
ONU: PROCESSO NEGOCIAL EM MARCHA

As Nações Unidas marcaram negociações directas entre Marrocos e a Frente

POLISARIO para 5 e 6 de Dezembro próximo, em Genebra, para discutir o processo

de autodeterminação do Sahara Ocidental.

Fig. 1: Discussões preliminares

A Argélia e a Mauritânia também foram convi-

dadas e aceitaram participar, embora não seja

ainda clara qual a modalidade da sua participa-

ção. Nem da reunião. Marrocos procura desvalo-

rizar a sua natureza. Segundo a edição francófona

de Voice of America, citando uma fonte anónima,

�não se trataria de �uma reunião de negociações�

mas antes de �uma mesa redonda��.

Já António Guterres classi�cou-a simples-

mente de �discussões preliminares� no relatório

que entregou ao Conselho de Segurança no passado dia 3 de Outubro.

Na reunião de trabalho que Horst Köhler teve com o Conselho em Agosto passado explicou que

estas primeiras conversações tinham por objectivo discutir o quadro geral que vai servir de base às

negociações seguintes que deverão abordar as questões de fundo.

Outra questão com que o Conselho de Segurança se confronta são as recomendações do Secretário-

geral sobre o funcionamento da MINURSO visando torná-la mais e�caz. António Guterres tinha

encomendado uma auditoria independente às actividades da Missão após a renovação do mandato em

Abril último. A análise consta do já referido relatório do Secretário-geral e põe em destaque o papel

por ela desempenhado na prevenção de con�itos no Sahel. Diz que um regresso às hostilidades em

caso de não renovação do mandato custaria muito mais caro às Nações Unidos do que os 53 milhões

de dólares anuais que hoje gasta para �nanciar as actividades da MINURSO. A auditoria salienta

igualmente a necessidade de modernizar a Missão dotando-a de meios tecnológicos mais capazes para

melhor assegurar o cessar-fogo.

Esta informação deu suporte ao SG da ONU para propor ao Conselho de Segurança o regresso aos

mandatos anuais: �Recomendo ao Conselho estender o mandato do MINURSO por um ano, até 31 de

Outubro de 2019, a �m de conceder ao meu enviado pessoal espaço e tempo para criar as condições

necessárias para o avanço do processo político�. �O papel da MINURSO foi fundamental para permitir

ao meu enviado pessoal, graças aos intensos esforços feitos nos últimos seis meses, fazer progressos

signi�cativos na busca de uma solução política para a questão do Sahara Ocidental�, escreveu o SG

da ONU para justi�car o seu pedido. António Guterres argumentou que �manter condições pací�cas e

estáveis é essencial para promover uma retomada do processo político� e que �a MINURSO continua

a ser um elemento-chave das Nações Unidas para obter uma solução política justa, sustentável e

mutuamente aceitável�. Alguns observadores, porém, alertaram para o facto de ser pouco provável
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que os E.U.A. dessem o seu acordo a esta alteração da duração do mandato já que foram eles que se

bateram pelo encurtamento para seis meses. O que veio a acontecer.

Fig. 2: Sidi Omar com Sacha Soliz

Neste quadro de relançamento do processo ne-

gocial o representante da Frente POLISARIO nas

Nações Unidas, Sidi Mohamed Omar, reuniu-se

com Sacha Llorenti Soliz, representante perma-

nente da Bolívia junto das Nações Unidas e actual

presidente do Conselho de Segurança. O encon-

tro, que teve lugar na sede do Conselho de Segu-

rança, faz parte das várias reuniões que Sidi M.

Omar está actualmente a realizar com os mem-

bros do Conselho na sequência da apresentação

do relatório do Secretário-geral.

No princípio do mês de Outubro o Conselho

de Segurança teve uma reunião à porta fechada com os representantes dos países que disponibilizam

contingentes militares e funcionários policiais para a Missão da ONU no Sahara Ocidental e para a

qual convidou Colin Stewart, chefe desta Missão, que apresentou uma exposição e a debateu com os

presentes.

Recorde-se que o último ciclo de negociações directas entre Marrocos e a Frente POLISARIO sobre

o problema do Sahara Ocidental remonta a Março de 2012, data a partir da qual Rabat bloqueou a

continuação do processo de descolonização.
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