
IMPACTE DE 
LA PANDÈMIA 
SOBRE ELS 
PROCESSOS 

DE PAU

COVID-19 i processos de pau: 
impactes de la pandèmia en la 
negociació de conflictes

Vols saber-ne més?

Consulta Apunts nº 16
“COVID-19 i processos de pau: impactes de la pandèmia en la 
negociació de conflictes”

Crida del Secretari 
General de l’ONU a un 

alto el foc global  

Única possibilitat per fer front a restriccions de 
viatge i mesures de distància social

Major freqüència interacció parts negociadores 

Major inclusivitat: permeten la participació de persones/
organitzacions tradicionalment excloses

Anivellació marc negociador: neutralitzen assimetries de 
poder pròpies dels espais presencials 

Seguretat i confidencialitat (identificació identitat i 
localització, gravació converses, càmera apagada, etc.)

Desigualtats en l’accés als espais virtuals provocades per 
la bretxa digital (disponibilitat de tecnologia, internet i 
electricitat, competència digital, etc.)

Dificultats per generar confiança, empatia i proximitat entre 
les parts negociadores

Gran suport internacional 

25 cessaments d’hostilitats a 17 països

Reducció temporal de les hostilitats en 
alguns conflictes, però no dels nivells 
globals de violència

No va ser un punt d’inflexió important a la 
majoria de processos de pau

Manca de falta voluntat política dels actors 
en conflicte + falta suport polític del Consell 
de Seguretat

Restriccions mobilitat comporten transferència de 
responsabilitats a actors locals per part d’ONG i 
organismes internacionals

Major protagonisme i empoderament de la “mediació 
interna” i dels actors locals de construcció de pau

COVID = reducció finançament organitzacions “locals”

Suspensió o reorientació dactivitats

Negociacions
virtuals

Actors 
locals 

per contenir pandèmia i propiciar una 
oportunitat per resoldre conflictes a 
través del diàleg

Dificultats i 
endarreriments en 

els processos de pau

Alentiment i paràlisi de processos de negociació i 
dimplementació dacords ja assolits

Restriccions de mobilitat dificulten reunions d’actors 
negociadors i suport de terceres parts facilitadores i missions 
de manteniment de la pau 

Menor finançament i atenció política per irrupció COVID 

Erosió de la confiança entre les parts negociadores per la 
instrumentalització de la gestió de la pandèmia

Resposta d’alguns Estats a COVID: poders extraordinaris 
i mesures d’emergència, securitització i militarització 
silenciament veus crítiques, violacions drets humans

Grups armats que aprofiten focalització del Govern en la 
gestió de la COVID per incrementar atacs
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