
PROCESSO NEGOCIAL: ONU PROPÕE ENCONTRO

EM DEZEMBRO

Köehler propôs a Marrocos e à Frente POLISARIO um encontro em Genebra nos

princípios de Dezembro e para o qual também foram convidados a Mauritânia e a

Argélia.

Fig. 1: Proposta de encontro em Dezembro

No �nal de Setembro um despacho da France

Press noticiava que Köehler tinha enviado con-

vites a Marrocos e à Frente POLISARIO, assim

como à Mauritânia e à Argélia, para um encon-

tro a realizar em Genebra em 4 e 5 de Dezembro

próximo. Segundo a agência noticiosa, citando

fontes diplomáticas, Köehler teria solicitado uma

resposta até ao dia 20 de Outubro.

Enquanto a parte saharauí tem sempre a�r-

mado a sua disponibilidade para se encontrar,

sem condições prévias, com o ocupante do seu

território, Marrocos tem procurado semear de obstáculos o caminho do diálogo.

Neste mesmo mês de Setembro a MINURSO concluiu o seu primeiro mandato de seis meses,

preparando-se agora o Conselho de Segurança para decidir este mês da sua renovação. Visando armar

o Conselho para esta decisão, o seu chefe, o canadiano Colin Stewart, terá entregue o seu relatório com

o balanço de actividades da Missão.

Conforme refere o jornalista Jesús Cabaleiro Larrán, a Assembleia Geral das Nações Unidas apro-

vou, em 30 de Junho passado, o orçamento operacional da MINURSO para o ano de 2018-19, no valor

de 52,3 milhões de dólares (45,1 milhões de euros). E cita um relatório da Fundação Heritage, um

centro de estudos com sede em Washington (E.U.A.), segundo a qual a MINURSO, criada em 1991,

custou até hoje às Nações Unidas a quantia de 1.255.915.013 dólares (1.083,5 milhões de euros). Com a

agravante de não incluir no seu desempenho a monitorização dos direitos humanos no território, sendo

a única das missões da ONU com esta limitação.

Lárran lembra-nos também que Colin Stewart foi acusado por Rabat de �falta de neutralidade� por,

aquando do falecimento do representante da Frente POLISARIO nas Nações Unidas, se ter deslocado

ao território libertado e ter deixado no livro de condolências a mensagem: �Pela morte do meu colega

Embaixador Ahmed Boukhari, apresento em meu nome e em nome das Nações Unidas e do Secretário-

geral, António Guterres, as nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do falecido�,

levando o MNE marroquino Nasser Bourita a chamá-lo para lhe apresentar um protesto formal. Mas

Lárran conta-nos que esta atitude esteve conforme com a seguida por António Guterres que enviou

a seguinte mensagem: �Boukhari foi um representante entusiasta, respeitador e de princípios que
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trabalhou incansavelmente por uma solução pací�ca para o con�ito no Sahara Ocidental e deu um

contributo signi�cativo com os seus esforços diplomáticos em Nova Iorque. O seu desaparecimento é

uma grande perda para a Frente POLISARIO e para a população do Sahara Ocidental�.

Stewart é um diplomata com uma longa experiência, tendo tido a oportunidade de acompanhar o

processo de autodeterminação de Timor-Leste.

Entretanto a Chanceler Angela Merkel visitou a Argélia e numa conferência de imprensa com o

Primeiro-ministro argelino, Ahmed Ouyahia, enalteceu os esforços de Horst Köehler, Enviado Pessoal

do Secretário-geral da ONU e ex-presidente da Alemanha, para a resolução do problema do Sahara

Ocidental, considerando-os muito positivos. A questão constava do programa de discussões de Merkel

com o governo de Argel a realizar durante a visita, juntamente com a situação na Líbia, no Mali e no

Sahel, assim como a crise no Médio Oriente.
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