
�CONTINUO CONVENCIDO QUE É POSSÍVEL UMA

SOLUÇÃO PARA A QUESTÃO DO SAHARA

OCIDENTAL�

É com esta convicção que o Secretário-geral da ONU abre o capítulo das

�Observações e recomendações� do seu relatório ao Conselho de Segurança. Mas o

que transparece do mesmo é uma enorme impotência política das Nações Unidas.

Fig. 1: Uma fraca prestação

No passado dia 2 de Outubro o Secretário-geral

das Nações Unidas tornou público o seu relató-

rio semestral, a que está obrigado pelas Resolu-

ções do Conselho de Segurança, sobre a situação

no Sahara Ocidental, em que �relata os desen-

volvimentos desde a emissão do relatório anterior

em 1 de Abril de 2019 (S/2019/282) e descreve

a situação no terreno, o estado e o progresso das

negociações políticas sobre o Sahara Ocidental, a

implementação da resolução 2468 (2019), os de-

sa�os enfrentados pelas operações da Missão e as

medidas adoptadas para superá-las�. O relatório serviu de base à aprovação da prorrogação do mandato

da MINURSO (Missão das Nações Unidas para a Organização de um Referendo no Sahara Ocidental)

por mais um ano, contrariando a tendência das últimas resoluções em que era apenas por seis me-

ses. Voltaremos à adopção desta resolução, a 2494 (2019), pelo Conselho de Segurança e a respectiva

reacção por parte da Frente POLISARIO numa próxima edição.

Sobre a evolução da situação o relatório considera que �Durante o período em análise, a situação no

Sahara Ocidental permaneceu relativamente calma, apesar de algumas incertezas. No geral, as partes

continuaram a implementar o acordo militar n.º 1 e os acordos relacionados e a respeitar o cessar-fogo.�

Entre as �incertezas� estará �O ponto de passagem de Guerguerat, entre o Sahara Ocidental e a

Mauritânia, no extremo sul do Território, [que] passou por fortes tensões entre comerciantes, manifes-

tantes e autoridades fronteiriças marroquinas. Desde o meu relatório anterior, indivíduos e pequenos

grupos que protestavam contra a falta de perspectivas sócio-económicas ou contra as políticas e medi-

das aduaneiras, organizaram protestos em 54 pontos� no interior da zona tampão que separa a parte

ocupada da parte libertada do Sahara Ocidental. �A MINURSO interveio informalmente em várias

ocasiões para aliviar as tensões e restaurar o tráfego, além de ajudar turistas estrangeiros bloqueados

na zona tampão.�

�O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (HCDR) está preocupado com

a persistência das amplas restrições impostas pelas autoridades marroquinas aos direitos à liberdade

de expressão e à liberdade de reunião e de associação pací�cas no Sahara Ocidental.� Assim começa
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o parágrafo do relatório sobre os direitos humanos, onde se dá conta de que �o HCDH continuou a

receber denúncias de assédio e prisão arbitrária de jornalistas, advogados, bloggers e defensores de

direitos humanos que denunciavam violações cometidas no Território. (...). Segundo informações

recolhidas pelo HCDH, teria sido utilizada uma força excessiva para dispersar manifestações pací�cas,

que provocaram feridos em várias ocasiões e uma vítima numa situação. (...). De acordo com alguns

relatos, os detidos saharauis em Marrocos continuam sujeitos a tortura e a maus-tratos.�

O relatório dá igualmente conta de um incidente ocorrido nos campos de refugiados. �Entre Abril

e Junho, pequenos grupos de civis saharauís manifestaram-se repetidamente nos campos de refugiados

perto de Tindouf (Argélia) contra as regras adoptadas pela Frente POLISARIO para controlar os pontos

de passagem entre os campos de refugiados e o território da Mauritânia e os pontos permitindo passar

para a zona leste do muro de areia [a `zona libertada']. Também pediram liberdade de movimentos

e reformas gerais. Em Rabouni (Argélia), foram organizadas manifestações para exigir que a Frente

POLISARIO soubesse do destino de Khalil Ahmed, um membro da Frente POLISARIO desaparecido

na Argélia em 2009. Em 15 de Julho, a mulher e os �lhos de Ahmed iniciaram uma manifestação em

frente ao complexo da ONU em Rabouni e, em 29 de Julho, cerca de 60 manifestantes invadiram o

complexo. O pessoal das Nações Unidas não foi expressamente ameaçado, mas como precaução, 13

funcionários das Nações Unidas e 11 membros de organizações não-governamentais internacionais foram

transferidos para perto de Tindouf. Em 4 de Agosto, após negociações com a Frente POLISARIO e

dirigentes tribais, a família de Ahmed saiu e as Nações Unidas regressaram ao complexo.�

Sobre as �Di�culdades encontradas pela Missão nas suas operações�, o relatório volta a referir que

�A MINURSO continua com o acesso negado a qualquer interlocutor local a oeste do muro de areia

[zona ocupada por Marrocos], o que prejudica a sua capacidade de colher informações �áveis, avaliar

a situação na sua área de responsabilidade e informar sobre elas.�

Outra referência constante nos relatórios do Secretário-geral é �A imposição por Marrocos da

utilização de matrículas marroquinas em veículos da MINURSO a oeste do muro de areia, violando o

acordo sobre o estatuto da Missão, [que] continua a desconsiderar a imagem de imparcialidade da Missão

aos olhos da população. Em Março de 2014, o meu representante especial e o governo marroquino

concordaram verbalmente em substituir gradualmente as matrículas marroquinas por matrículas da

ONU. Este acordo ainda não foi implementado.�

O relatório é muito crítico sobre a �Assistência à protecção dos refugiados do Sahara Ocidental�.

Um inquérito levado a cabo em Abril deste ano pelo HCR (Alto Comissariado das Nações Unidas

para os Refugiados) e o PAM (Programa Alimentar Mundial) mostrou uma degradação da situação

relativamente a 2016, com um aumento da má nutrição e da anemia, com o consequente atraso no

crescimento das crianças e jovens. �(. . . ) todos os indicadores de desnutrição aumentaram desde a

pesquisa realizada em 2016, incluindo desnutrição aguda global (7% vs. 4%), os atrasos de crescimento

(28% vs. 18%), anemia em crianças (50% vs. 38%) e anemia entre as mulheres (52% vs. 43%). (. . . ).

O principal desa�o para os actores humanitários continua a ser a falta de recursos.�

Além das violações dos DH praticadas pelas autoridades marroquinas o relatório faz igualmente

referência a um caso que já aqui referimos: �a prisão arbitrária de um blogger e de um defensor dos

direitos humanos� pelas forças de segurança da Frente POLISARIO. (. . . ). Ambos tinham denunciado

a administração dos campos de refugiados de Tindouf nas redes sociais.�

Citámos no início a convicção do Secretário-geral António Guterres quanto a uma solução para o

processo de descolonização do Sahara Ocidental, o que exigirá, segundo ele, �uma forte vontade política

por parte das partes e da comunidade internacional.� Por isso, diz: �Exorto os membros do Conselho
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de Segurança, os amigos do Sahara Ocidental e outras partes interessadas a encorajar Marrocos e a

Frente POLISARIO a envolverem-se de boa fé e sem pré-condições no processo político, assim que o

meu novo enviado pessoal for nomeado.�

Neste quadro o contributo da ONU é ajudar a ultrapassar as �incertezas� ou, para utilizar a lingua-

gem do relatório, a �prevenir ou reduzir as tensões� entre as partes. �Esse papel permanece essencial

para manter um ambiente propício ao sucesso do processo político�. Esta é uma a�rmação inquestio-

nável, mas ao �m de 46 anos de processo de descolonização, tornou-se manifestamente insu�ciente.

Em 15 de Outubro a Frente POLISARIO reagiu ao relatório, em carta assinada pelo seu Secretário-

geral e entregue pelo Representante permanente da Namíbia junto das Nações Unidas a António

Guterres.

�Gostaríamos de sublinhar que, em vez de chamar a atenção para os aspectos acessórios do mandato

da Missão, deve-se sempre ter presente que a principal missão da MINURSO e a sua razão de ser é,

como o prevêem as resoluções do Conselho de Segurança sobre o assunto, a realização de um referendo

livre e regular sobre a autodeterminação do povo do Sahara Ocidental�. E critica a permissividade

das Nações Unidas às pressões de Rabat. �Desde a renúncia do Enviado Pessoal do Secretário-geral

para o Sahara Ocidental, Horst Köhler, Marrocos tem vindo a fazer todo o possível para enfraquecer

o impulso criado nos últimos meses e consolidar o status quo. Particularmente preocupante, Marrocos

exerce uma in�uencia unilateral, e livremente, na nomeação de um novo enviado pessoal, estabelecendo

um conjunto de pré-condições e veto a certas candidaturas. (. . . ) não permitiremos - e a ONU não o

deve permitir - que o processo de paz das Nações Unidas, incluindo a nomeação do enviado pessoal do

Secretário-geral, se afunde nas pré-condições impostas por Marrocos e as interferências deste país.�

Sobre a passividade da ONU perante as restrições marroquinas, como a da matricula dos veículos,

a carta a�rma: �É necessário acabar de vez com essas práticas inaceitáveis, que comprometem a

imparcialidade, a independência e a credibilidade da MINURSO e da própria ONU.�

Quanto à tensão existente na zona sul do território junto à fronteira com a Mauritânia a Frente

POLISARIO lembra: �Primeiro, o Secretário-geral não menciona que a brecha aberta por Marrocos

no seu muro militar em Guerguerat não existia no momento da entrada em vigor do cessar-fogo, em 6

de Setembro de 1991, nem aquando da assinatura do acordo militar n.° 1 entre a MINURSO e a Frente

POLISARIO, em 24 de Dezembro de 1997.� E enfatiza: �A Frente POLISARIO realça que o aumento

das tensões em Guerguerat se deve principalmente à existência da violação ilegal resultante de uma

alteração unilateral por parte de Marrocos do status quo nessa área, perante a qual o Secretariado e o

Conselho de Segurança da ONU deveriam ter reagido imediatamente, com �rmeza e determinação.�

Sobre as violações dos direitos humanos nos territórios ocupados, diz a carta: �Compartilhamos da

opinião do Secretário-geral de que "é necessário um acompanhamento independente, imparcial, abran-

gente e sustentado da situação dos direitos humanos para garantir a protecção de todos os habitantes

do Sahara Ocidental"�.

E rea�rma uma proposta há muito avançada por múltiplos organismos: �Dadas as violações sis-

temáticas e persistentes dos direitos humanos cometidas pelas autoridades marroquinas contra o povo

saharauí, não podemos compreender porque não é adicionado ao mandato da MINURSO uma compo-

nente "direitos humanos", o que permitiria [replicar] no Sahara Ocidental o que todas as outras missões

de manutenção da paz das Nações Unidas fazem, a saber, garantir o acompanhamento constante da

situação desses direitos.�
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