
Altos el foc en con�ictes armats durant 
la pandèmia del coronavirus

 

Amb el suport:

El secretari general de l'ONU, 
António Guterres, va fer una 
crida global el 23 de març a 
totes les parts en con�icte al 
món a iniciar un alto el foc 
que permeti fer front a la 
pandèmia ocasionada pel 

coronavirus, facilitant així el 
treball dels actors humanitaris 
accedint a les poblacions més 
vulnerables afectades per la 

violència.

L'Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB se suma a la crida a un alto el foc 
global. En suport als esforços locals i internacionals de construcció de pau i de 

resposta a la pandèmia, documenta a continuació alguns dels contextos de con�icte 
armat o tensió en què actors armats van mostrar la seva adhesió a la proposta del 
secretari general de l'ONU, es van adoptar altres mesures de creació de con�ança 
entre les parts o es van fer crides rellevants per l’inici de cessaments d'hostilitats.

Països on s’han assolit acords de pau, treves, altos el foc 
o bé mesures de construcció de con�ança 

Altres reaccions, crides o mesures arran de la pandemia 
de la COVID-19  

COLÒMBIA: 
L'ELN anuncia un 

alto el foc unilateral 
d'un mes

SUDAN (DARFUR): 
El grup armat SLM / 

A-AW inicia un 
alto el foc

El Centre for Humani-
tarian Dialogue llança 
una iniciativa global 

de resposta a la 
COVID-19

El IEMEN: Acollida a 
la crida de cessament 

el foc per part dels 
actors contendents, 

però els enfrontaments 
persisteixen

LES FILIPINES: 
El Govern i el braç 

armat del Partit 
Comunista de les 
Filipines decreten 

sengles cessaments 
d'hostilitats ofensivesNIGÈRIA: Acord de 

pau per resoldre el 
con�icte intercomuni-
tari a l'estat de Benue, 

Nigèria

MOLDÀVIA (TRANSNÍSTRIA): 
Mesures conjuntes per garantir el 
desplaçament d'alguns sectors de 
població, com el personal sanitari

TAILÀNDIA (SUD): El BRN, 
principal grup armat del sud del 

país, llança un comunicat en 
relació al COVID-19, encara que 

sense decretar cap alto el foc

SÍRIA: Les SDF anuncien la 
suspensió d'activitats militars, però 
es manté en dubte un cessament el 

foc ampli al país

ISRAEL-PALESTINA: 
Es redueix la tensió i s'activen 

mecanismes de cooperació, però 
persisteix l'alerta per la situació 
d'especial vulnerabilitat de Gaza 

davant la pandèmia

CAMERUN 
(Ambazonia/North 

West-South West): El 
grup armat SOCADEF 
declara un alto el foc 
humanitari temporal

EL SALVADOR: 
Diverses maras 

decreten un toc de 
queda des del 
30 de març

AFGANISTAN: 
Els talibans, disposats 

a cessar la seva 
activitat armada en 
zones sota el seu 

control afectades per 
coronavirus

INDONÈSIA (PAPUA): 
El líder del moviment 
independentista papú 
critica la gestió del 

Govern de la pandèmia 
de la COVID-19 a la 

regió de Papua
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