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Tanca la missió de l'ONU i la Unió Africana a Darfur però el
compromís es manté
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486132

UNAMID/Albert González Farran
Una policía de UNAMID conversa con mujeres en un punto de sumnistro de agua en el
campamento de desplazados de Nifasha, en el norte de Darfur (foto de archivo).
Finalment, després de deu anys, l'operació de pau de l'ONU i de la Unió Africana a la regió
sudanesa arriba al final. Serà el govern del Sudan ara qui assumeixi la responsabilitat de
protegir la població civil de la zona.
El 31 de desembre de 2020 ha acabat oficialment la missió per mandat de Consell de
Seguretat de l'ONU, que va considerar que ara sí, els avanços de govern del Sudan li
permetien gestionar el conflicte per si mateix.
A partir del 1 de gener de 2021 i durant 6 mesos, les tropes i el personal de policia de la
missió han de vetllar per la seguretat, encara que disminuiran gradualment la seva
presència i les seves funcions. Es tractarà doncs, d'una retirada gradual per part de
personal civil i uniformat d’ UNAMID.
Serà doncs el govern, qui vetllarà per protegir els civils i per mantenir la pau, facilitar
l'assistència humanitària i donar suport a la mediació de conflictes.
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L'ONU segueix donant suport, a través de l'Equip de País i de la Missió Integrada
d'Assistència per a la Transició al Sudan, a Consell Sobirà militar-civil que governa el país
fins que se celebrin eleccions. Es pretén assessorar també en la reforma de la governança i
per solucionar la crisi econòmica.
L’UNAMID es va establir pel Consell de Seguretat de l'ONU al Juliol de 2007, després d'un
conflicte sagnant a la regió. La missió tractava doncs, de protegir als civils, facilitar
l'assistència humanitària i garantir la seguretat de el personal d'auxili. També van mediar
entre el govern del Sudan i els moviments armats.

Biaixos, racisme i mentides: afrontar les conseqüències no
desitjades de la intel·ligència artificial
https://news.un.org/es/story/2021/01/1485802

ITU. Una mujer demuestra como funciona una aplicación de inteligencia artificial en
robótica durante una conferencia en Ginebra.
Les eines digitals que utilitzen programari d'intel·ligència artificial ajuden en la lluita contra el
COVID-19 i tenen un impacte generalment positiu en el món. Tot i això, el seu mal ús pot
tenir unes conseqüències greus. És per això, que les Nacions Unides demanen una
regulació internacional de la tecnologia.
Som els humans els que estem darrere d'aquestes màquines i això cal ser recordat, ja que
estem darrere dels errors que es produeixen en les eines d'intel·ligència artificial; els errors
degraden erròniament les qualificacions d'exàmens, envien a gent innocent a la presó o
roben dades personals, entre altres errors.
Hi ha 5 coses que s'han de tenir en compte sobre el seu ús, les seves conseqüències i el
com es pot millorar.
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1. Que les conseqüències del mal ús poden arribar a ser devastadores. És a dir, que
errors per exemple en la intel·ligència artificial de reconeixement facial, poden culpar
persones innocents de delictes que no han comès en realitat, per exemple.
2. L'odi, la divisió i la mentida són bons per al negoci. Les empreses intenten enviar
contingut provocador, perquè és el que més es consumeix i comparteix i així
aconsegueixen mantenir els usuaris més temps a la plataforma.
3. La desigualtat global es reflecteix en línia. La intel·ligència artificial fa que el món
sigui més desigual i només beneficia a una petita proporció de persones. Les
intel·ligències artificials són desenvolupades principalment a Occident, la majoria
d'ells, homes blancs.
4. Els beneficis potencials són enormes. Poden arribar a ser molt útils com hem vist en
la lluita del COVID-19.
5. Necessitem una regulació internacional d'intel·ligència artificial. L'Organització de les
Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) està consultant a
grups, representants de la societat civil i del sector públic i privat per establir uns
estàndards internacionals sobre aquesta temàtica, que estiguin inclosos en el marc
del dret i de la promoció dels drets humans.

El secretari general de l'ONU "està entristit" davant els
esdeveniments viscuts a Washington
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486252

ARCHIVO: Noticias ONU/Mikhail Baranyuk
Vista del edificio del Capitolio en la ciudad estadounidense de Washington DC,
En el comunicat que fa el portaveu de l’ONU, demana als líders polítics no incitar als
seguidors a la violència. Els polítics i els seguidors han de respectar els processos
democràtics i la llei.
Així doncs, António Guterres, Secretari General de Nacions Unides, expressa que "està
entristit" pels esdeveniments d'aquest dimecres al Capitoli de Washington.
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Aquest dimecres una munió amb banderes que donen suport a Donald Trump, el president
sortint dels Estats Units, ha entrat al Capitoli, l'edifici que representa les Cambres Alta i
Baixa d'Estats Units.
Això ha significat la suspensió de la votació que s'estava duent a terme per certificar a Joe
Biden com a president guanyador de les eleccions americanes del passat mes de
novembre. Els congressistes van haver de ser portats fins i tot a llocs segurs.
També el president de l'Assemblea General de l’ONU, Volkan Bozkir, ha expressat la seva
preocupació per les escenes que es van viure al Capitoli. Segons Bozkir, "Estats Units en
una de les principals democràcies del món" i per això creu "que la pau i el respecte als
processos democràtics prevaldran".
La Unió Interparlamentària (UIP), una organització internacional que promou el diàleg al
món ha denunciat també la violència ocorreguda. "Aquest és un atac inacceptable i
vergonyós contra la democràcia i els seus representants", va dir Martin Chungong, secretari
general de la UIP.

Colòmbia: En 2021, la prioritat ha de ser la protecció dels
excombatents i les comunitats afectades pel conflicte
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486282

Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Melissa.
Líderes comunitarias rinden homenaje a activistas sociales asesinados en el Chocó,
en Colombia
La prioritat de Colòmbia ara ha de ser garantir la seguretat dels excombatents, de les
comunitats que han estat afectades pel conflicte, dels líders socials i dels defensors dels
drets humans, segons el líder de l'ONU i fa una crida per aplicar l'Acord de Pau.
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S'han complert quatre anys des de la signatura de l'Acord de Pau a Colòmbia i el secretari
general ha instat Colòmbia a complir l'Acord per al desenvolupament, la pau i la seguretat
de país.
En l'informe trimestral, António Guterres, ha considerat que aquesta ha de ser la prioritat
absoluta per 2021 per a Colòmbia. Tot i haver millorat Colòmbia mitjançant, per exemple, la
reducció de la violència o els avenços en la justícia transicional, la seguretat continua sent el
repte principal per aconseguir la pau.
Així doncs, els esforços de la recuperació de la COVID-19, han d'incloure també la
implementació de l'Acord de Pau, sobretot per a la recuperació de les comunitats que han
patit els efectes més greus de conflicte i que ara han estat afectades per la pandèmia.
L'informe exposa 5 qüestions que s'han d'abordar ràpidament.
1. La seguretat i protecció d'excombatents
2. "Les mesures per assegurar que el procés de reincorporació d'excombatents sigui
sostenible": Assistència tècnica i major accés a mercats i augmentar el nombre de
dones excombatents en la presa de decisions
3. Presència integral de l'Estat com a condició per a una pau duradora i un
desenvolupament sostenible
4. Reforçar el diàleg constructiu
5. Enfortir les condicions per a la reconciliació: Segons António Guterres "que totes les
persones involucrades en el conflicte reconeguin les seves responsabilitats".
Per mitjans d'any, la Jurisdicció Especial per a la Pau dictaminarà les primeres sancions
pels delictes comesos en el conflicte. A més, s'ampliarà el mandat de la Missió de Nacions
Unides perquè inclogui la verificació de les sancions que imposa la Jurisdicció Especial.

Més de 30.000 persones van fugir de la República Centreafricana a
causa de la violència que va seguir a les eleccions, reporta ACNUR
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486312

© ACNUR/Ghislaine Nentobo. Decenas de miles de centroafricanos huyeron hacia los
países vecinos debido a la violencia electoral.
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La violència soferta després dels comicis del 27 de desembre ha causat la fugida de
desenes de milers de centreafricans cap a països veïns per raons de seguretat o el
desplaçament a nivell nacional. L'organisme per als refugiats està preocupat per les
denúncies de drets humans que hi ha hagut i demana als governs africans a atorgar asil als
refugiats que arribin.
ACNUR ha manifestat alarma per les informacions de les violacions de drets humans a la
República Centreafricana que ha rebut. Així doncs, demana que se'ls atorgui l'asil per als
refugiats.
Els centreafricans que fugen, un cop arribats a un altre país s'assenten en comunitats
d'acollida o albergs temporals, però, en aquests llocs fa falta aigua, refugi, serveis sanitaris i
sanejament adequat per evitar la propagació del COVID-19.
ACNUR treballa amb les autoritats nacionals i locals, així com a socis humanitaris per
assistir a la població més vulnerable.
S'han situat al llarg del riu Ubangi, que marca la frontera amb la República Centreafricana
amb la República Democràtica de Congo, per registrar els nouvinguts i proveir-los
d'assistència bàsica. També s'han situat al Camerun i al Txad.
La repatriació voluntària de refugiats centreafricans, després d'anys d'exili al Camerun i
República Democràtica de Congo, s'ha detingut temporalment com a resultat de la violència
que està havent al país.

Guterres crida a el món a reconciliar-se amb la natura i vèncer
la pandèmia amb "intel·ligència" i "inversions adequades"
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486382

Banco de imágenes de arrecifes de coral/Yen-Yi Lee
Un banco de peces frente a la isla de Lang Tengah en Malasia
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El món no està complint cap dels objectius de biodiversitat que es van fixar per al 2020 i, a
més, estem fent front a un dèficit de finançament de 711.000 milions de dòlars. No obstant
això, s'ha aplaudit per part de l'ONU que la Gran Muralla Verda, una extensió ecològica que
creua l'Àfrica d'est a oest, rebi més de 14.000 milions de dòlars.
2021 per això, segons el secretari general de les Nacions Unides, ha de ser l'any de la
reconciliació entre la humanitat i la natura després el maltractament que ha patit el planeta
per culpa dels humans.
Va recordar doncs, que hi ha accions com la contaminació de l'aire, de la terra i de l'aigua
que han provocat un contraatac com vénen a ser les altes temperatures rècord, el col·lapse
de la biodiversitat, la propagació dels deserts i els cada vegada més comuns incendis,
inundacions i huracans.
A més s’ha de recuperar el món de la pandèmia mundial que ha hagut. S'hauran de dur a
terme "polítiques intel·ligents" i "les inversions adequades", per així poder "traçar un camí
que brindi salut per a tothom, revitalitzi les economies i rescati la biodiversitat".
Com a exemple d'inversions per protegir la natura es van destacar les aportacions de
França, del Banc Mundial i d’ altres actors internacionals per a la Gran Muralla Verda per al
Sahel i el Sàhara.
Segons Guterres aquestes mesures són essencials per fer la transició cap a un planeta més
verd i deixar de banda els sectors contaminants. També va assenyalar que conservar la
biodiversitat mundial genera ocupació (les noves activitats comercials relacionades amb la
natura podrien crear 191 milions de llocs de treball per a 2030).
El principal objectiu de Nacions Unides el 2021 serà crear una coalició al món per
aconseguir la neutralitat de les emissions de carboni. Però per a això, serà necessari
implementar mesures com ve a ser "deixar de construir noves plantes de carbó, acabar amb
les subvencions als combustibles fòssils o traslladar la càrrega fiscal dels contribuents als
responsables de les emissions contaminants".
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Etiquetar com a terroristes als hutíes al Iemen pot tenir
greus repercussions humanitàries
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486422

YPN for UNOCHA
Un hombre y su hijo en un campamento para desplazados internos en Yemen.
En les setmanes vinents, el Congrés dels Estats Units aprovarà si els rebels
hutíes del Iemen entren a la llista d'organitzacions terroristes, després que el
secretari d'Estat Mike Pompeo ho suggerís diumenge passat.
Està en mans de Congrés dels Estats Units designar com a organització terrorista
a Ansar Allah, conegut com el grup rebel dels hutíes al Iemen. Tanmateix, això
podria tenir “greus repercussions humanitàries i polítiques".
Mike Pompeo va emetre un comunicat diumenge en què va dir que el seu objectiu
era responsabilitzar el "grup mortal de les milícies recolzat per l'Iran" pels atacs
que han amenaçat a civils i a la infraestructura al Iemen. Va fer referència a l'atac
del 30 de desembre, a l'aeroport de Aden que ca acabar amb la vida de 26
persones i en va ferir a més de 50 persones.
Pompeo presentarà el seu pla davant el Congrés el 19 de gener i si és aprovat,
les importacions, tant d'aliments com d'altres articles essencials, es podrien veure
perjudicades, en un moment on els iemenites s'estan morint de fam, argumenta
Stephane Dujarric durant la conferència habitual a la seu de Nacions Unides.
La declaració de Pompeo reconeix que hi ha preocupacions sobre l'impacte que
aquesta decisió podria tenir en la situació humanitària al Iemen i Stephane
Dujarric indica que els Estats Units posarien en marxa mesures per reduir aquest
risc.
El portaveu de l'ONU ha demanat als Estats Units que atorguin "llicències i
exempcions perquè l'assistència humanitària continuï arribant a les persones que
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ho necessiten" i perquè en general "el sector privat pugui seguir funcionant", per
tal d'evitar un col·lapse econòmic i una fam encara pitjor de la que ja hi ha.
El procés polític al Iemen també podria ser desestabilitzat per a la designació dels
hutíes com a terroristes, segons Dujarric i les posicions podrien acabar fins i tot
més polaritzades.
Més de 230.000 iemenites han mort a causa de la guerra, per manca d'aliments,
serveis de salut bàsics i infraestructura.
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