1.000 dones i nens han estat assassinats durant els deu primers mesos de 
l'any en actes violents relacionats amb el narcotràfic, el crim organitzat i les maras.

• IRAQ: El Secretari General de l'ONU qualifica de guerra civil la situació en el país i proposa una 
conferència internacional que és rebutjada pels líders iraquians. 

• KIRGUIZISTAN: Govern i oposició acorden una nova Constitució que contempla un major equilibri 
entre el President i el Parlament, però la situació de tensió política i social continua després de la 
crisi oberta pel repartiment de poder.

• MADAGASCAR: Un militar retirat intenta donar un cop d'Estat a Madagascar dies abans de les 
eleccions denunciant la il•legitimitat del Govern actual. 

• MALI: El grup armat tuareg ADC de Mali es declara en guerra contra el grup armat algerià GSPC, 
demanant al Govern d'Algèria la seva cooperació en aquesta lluita. 

• PERÚ: El Defensor del Poble alerta de l'existència de 96 conflictes socials, des de tensions entre 
comunitats a problemes mediambientals, que de no ser resolts podrien escalar a situacions de 
crisis. 

• SÈRBIA (KOSOVO): L'Enviat Especial de l'ONU per a l'estatus de la província retarda la proposta 
de resolució definitiva fins a després de les eleccions sèrbies de gener, mentre que Sèrbia aprova 
en referèndum una nova Constitució que considera Kosovo com a part integral del país.

• SOMÀLIA: La intervenció regional i la proposta d'EEUU de donar llum verda a la missió de 
manteniment de la pau regional per a protegir el Govern Federal de Transició deixen el país a la 
vora d’una escalada del conflicte armat.

• SUDAN: L’SPLA i les FFAA sudaneses s'enfronten al sud de Sudan posant en perill l'acord de pau 
signat el 2005 i provocant un gran nombre de morts.

• TURQUIA: El Primer Ministre anuncia que s'accelerarà la cooperació amb l'Iraq en la lluita contra el 
PKK, mentre se succeeixen les crides kurdes a aprofitar la treva unilateral del grup armat per a 
buscar una solució negociada.
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• ARMÈNIA - AZERBAIDJAN (NAGORNO-KARABAJ): Els Presidents d'ambdós països es 
reuneixen i el mandatari asserí anuncia que s'està a prop de superar l'estancament de la disputa 
territorial.

• XIPRE: Els líders de les dues comunitats enfrontades accepten la proposta de Nacions Unides de 
rellançar el pla de pau.

• FILIPINES: Les negociacions entre el Govern i el MILF podrien desbloquejar-se després de 
l'intercanvi de noves propostes sobre l'ordenació territorial de Mindanao, a pesar de les últimes 
violacions de l'alto el foc.

• ISRAEL - PALESTINA: El Govern d'Israel i l’ANP arriben a un nou acord d'alto el foc a Gaza en un 
intent de reobrir les negociacions de pau. 

• MAURITÀNIA: Se celebra la segona volta de les eleccions legislatives i municipals després d'una 
primera volta desenvolupada en un clima de calma i llibertat, segons van indicar els observadors de 
la UE.

• NEPAL: El Govern i els maoistes signen un acord de pau pel qual s'establirà un nou Govern interí 
amb la participació dels maoistes, a més d'altres acords sobre desarmament. 

• RD CONGO: El candidat derrotat a la segona volta de les eleccions presidencials, J.P. Bemba, 
mostra el seu rebuig a l'anunci del Tribunal Suprem ratificant el triomf de J. Kabila però accepta 
liderar l'oposició. 

• RD CONGO (ORIENTALE): Tres grups armats presents a la regió d’Ituri signen un acord de pau 
amb el Govern. 

• SUBREGIÓ DEL RIU MANO: Representants de Libèria, Sierra Leone i Guinea es reuneixen a 
Conakry comprometent-se a presentar una proposta regional per a consolidar la pau a la regió del 
Riu Mano. 

  

L'acord de pau de Nepal
 
La signatura de l'acord de pau el 22 de novembre 
entre el Govern format per la coalició de partits 
polítics que va liderar l'oposició al règim del Rei 
Gyanendra, i el grup armat d'oposició maoísta 
CPN, suposa la culminació d'un procés iniciat 
quan les parts ara signants formaven part de 
l'oposició. Des del maig de 2005, mesos després 
del cop d'Estat perpetrat pel rei, es va iniciar un 
procés de diàleg entre els maoistes i els principals 
partits polítics que va cristal•litzar en un acord que 
establia una agenda comuna per a plantar cara a 
la monarquia autoritària. Aquest acord inicial, 
assolit per la unió entre l'oposició armada i la 
democràtica, ha estat el germen de l'actual acord 
que ha posat fi de manera formal al conflicte 
armat. Cal destacar que aquest acord de pau 
suposa no solament la fi de la violència armada, 
sinó també l'inici d'un procés democràtic en el 
qual s'abordaran algunes de les causes 
estructurals que es troben darrere de la violència 
que ha assolat al país des de 1996. Així, l'acord 
contempla la celebració d'eleccions a una 
assemblea constituent en la qual es decidirà el 
futur de la monarquia, a més de principis fins a ara

 
absents en el sistema polític nepalí com l'Estat de 
Dret, el respecte als drets humans, la justícia 
social, la inclusió dels diferents grups ètnics i 
socials o la transformació socioeconòmica del 
país. També és destacable el fet que l'acord de 
pau hagi vingut acompanyat d’un altre relatiu a la 
qüestió del desarmament, fet que evidencia el 
compromís d'ambdues parts amb la sostenibilitat 
del procés. Finalment, cal afegir que, a més de les 
qüestions esmentades, el procés de pau del 
Nepal té especial importància perquè s'ha 
aconseguit que l'omnipresent lluita antiterrorista 
global no hagi contaminat el procés fins al punt 
d'impedir la consecució d'un acord. El fet que els 
maoistes estiguessin inclosos en la llista 
d'organitzacions terroristes dels EUA no ha estat 
obstacle perquè se'ls hagi considerat un 
interlocutor legítim i se’ls inclogui en el Govern 
interí sorgit de l'acord de pau. El procés compta 
per tant amb diversos elements que permeten 
afrontar el futur més proper del país amb 
optimisme i sota la premissa que una tornada 
enrere a una situació de violència directa serà poc 
probable si es mantenen les condicions actuals. 
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• La consolidación de la Rehabilitación posbélica en Haití: una responsabilidad compartida 
(castellano | novembre 2006) 

• ¿Excepción o cambio de tendencia? Cascos azules occidentales en Líbano. Publicat a l’Agencia 
de Información Solidaria. (castellano) 

Eleccions parlamentàries a l’autoproclamada Regió Independient del Transdniester 
(Moldova) 10 de desembre

Eleccions regionals a Aceh (Indonèsia) 11 de desembre

Eleccions parlamentàries en Madagascar Desembre

 

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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