L’ONU a l’abast
Butlletí de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat
PRESENTACIÓ
Coherentment amb la seva política de suport actiu i participatiu al multilateralisme com a millor garant
per afrontar els grans desafiaments que tenim plantejats mundialment, Afers Exteriors i Cooperació
de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya es dota d’una nova eina informativa que ens
permet tenir una visió ràpida del que està passant en el món de les organitzacions multilaterals. L’ONU
a l’abast, el nom que li hem donat, és possible gràcies a la col·laboració del Secretariat del Fòrum
Mundial de Xarxes de la Societat Civil – UBUNTU.
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Conferència de Nacions Unides sobre la Crisi Financera i Econòmica Mundial i el seu
Impacte en el Desenvolupament
Del 24 al 26 de juny, pocs dies després que la FAO
declarés que el nombre de persones que pateix
fam al món ja sobrepassa els mil milions (la major
xifra de la història), la seu de les Nacions Unides a
Nova York acollí la conferència al més alt nivell per
buscar solucions a la crisi econòmica actual, avaluar
el seu impacte en el desenvolupament i establir les
bases fonamentals per a la reforma de l’arquitectura
econòmica i financera mundial.

un grup de treball per dur a terme un seguiment dels
compromisos inclosos en la declaració.
La majoria dels participants a la conferència
coincidiren en afirmar que la declaració final
defensava una reforma molt més exhaustiva que
l’aprovada a la reunió del G20 a Londres. Tanmateix,
des de la societat civil s’apunten diversos punts de la
declaració que caldria millorar. Entre d’altres:

La celebració d’aquesta conferència es convocà
a la Conferència sobre Finançament per al
Desenvolupament que tingué lloc a Doha el
desembre del 2008, en la qual s’instà el president
de l’Assemblea General a convocar una conferència
al més alt nivell. El propòsit de la conferència era
abordar la crisi des d’una perspectiva global i com a
alternativa democràtica al G20, reunió a la qual no
van tenir accés alguns dels estats més afectats per
la crisi.

Temes

Els més de 170 estats membres i les 200
organitzacions de la societat civil que participaren
a la reunió mostraren un consens global respecte al
rol decisiu que havia de jugar l’organització de les
Nacions Unides en la gestió de la crisi. La declaració
final que s’aprovà reconeix la incoherència del
sistema econòmic actual i la necessitat d’una reforma
de la governança de les institucions de Bretton
Woods que enforteixi la veu i la participació dels
països més pobres i en vies de desenvolupament. El
document també fa referència a les recomanacions
de la Comissió Stiglitz en referència a la cancel·lació
del deute extern, a la reforma del sistema mundial
de reserves i l’establiment d’un grup d’experts que
ofereixi assessorament en la presa de decisions. A
part, es proposa que l’Assemblea General estableixi

Declaració final

Crítica societat civil

Deute

Reconeix la necessitat
d’implementar
mesures
extraordinàries
(cancel·lació del
deute, préstecs,
transparència, etc.).

Només s’expressa un
compromís d’estudiar
i considerar aquestes
mesures. Deixa que
cada estat prengui
les seves pròpies
decisions.

Recursos
addicionals

Reafirma els
compromisos vers
l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament. I
demana una ràpida
implementació dels
drets especials de gir
(SDRs per les seves
sigles en anglès).

No s’arriba a cap
compromís sobre el
futur rol dels SDR.

Reforma de
Reconeix la necessitat
l’arquitectura d’una reforma en
financera
profunditat de les
IBW.

No proporciona
cap pauta respecte
a l’esmentada
reforma, que hauria
de tenir per objectiu
una governança
democràtica i que
les IBW treballessin
en coherència amb
les Nacions Unides.
S’hauria d’establir
un Consell Econòmic
Mundial dins les
Nacions Unides.

Sala plenària de l’Assemblea General durant la Conferència, el passat 24 de juny de 2009.
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Conferència d’Examen de Durban 2009
Alemanya, Holanda, Itàlia i la República Txeca
abandonaren l’acte degut també a les mencions
sobre la discriminació racial del poble palestí per
part d’Israel, tal i com el Relator Especial de les
Nacions Unides per als Territoris Ocupats, en Richard
Falk, ha denunciat en vàries ocasions. Tanmateix,
Dinamarca, que es va veure afectada per l’incident
de les caricatures de Mahoma, participà al consens
amb la resta dels estats.
Tot i aquest clima de confrontació, es va aprovar
una declaració consensuada per tots els Estats
presents. La declaració reforça el compromís
polític de tots els actors per implementar la DDPA;
defensa l’aprovació de la declaració de l’ONU sobre
els drets de les comunitats indígenes; i alerta sobre
l’augment des de 2001 del nombre de persones
que són objecte d’algun tipus de discriminació, fent
especial referència als immigrants, a la discriminació
relacionada amb les malalties com la SIDA, la malària
i la tuberculosis, i a les víctimes de la discriminació
per motius religiosos (islamofòbia, antisemitisme i
cristianofòbia). La declaració també destaca el rol
positiu de la llibertat d’expressió en la lluita contra el
racisme i la intolerància.

L’any 2001 es va celebrar a Durban (Sud-àfrica)
la Conferència Mundial contra el Racisme, la
Discriminació Racial, la Xenofòbia i la Intolerància,
on es va aprovar la Declaració de Durban i el
Programa d’Acció (DDPA). Vuit anys més tard, del
20 al 24 d’abril del 2009, s’ha celebrat a Ginebra
la Conferència d’Examen de Durban, per iniciativa
de l’UNGA1 i sota responsabilitat del Consell de Drets
Humans.
Objectius de la Conferència d’Examen:
• Revisar el progrés i avaluar la implementació de la
DDPA per part de tots els actors implicats, així com
la identificació de noves manifestacions de racisme,
xenofòbia i intolerància.
• Avaluar l’efectivitat dels mecanismes de seguiment
de Durban i d’altres existents a les Nacions Unides.
• Promoure la ratificació universal i la implementació
de la Convenció Internacional per l’Eliminació de
totes les formes de Discriminació Racial.
• Identificar i compartir les bones pràctiques
aconseguides en la lluita contra el racisme, la
discriminació racial, la xenofòbia i la intolerància.

Per poder arribar al consens, però, diferents grups
polítics i regionals van haver de fer concessions. En
conseqüència, quedaren fora de la declaració les
referències a:
• La difamació de la religió o blasfèmia
• Els patiments de la població palestina i el conflicte
de l’Orient Mitjà
• La discriminació de persones per la seva orientació
sexual
• Les reparacions de les víctimes del colonialisme i
l’esclavitud

L’Alta comissionada pels Drets Humans de les
Nacions Unides Navi Pillay, que exercí de Secretaria
General de la conferència, va fer una crida a la
societat civil, en un acte celebrat amb més de 200
representants de diferents ONG, per tal que unissin
forces amb governs i organitzacions internacionals
i asseguressin que el document final de la reunió
aconseguís resultats concrets.

Durant la clausura de la conferència, Navi Pallay
remarcà la necessitat d’una implementació
immediata dels compromisos expressats a la
declaració i instà als països absents a la reunió a
avaluar el document final i sumar-se als esforços
internacionals per combatre el racisme i la
intolerància. També afirmà que l’OHCHR2 faria un
seguiment dels plans d’acció nacionals.

Israel i els EUA, que abandonaren la conferència
del 2001, no assistiren a la d’enguany. Polònia,

1

UNGA: Assemblea General de les Nacions Unides

2
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OHCHR: Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans
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Revisió Ministerial Anual 2008
Els participants a la Cimera Mundial de Revisió dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)
del 2005 encarregaren a l’ECOSOC la realització, per
una banda, d’un Fòrum bianual de Cooperació per
al Desenvolupament (DCF, per les seves sigles en
anglès) que supervisés la cooperació internacional
per al desenvolupament; i, per altra banda, una
Revisió Ministerial Anual amb el propòsit d’avaluar la
implementació dels objectius de desenvolupament
acordats internacionalment, entre ells, els ODM.

seva preocupació per l’impacte negatiu que ha
comportat la crisi econòmica i financera global en la
consecució del objectius internacionals, inclosos els
ODM, i, en particular, aquells relacionats amb la salut;
així com també pel fet que la capacitat dels països
en desenvolupament per aconseguir el finançament
necessari pels seus objectius de desenvolupament
s’està veient seriosament afectada per la crisi.
La importància de la salut per al desenvolupament
és innegable, tant és així que tres dels vuit ODM se
centren específicament en temes de salut: reduir la
mortalitat infantil, millorar la salut materna i combatre
la SIDA, la malària i altres malalties.

Si bé el DCF només s’ha celebrat una vegada (l’any
2008) des d’aquella cimera, la Revisió Ministerial ja
compta a hores d’ara amb tres edicions. L’any 2007
i el 2008 se centrà respectivament en l’eradicació
de la pobresa i el desenvolupament sostenible.
L’edició d’enguany, celebrada del 6 al 9 de juliol al
Palau de les Nacions a Ginebra (Suïssa), tingué per
tema “L’aplicació dels objectius i compromisos
acordats internacionalment en referència a la
salut pública mundial”.

El mateix dia 6, coincidint amb la inauguració de
la Revisió, es presentà l’informe dels Objectius
del Mil·lenni 2009. Aquest manifesta que, tot i
els avenços, el ritme de la progressió total no és
suficient per assolir els objectius l’any 2015 i, el que
és més alarmant, els avenços recents s’estan veient
amenaçats per les crisis econòmica i alimentària. Es
calcula que de 55 milions a 99 milions de persones
més de les estimades abans de la crisi viuran en
l’extrema pobresa en els pròxims anys.

Les reunions de la Revisió consten de tres elements
principals:
1. Una anàlisi global del programa de les Nacions
Unides en matèria de desenvolupament.
2. Una revisió temàtica, que enguany se centrà en
examinar els principals obstacles per assolir els
objectius internacionals en matèria de salut.
3. Una sèrie de presentacions nacionals de caràcter
voluntari sobre les estratègies de desenvolupament
de diferents països. Bolívia, la Xina, Jamaica, el Japó,
Mali, Sri Lanka i el Sudan foren els encarregats de
dur a terme les presentacions en aquesta edició.

El Secretari-General assenyalà que el preu dels
aliments l’any 2008 ha revertit una tendència de
gairebé dues dècades de reducció de la fam. A la
vegada, però, també afegí una nota positiva en
referència als ODM relacionats amb la salut i és que
l’informe mostra que s’està reduint el nombre de
morts per VIH i que molts països estan implementant
estratègies de provada eficacia per combatre la
malaria i la varicela, les principals causes de mort
entre els infants.

A partir d’aquests tres elements sorgí una declaració
final, en la qual els participants expressaren la

Dones fent cua per rebre medicaments en un campament mèdic a Darfur, Sudán.
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62a Conferència Anual DPI/ONG:
“Desarmament ara: Treballem per la Pau i el Desenvolupament”
Del 9 a l’11 de setembre de 2009 tindrà lloc a Ciutat
de Mèxic (Mèxic) la 62a Conferència Anual del DPI/
ONG sota el lema “Desarmament ara: Treballem per
la Pau i el Desenvolupament”. La Conferència DPI/
ONG és el principal esdeveniment anual de les ONG
a les Nacions Unides. Amb l’objectiu d’apropar-la a
organitzacions que, altrament, no podrien assistir-hi
i diversificar així la representació geogràfica de les
ONG associades a les Nacions Unides, s’ha convertit
en una conferència itinerant.

demostrat que són possibles les zones lliures
d’armes nuclears, al mateix temps que es contribueix
al desenvolupament i la seguretat mundials; i, per
l’altra, Ciutat de Mèxic és justament la ciutat on es
va signar l’any 1967 l’històric i pioner “Tractat per
la Proscripció de les Armes Nuclears a l’Amèrica
Llatina i el Carib” més conegut com “Tractat de
Tlateloco” (nom asteca del districte de la capital
mexicana).
La Conferència vol traçar maneres efectives amb què
la societat civil, en col·laboració amb altres actors,
pot contribuir al desarmament i la pau mundials.
Proporcionarà l’oportunitat per intercanviar idees i
experiències entre diversos experts i organitzacions
de l’àmbit del desarmament i la pau i suposarà una
valuosa ocasió per construir xarxes de treball. Val a
dir que, a més de representants de les ONG, també
hi seran presents grups de base, el sistema de l’ONU,
Estats membres, mitjans de comunicació, el món
acadèmic, el sector privat i altres institucions.

És així com, per segon any consecutiu, el gran
espai de diàleg de la societat civil es trasllada fora
de la seu de les Nacions Unides a Nova York. Des
de llavors, el DPI procura escollir la ciutat que
acollirà la conferència en funció de la seva relació
amb el tema que es debatrà. L’any passat, la 61a
Conferència Anual dedicada a “Reafirmar els Drets
Humans per tots” tingué lloc a París en motiu del
60è aniversari de la Declaració dels Drets Humans,
declaració que havia estat signada precisament a la
capital francesa.

Aquest esdeveniment, previ a la Conferència de les
Parts de l’Any 2010 del proper maig encarregada
de la revisió del Tractat sobre la No Proliferació
de les Armes Nuclears, s’espera que fixi una línia
conjunta d’actuació de les diferents organitzacions
de la societat civil i els ofereixi l’oportunitat
d’influenciar el discurs global a fi de defensar les
causes interrelacionades de pau, desenvolupament
i desarmament.

Demostrada l’eficàcia d’aquesta nova mesura –a
París es va registrar un augment considerable
del percentatge de participants de països en
desenvolupament (16% en comparació amb l’11%
del 2007)– enguany s’ha decidit traslladar-la a
Ciutat de Mèxic. L’elecció de Ciutat de Mèxic respon
principalment a dos factors. Per una banda, suposa
un reconeixement a un país i una regió que han
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Seguiment de les reunions sobre el canvi climàtic (2009)
La darrera dècada del segle XX va viure la celebració
d’un gran nombre de conferències internacionals
promogudes per les Nacions Unides amb l’objectiu
de fer front las grans reptes de la humanitat i corregir
els desequilibris existents al món. Una de les majors
preocupacions i reptes fou el relatiu al Canvi Climàtic,
tal i com queda patent a la Cimera de Rio de 1992,
on es va subscriure el Conveni Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC en anglès).
Per tal de donar-li força vinculant al Conveni l’any
1997 se celebrà a Kyoto1 la 3a Conferència de
Nacions Unides de les parts (COP 3) on s’adoptà
l’acord internacional que es coneix com a Protocol de
Kyoto i que marca uns objectius fins l’any 2012.

• Del 28 de setembre al 9 d’octubre tindrà lloc a
Bangkok (Tailàndia) una sessió de negociació sobre
l’acord que ha de regir quan expiri l’actual Protocol
de Kioto (UNFCCC);
• Del 26 al 28 d’octubre tindrà lloc a Bali (Indonèsia)
la reunió del Grup Intergovernamental d’Experts
sobre el Canvi Climàtic (IPCC); aquest grup analitza
la informació científica, tècnica i socioeconòmica
rellevant per entendre els elements científics del
risc que suposa el Canvi Climàtic provocat per les
activitats humanes, les seves possibles repercussions
i les possibilitats d’adaptació i de mitigació.
• Del 2 al 6 de novembre tindrà lloc a Barcelona
(Espanya) la darrera sessió de negociació prèvia a
la Conferència del desembre.

El canvi climàtic, i totes les polítiques per tal de reduir
el seu impacte en la Terra, s’han convertit en un dels
temes centrals en l’agenda mundial per al segle XXI,
i concretament, d’aquest 2009.

Tot i que pot semblar centrat en una Conferència
anual on es fixen tots els “focus” mediàtics, tot el
procés al voltant del Canvi Climàtic es comprèn de
diverses reunions al llarg de l’any que desemboquen
en la Conferència de finals d’any on es reuneixen el
líders mundials. En aquest sentit ja s’han celebrat
unes quantes reunions, tant de l’UNFCCC (a Bonn, a
l’abril i al juny) com de l’IPCC (a Ankara a l’abril i a
Venècia al juliol).

A finals d’aquest any (desembre) es celebra la
Conferència de Nacions Unides de les Parts
(COP15) en la Convenció sobre el Canvi Climàtic a
Copenhaguen (Dinamarca) i que agafa el relleu de la
reunió (COP14) celebrada a Poznan (Polònia) a finals
de 2008. En la reunió de Copenhaguen es buscarà
un nou acord internacional que agafi el relleu
del Protocol de Kyoto amb l’objectiu de reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle. Tot i que la
reunió se celebra al desembre i és la més important
en Canvi Climàtic, al llarg de l’any se celebren vàries
reunions de preparació i que aniran marcant les
directrius a seguir al desembre.

Totes aquestes reunions precedents a la Conferència
de Copenhage serviran per marcar l’agenda d’una de
les reunions més importants dels últims anys i que
haurà de marcar una nova etapa en la governança
mundial d’un dels reptes més importants que es
planteja a la humanitat.

• Del 10 al 14 d’agost tindrà lloc a Bonn (Alemanya)
una sessió de consultes informals post 2012 sobre
Canvi Climàtic de la Convenció Marc de Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC); en aquesta
reunió, i en totes les següents de l’UNFCCC a Bangkok
i Barcelona, es pretén facilitar al COP15 que es
reunirà a Copenhaguen l’obtenció d’un resultat
satisfactori i acordat entre totes les parts.
• Del 31 d’agost al 4 de setembre tindrà lloc la
Tercera Conferència de la Conferència Mundial
sobre Clima a Ginebra (Suïssa);

Parlament de Ban Ki-moon en l’anterior conferència sobre canvi climàtic
a Poznan, Polònia, el desembre de 2008.
1

Reduir les emissions dels sis gasos que generen el canvi climàtic
en un percentatge aproximat d’un 5% en comparació amb les
emissions de l’any 1990.
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La pistola
de la

no violència
Una de les imatges més característiques de la seu de les Nacions
Unides a Nova York és l’escultura d’una pistola amb un nus al canó que
hi ha a l’entrada (que fan servir les visites i la societat civil). Aquesta
peça, curiosa i intrigant, és obra del suec Carl Fredrik Reuterswärd, i és
el resultat d’un projecte sobre la “no violència” que l’artista va engegar
en conèixer la mort del seu amic John Lennon. El Govern de Luxemburg
va obsequiar amb aquesta escultura de bronze a les Nacions Unides,
on va ser presentada el 1988.
La imatge d’una pistola nuada ha esdevingut un símbol de gran força
en favor de la no violència i la pau que ha donat la volta al món. Ara,
en el procés de preparació de la conferència de No Proliferació Nuclear
que ha de tenir lloc la primavera del 2010, aquesta imatge ha de servir
per rellançar el procés per a l’eradicació de l’armament nuclear amb
més força.

Escultura “Non-Violence”
de Carl Fredrik Reuterswärd.

Totes les imatges emprades en aquesta publicació han estat extretes amb el consentiment de Nacions Unides del lloc web:
http://www.unmultimedia.org/photo

