
Amb el suport:

 

Cessaments d’Hostilitats 
en temps de COVID-19  

ÍNDIA (CPI-M): 
Una divisió del 

grup armat ofereix 
un alto el foc i 
dóna al Govern 
cinc dies per a 

respondre 

L'Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB reitera el seu suport a la crida a un alto 
el foc global. A continuació documenta alguns dels contextos de con�icte armat o 
tensió en què actors armats van establir alts el foc o altres mesures de creació de 

con�ança entre les parts o es van fer crides rellevants a l'inici de cessaments 
d'hostilitats entre abril i juliol.

SUDAN (Kordofan 
SUD-NIL BLAU): 

L’SPLM-N perllonga 
l'alto el foc fins al 

gener de 2021  
TAILÀNDIA 
(SUD): El 

principal grup 
armat de sud del 
país decreta un 

alto el foc 

ARMÈNIA - AZERBAIDJAN (Nagorno-
Karabakh): Situació estable a la línia de 

separació de forces i els co-mediadors criden 
a enfortir l'alto el foc preexistent 

El secretari general de l'ONU va 
fer una crida global el 23 de 

març a iniciar un alto el foc al 
qual s'han sumat nombroses 

organitzacions, xarxes d'actors i 
un total de 170 estats membres. 

L'1 de juliol el Consell de 
Seguretat de Nacions Unides va 

aprovar unànimement la resolució 
2532 (2020) donant suport a la 

crida i exigint un cessament 
general i immediat de les 

hostilitats.

ANGOLA (Cabinda): 
El FLEC declara un alto

 el foc temporal 

REPÚBLICA CENTREAFRICANA: 
Diversos grups armats reiteren el 

seu compromís amb l'acord de pau 

CAMERUN (Ambazonia / 
North West-South West): 

Diversos premis Nobel fan 
una crida per aconseguir 

un alto el foc 

COLÒMBIA: L'ELN reprèn les 
operacions militars després 
d'un alto el foc d'un mes 
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SUDAN (DARFUR): 
El Govern de transició 
del Sudan i la coalició 
de grups SRF inicien 

converses de pau 
a Juba 

CAMERUN (Ambazònia / 
North West-South West): Se 

celebren els primers 
contactes entre el Govern i el 

principal grup separatista  

SUDAN DEL SUD: 
L'SSOMA anuncia 
que renova el seu 
compromís amb  

l'alto el foc 

ISRAEL - PALESTINA: Treva 
informal en risc davant nous 

incidents i una escalada de la tensió 
pel pla d'annexió de Netanyahu 

SÍRIA: Fràgil treva a Idlib, mentre 
persisteixen fets de violència en 

d’altres zones de país  

LÍBIA: Malgrat les crides al 
cessament el foc, la violència 
s'intensifica i s'encenen les 
alarmes davant la creixent 

internacionalització del conflicte 

UCRAÏNA (EST): Noves 
crides a l'alto el foc davant

un increment d'atacs  

AFGANISTAN: Alto 
el foc de tres dies 

durant la celebració 
d'Eid al-Fitr 

FILIPINES (NPA): El 
Govern i l’NPA posen 

fi als cessaments 
d'hostilitats decretats 

el mes de març 

MYANMAR: Les Forces 
Armades anuncien un alto 

el foc de quatre mesos 
que exclou els estat 

Rakhine i Chin, epicen-
tres del conflicte armat  

INDONÈSIA (PAPUA 
OCCIDENTAL): L’OPM 

ofereix a l'Estat un alto el 
foc amb condicions 

IEMEN: El conflicte 
oscil·la entre 

declaracions de treva i 
increments de la 
violència, però les 

hostilitats persisteixen 


