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Artigo 1º - Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade."



Este relatório foi escrito por Alice Cucca, utilizando relatórios publicados pela ONU e ONG
Internacionais, mais especificamente pelos Relatores Especiais do Conselho dos Direitos Humanos,
Amnistia Internacional, Repórteres Sem Fronteiras, Human Rights Watch, Association Française
d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique, Association Sahraouie des Victimes de Violations
Graves des Droits de l'Homme, Fédération Internationale pour les Droits Humains e Organisation
Mondiale Contre la Torture.
Alguma informação sobre Alice Cucca

Alice Cucca é uma jurista e activista dos direitos humanos que obteve em Maio de
2021, na Universidade de Florença, o grau de Mestre em Direito com a seguinte
dissertação: "Olimpe de Gouges e o Empoderamento das Mulheres".
Actualmente, Alice Cucca colabora com o Comité Belga de Apoio ao Povo
Saharaui (CBSPS) e a Coordenadora Europeia de Apoio e Solidariedade com o
Povo Saharaui (EUCOCO). Fez um estágio no CBSPS de Setembro a Março e
continua a trabalhar com o Comité.
Durante o seu estágio, realizou trabalhos de investigação e escreveu artigos
jurídicos sobre os acórdãos T-512/12, T-279/19, C-104/16 e C-266/16 do Tribunal de
Justiça da União Europeia relativos à exploração dos recursos naturais do território
não-autónomo do Sahara Ocidental, escreveu artigos jurídicos sobre a crítica crise
humanitária nos campos de refugiados saharauis, sobre a violação dos direitos
humanos e fundamentais do povo saharaui, incluindo os princípios da soberania
sobre os recursos naturais do Sahara Ocidental e o princípio da autodeterminação.



HISTÓRIA DO POVO
SAHARAUI:

UM POVO ESQUECIDO



Uma breve história do Sahara Ocidental

O Sahara Ocidental é um território de 266.000
km2 no Noroeste de África, fazendo fronteira
com Marrocos a norte, a Argélia a nordeste, o
Oceano Atlântico a oeste e a Mauritânia a leste
e a sul (ver mapa).
Uma colónia espanhola entre 1884 e 1975, foi
então cedida ao Reino de Marrocos e à
República Islâmica da Mauritânia através dos
Acordos de Madrid, assinados a 14 de
Novembro de 1975. Estes últimos países
reivindicavam a existência de laços jurídicos
entre o território do Sahara Ocidental e as
suas terras para obter a soberania sobre o
Sahara Ocidental e controlar as riquezas da
sua terra e mar. Contudo, estes acordos não
implicam a transferência da soberania do
Sahara Ocidental para o Reino de Marrocos e
para a República Islâmica da Mauritânia.
Estes acordos não estavam em conformidade
com o processo de descolonização iniciado
pela ONU e com o princípio de
autodeterminação que, para além de já estar
presente na Carta de São Francisco no artigo
1, parágrafo 2, foi proclamado através da
Resolução nº1514 (XV) da Assembleia Geral.



A Assembleia Geral (AG) das Nações Unidas, através da
Resolução n.º 1514 (XV), intitulada "Declaração sobre a
Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais"
delineando o princípio da autodeterminação, declarou que:
"Todos os povos têm direito à autodeterminação; em
virtude desse direito, determinam livremente o seu estatuto
político e prosseguem livremente o seu desenvolvimento
económico, social e cultural". 
Em 1963, o Sahara Ocidental foi considerado como território
não-autónomo administrado pelo Reino de Espanha e foi
incluído numa lista preliminar pelo Comité dos 24 (Comité de
Descolonização): a "Declaração sobre a Concessão da
Independência aos Países e Povos Coloniais" da Assembleia
Geral deveria aplicar-se a este território. Através da Resolução
nº 2229 (XXI), a AG reafirmou o direito inalienável do Sahara
Ocidental à autodeterminação e pediu ao Reino de Espanha que
realizasse um referendo para permitir ao povo saharaui exercer
o seu direito à autodeterminação. Em 1970, com a "Declaração
sobre os Princípios do Direito Internacional relativos às
Relações Amistosas e à Cooperação entre os Estados, em
conformidade com a Carta das Nações Unidas", foi
proclamado "solenemente" “o princípio da igualdade dos
direitos dos povos e o seu direito à autodeterminação".

O princípio da autodeterminação dos povos



Face às reivindicações da Mauritânia e de Marrocos, a
Assembleia Geral, através da Resolução n.º 3292 (XXIX),
solicitou expressamente ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ)
que decidisse se o território do Sahara Ocidental poderia ser
considerado "terra nullius" durante a colonização espanhola e
se existiam laços legais entre o Sahara Ocidental, Marrocos e a
Mauritânia.

O TIJ, através de um parecer consultivo, declarou que o território
do Sahara Ocidental não podia ser qualificado como uma "terra
nullius" e que não existia qualquer ligação de soberania entre o
Sahara Ocidental, Marrocos e a Mauritânia. Por conseguinte, o
TIJ não encontrou qualquer ligação jurídica susceptível de
afectar a aplicação da Resolução n.º 2229 da Assembleia Geral
das Nações Unidas (AGNU) de 1960 e do princípio da
autodeterminação dos povos.



A Marcha Verde e a criação da RASD

As disposições das Nações Unidas e do TIJ não foram
aceites por Marrocos nem pela Mauritânia, tanto
assim que o Rei Hassan II de Marrocos, em total
violação do direito internacional, organizou a
"Marcha Verde": a 6 de Novembro de 1975, 350.000
marroquinos invadiram o Sahara Ocidental para
ocupar o território. Em Dezembro do mesmo ano, as
primeiras tropas militares marroquinas foram
enviadas para o Sahara Ocidental, o que levou a um
confronto militar com a Frente POLISARIO (Frente
Popular de Libertação de Saguia el-Hamra e Río de
Oro - Movimento de Libertação). Entretanto, a
Mauritânia invadiu o sul do Sahara Ocidental. O que
se seguiu foi uma guerra entre a resistência
saharaui, o exército marroquino e o exército
mauritano.

A 28 de Fevereiro de 1976, nasceu a RASD
(República Árabe Saharaui Democrática). Foi
proclamada pela Frente POLISARIO para enfrentar
uma crise permanente e permitir a sobrevivência da
comunidade do povo saharaui. O reconhecimento
deste governo por mais de 80 países e a sua
admissão na Organização da Unidade Africana (OUA)
a 12 de Novembro de 1984 foram cruciais.



Em 5 de Agosto de 1979, a Mauritânia assinou um
tratado de paz com a Frente POLISARIO e retirou-se
do Sahara Ocidental. O Reino de Marrocos ocupou
imediatamente o território cedido.
Entre 1982 e 1987, Marrocos concluiu a construção
de muros militares que se estendem de norte a sul
do Sahara Ocidental ao longo de cerca de 2.720 km
e consistem em bunkers, vedações e 6.000.000 de
minas terrestres (informação da ONU).
Com a Resolução nº 658 de 27 de Fevereiro de
1990 do Conselho de Segurança da ONU, a Frente
POLISARIO e Marrocos foram convidados a
cooperar com o Secretário-Geral da ONU e o
Presidente da Conferência dos Chefes de Estado e
de Governo da Organização da Unidade Africana
para encontrar uma solução para o conflito do
Sahara Ocidental. Com a Resolução nº 690 de 1991
do Conselho de Segurança, foi criada a MINURSO
(Missão das Nações Unidas para o Referendo no
Sahara Ocidental). O objectivo da MINURSO era a
realização de um referendo para permitir ao povo
saharaui escolher entre estabelecer um Estado
independente no Sahara Ocidental ou integrar o
Estado marroquino.



COMO É QUE O DIREITO
INTERNACIONAL

VÊ O SAHARA
OCIDENTAL?



Como afirmado no parecer consultivo de 1975 do TIJ, o Sahara Ocidental é um
território não-autónomo com um estatuto jurídico separado e distinto de Marrocos.

Desrespeitando as normas internacionais, e especificamente o princípio da
autodeterminação, Marrocos iniciou a partir de 1975 uma política de anexação e
colonização do Sahara Ocidental perante uma comunidade internacional que permaneceu
em silêncio, virando as costas ao respeito pela legalidade e pelos direitos humanos.
Desde 1975 (ano dos Acordos de Madrid), Marrocos apropriou-se das fronteiras do Sahara
Ocidental e da vasta riqueza que o solo e o mar do Sahara Ocidental possuem.

Uma terra rica em fosfatos e um mar cheio de recursos pesqueiros e petrolíferos estão a
ser explorados pela monarquia marroquina, que age como legítimo proprietário, roubando
recursos a um povo no exílio, forçado ao silêncio e à pobreza.

Desde 1963, o Sahara Ocidental está incluído na lista das Nações Unidas de territórios não-
autónomos, aos quais, dado o seu estatuto legal, se aplica o Art. 73 da Carta das Nações
Unidas (Carta de São Francisco).

De acordo com este artigo, os membros das Nações Unidas que têm ou assumem
responsabilidade pela administração de um território não-autónomo reconhecem que
os interesses dos habitantes do território administrado são primordiais e promovem
o bem-estar dos habitantes num clima de paz e segurança internacional.

O estatuto jurídico do Sahara Ocidental



Segundo o ponto de vista de Hans Corell (antigo Sub-Secretário Geral dos Assuntos Jurídicos
e Conselheiro Jurídico da ONU), expresso numa carta enviada ao Presidente do Conselho de
Segurança, a transferência das responsabilidades administrativas do Reino de Espanha
para o Reino de Marrocos e para a República Islâmica da Mauritânia, efectuada pelos
Acordos de Madrid, não tem qualquer efeito sobre o estatuto do Sahara Ocidental. O
território do Sahara Ocidental continua a ser um território não-autónomo, cuja potência
administrante responsável pelo processo de descolonização era e continua a ser a Espanha.

Através dos Acordos de Madrid, como salientou o Conselheiro Hans Corell, não houve
transferência de soberania ou cessão do estatuto de potência administrante (Carta de
29 de Janeiro de 2002 ao Presidente do Conselho de Segurança, ponto 6). Tal decisão não
poderia ser tomada unilateralmente pela Espanha, uma vez que este poder pertence, nos
termos do direito internacional, à Assembleia Geral da ONU (AG). De facto, a AG, mesmo
após a assinatura dos Acordos de Madrid, continuou a considerar a Espanha como a
potência administrante do Sahara Ocidental.

A ONU nunca reconheceu Marrocos como potência administrante e como se pode ver na
lista da ONU de territórios não-autónomos, a Espanha ainda está incluída nesta lista como o
único detentor legítimo de poderes de administração no Sahara Ocidental (Relatório do
Secretário-Geral da ONU de 3 de Fevereiro de 2017).

Em última análise, uma vez que Marrocos não pode ser considerado uma "potência
administrante" ao abrigo do direito internacional, o seu estatuto jurídico internacional é o
de uma "potência ocupante".



O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DA UNIÃO EUROPEIA
RESPEITA E APLICA O

DIREITO INTERNACIONAL



Um acordão histórico para o povo saharaui

A 29 de Setembro de 2021, na sequência das alterações
introduzidas pela União Europeia e pelo Reino de Marrocos
ao "Acordo de Preferências Pautais Garantidas para os
Produtos Marroquinos" e ao "Acordo de Parceria para a
Pesca Sustentável" com o objectivo de incluir o território
não autónomo do Sahara Ocidental, o Tribunal Geral da
União Europeia - através do seu acórdão (T-279/19) -
pronunciou-se sobre os recursos anteriores apresentados
pela Frente POLISARIO em 2019. O acórdão (T-279/19) foi
uma vitória histórica para o povo saharaui e o seu
representante legal, a Frente POLISARIO.



Através desta decisão, o Tribunal da União Europeia
resolveu uma questão sensível, seguindo as decisões
dos seus anteriores acórdãos – Conseil/Front
POLISARIO (C-104/16 P) e Western Sahara Campaign UK
(C-266/16) – e reconhecendo, uma vez mais em
conformidade com o direito internacional, o direito
inalienável do povo saharaui à autodeterminação. A
decisão do Tribunal anulou assim as deliberações
anteriores do Conselho e determinou que o Conselho não
poderia concluir acordos que incluíssem o território do
Sahara Ocidental sem o consentimento do povo saharaui.
O Tribunal também reconheceu a Frente POLISARIO como
representante do povo do Sahara Ocidental a nível
internacional e decidiu que, para exercer o direito à
autodeterminação, "o papel e a representatividade [da
Frente POLISARIO] são de molde a dar-lhe a capacidade
de agir perante os tribunais da União". Segundo o
Tribunal, uma vez que o território do Sahara Ocidental é
um território com um estatuto separado e distinto de
Marrocos, as instituições, a fim de incluir o Sahara
Ocidental nos sucessivos tratados, deveriam ter obtido o
consentimento do povo do Sahara Ocidental e não o
consentimento dos "povos em causa". Em conclusão, o
Tribunal considerou que a existência de um consentimento
livre e espontâneo do povo saharaui era uma condição
indispensável para a validade dos acordos.



Violações dos direitos humanos
no Sahara Ocidental



Em 10 de Dezembro de 1948, a Assembleia Geral das
Nações Unidas, após os horrores da Segunda Guerra
Mundial e as atrozes violações dos direitos humanos,
decidiu aprovar e proclamar a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha como
principal objectivo a salvaguarda dos direitos fundamentais
e da dignidade de cada indivíduo, sem distinção de: "raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou outro
estatuto" (Art. 1 da DUDH). A DUDH foi o primeiro
documento legal a desenvolver uma definição dos direitos
humanos fundamentais e a definir a "universalidade" dos
direitos humanos.
Subsequentemente, com a aprovação em 1966 de dois
tratados - o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre Direitos
Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) - as disposições
contidas na DUDH adquiriram o estatuto de normas
jurídicas vinculativas para os Estados que ratificaram os dois
Pactos de 1966. 
A Carta Internacional dos Direitos Humanos é assim
constituída pela DUDH, o PIDCP e o PIDESC.

O QUE SÃO OS DIREITOS HUMANOS?



Universais: cada indivíduo tem o direito de usufruir dos direitos humanos, que
pertencem ao indivíduo enquanto tal.

Inalienáveis: os indivíduos não podem renunciar voluntariamente ao gozo dos seus
direitos. A restrição da protecção dos direitos humanos está sujeita a casos rigorosos e
de acordo com as regras do devido processo.

Indivisíveis: os direitos humanos são indivisíveis, independentemente da sua natureza,
seja ela civil, política, económica, social ou cultural, todos estão ligados à dignidade da
pessoa humana. Todos os direitos possuem o mesmo estatuto jurídico, pelo que não há
hierarquia dos direitos humanos.

Interdependentes: o gozo de um direito está muitas vezes relacionado com a realização
total ou parcial de outro direito.

Iguais: cada indivíduo, como ser humano e com dignidade inerente à raça humana, tem
o direito de usufruir dos seus direitos humanos sem qualquer discriminação relacionada
com raça, cor, sexo, etnia, idade, língua, religião, opinião política ou outra, origem
nacional ou social, deficiência, etc... A ausência de discriminação é estabelecida no Artigo
2º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e é um tema central de dois outros
instrumentos jurídicos internacionais: a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

Os Direitos Humanos são:

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS



As obrigações dos Estados

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes
Convenção sobre os Direitos da Criança
Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e dos Membros das suas Famílias
Convenção Internacional para a Protecção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos
Forçados
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Abster-se de interferir com ou restringir o gozo dos direitos humanos
Proteger os indivíduos de violações dos direitos humanos
Tomar medidas afirmativas para facilitar a implementação e o gozo dos direitos humanos

Os Estados que ratificaram pelo menos um dos nove tratados fundamentais em matéria
dos direitos humanos - que são

- têm a obrigação de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos de cada indivíduo.

Os Estados devem:



A REPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO
TERRITÓRIO OCUPADO DO SAHARA OCIDENTAL

A ocupação por parte do Reino de Marrocos do território não-autónomo do Sahara
Ocidental (desde 1975) afectou profundamente a protecção dos direitos do povo
saharaui.

Há muitas queixas de activistas saharauis, defensores dos direitos humanos saharauis e
jornalistas saharauis, que sofrem diariamente a privação da sua liberdade de opinião e
liberdade pessoal.
Desde 2020, após a ruptura do cessar-fogo e o recomeço da guerra entre o Reino de
Marrocos e a Frente POLISARIO, a discriminação e a violência contra activistas e defensores
dos direitos humanos que pertencem a associações saharauis intensificaram-se. Do
mesmo modo, tem havido uma deterioração nas condições de vida dos presos saharauis
injustamente detidos nas prisões marroquinas.

As seguintes violações dos direitos humanos - desaparecimentos forçados, tortura,
detenções arbitrárias, julgamentos injustos e sentenças de longa duração - têm sido
denunciadas por várias organizações internacionais, tais como a Amnistia
Internacional, a Human Rights Watch, a Repórteres sem Fronteiras e também por
relatórios do Conselho de Direitos Humanos da ONU.



Desaparecimentos forçados
Execuções extrajudiciais
Bombardeamento da população civil
Falta de garantias processuais e justiça parcial
Detenções arbitrárias
Repressão do activismo, cultura e língua saharauis
Repressão da imprensa
Tortura

Estas violações sistemáticas dos direitos fundamentais do povo saharaui no Sahara
Ocidental ocupado constituem um Crime Contra a Humanidade ao abrigo do Art. 7 do
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1998). Os actos que podem
constituir crimes contra a humanidade incluem homicídio, tortura e perseguição
contra uma comunidade com identidade própria, desaparecimentos forçados, etc.
Falamos de crimes contra a humanidade quando o crime é cometido como parte de
um ataque generalizado e sistemático contra a população.

O Reino de Marrocos é responsável pelas
seguintes violações dos direitos humanos:





a. Homicídio;
b. Extermínio;
c. Escravidão;
d. Deportação ou transferência à força de uma população;
e. Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas
fundamentais do direito internacional;
f. Tortura;
g. Violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez à força, esterilização à
força ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;

Crimes Contra a Humanidade
Art. 7 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional

 Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por «crime contra a Humanidade»
qualquer um dos actos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque,
generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento
desse ataque:

1.



2. Para efeitos do nº 1:

a. Por «ataque contra uma população civil» entende-se qualquer conduta que envolva a  
prática múltipla de actos referidos no nº 1 contra uma população civil, de acordo com a
política de um Estado ou de uma organização de praticar esses actos ou tendo em vista  
a prossecução dessa política;
(...)

h. Perseguição de um grupo ou colectividade que possa ser identificado, por motivos
políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de sexo, tal como definido no
nº 3, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis
em direito internacional, relacionados com qualquer acto referido neste número ou com
qualquer crime da competência do Tribunal;
i. Desaparecimento forçado de pessoas;
j. Crime de apartheid;
k. Outros actos desumanos de carácter semelhante que causem intencionalmente
grande sofrimento, ferimentos graves ou afectem a saúde mental ou física.



A PERMANENTE REPRESSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO
Hassana Abba
Em Maio de 2021, Hassana Abba, membro da direcção da Liga para a Protecção dos Presos
Saharauis detidos em Prisões Marroquinas (League for the Protection of Sahrawi Prisoners in
Moroccan Prisons, LPPS), foi agredido fisicamente por polícias marroquinos.
O ataque foi condenado pelo Observatório para a Protecção dos Defensores dos Direitos
Humanos – um programa conjunto da Fundação Internacional dos Direitos Humanos e da
Organização Mundial Contra a Tortura (FIDH-OMCT), pela ONG ACAT-France e pelo Serviço
Internacional para os Direitos Humanos (International Service for Human Rights), que
denunciaram os actos de violência contra Abba, pediram ao governo marroquino que investigasse
o incidente e apelaram a uma acção de repressão do uso da violência contra todos os activistas e
defensores dos direitos humanos saharauis. Desde 2009, Hassana Abba tem sofrido inúmeros
ataques e abusos por parte das autoridades marroquinas.
O que aconteceu a 8 de Maio de 2021 a Hassana Abba?
Por volta das 4h40 do dia 8 de Maio, Hassana Abba dirigia-se para casa do seu irmão, quando um
carro da polícia o parou e interrogou, insultando-o a ele e à sua família. De seguida, os agentes
saíram do carro e agrediram-no fisicamente, ferindo o seu pé, mão e rosto. Hassana Abba optou
por não ir ao hospital por medo de ser preso pela polícia marroquina.
Essabi Yahdih
Essabi Yahdih, diretor da revista online Algargarat, foi preso em Maio de 2020 enquanto estava
a trabalhar. As autoridades marroquinas, depois de o interrogarem acerca das suas actividades
como  jornalista, acusaram-no de filmar vídeos num quartel militar em Dakhla. Condenado em
29 de Julho de 2020 a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa, Essabi Yahdih cumpriu
a sua pena sem qualquer acesso a intervenção médica e tratamento (necessários devido aos
graves problemas de audição e visão que tinha antes de ser preso).



Marrocos: especialista em direitos humanos da
ONU denuncia “repressão” contra defensores

dos direitos humanos
Relatório de Mary Lawlor: Relatora Especial sobre a situação dos

defensores dos direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos
Mary Lawlor, Relatora Especial sobre a situação dos defensores dos direitos humanos no
Conselho de Direitos Humanos (CDH), denuncia, no seu relatório publicado a 1 de Julho de
2021, as injustiças sofridas pelos defensores dos direitos humanos e pelos jornalistas que
trabalham na defesa dos direitos humanos do povo saharaui.
Lawlor denuncia claramente os casos dos defensores dos direitos humanos Naâma Asfari e
Khatri Dadda, presos desde 2010 e 2019, respetivamente, que cumprem penas de 30 anos
(Naâma Asfari) e de 20 anos (Khatri Dadda). Os defensores dos direitos humanos veem o seu
trabalho obstruído, e a sua liberdade de expressão é continuamente reprimida e injustamente
punida com penas de prisão ilegais e desproporcionadamente longas.
A situação nas prisões, como afirma Lawlor, é muito delicada, uma vez que os prisioneiros
saharauis "são continuamente submetidos a tratamento cruel, desumano e degradante e
a tortura".
Lawlor denuncia assim "o ataque sistemático e contínuo aos defensores dos direitos
humanos quando no exercício do seu direito à liberdade de associação e expressão na
promoção dos direitos humanos no Sahara Ocidental".
No relatório, Lawlor defende todos os defensores dos direitos humanos que, nos seus
trabalhos sobre questões dos direitos humanos no Sahara Ocidental, foram vítimas de
"intimidação, assédio, ameaças de morte, criminalização, agressão física e sexual,
ameaças de violação e vigilância".
Lawlor denuncia o assédio sofrido pela activista saharaui Sultana Khaya e a sua família.



Relatores Especiais do CDH denunciam as
violações dos direitos humanos de 8 defensores

dos direitos humanos saharauis
A 7 de Janeiro de 2021, quatro Relatores Especiais do Conselho de Direitos Humanos enviaram
uma carta ao Rei de Marrocos a denunciar as alegações de ameaças, actos de vigilância,
detenção arbitrária, maus-tratos na prisão e graves violações do direito à saúde de oito
defensores dos direitos humanos (Naziha El Khalidi, Aminatou Haidar, Mahfouda Gamba Lafgir,
Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, Al-Hussein Al-Badhir Ibrahim, Mohamed Radi Ellili, Ali Saafouni e
Nour Eddin El Aargoubi), que trabalham em actividades de documentação e informação no
território do Sahara Ocidental.
Os Relatores Especiais expressaram preocupação com o ambiente inseguro e hostil para os
defensores dos direitos humanos em Marrocos e no Sahara Ocidental:
"Tortura, processos judiciais, ameaças e vigilância constante constituem um grave ataque
às organizações e aos defensores dos direitos humanos. Estes ataques têm um efeito
arrepiante na sociedade civil e desencorajam o trabalho no domínio dos direitos
humanos". Mary Lawlor

Relatora Especial sobre a situação dos defensores dos direitos humanos
Elina Steinerte

Vice-Presidente do Grupo de Trabalho sobre detenção arbitrária
Irene Khan

Relatora Especial para a promoção e protecção do direito à liberdade de opinião e expressão
Nils Melzer

Relator Especial sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes



O caso de Naziha El Khalidi
Naziha El Khalidi é uma defensora dos direitos humanos e membro da Equipe Media (um jornal
que documenta as violações dos direitos humanos na zona ocupada do Sahara Ocidental).
No dia 3 de Outubro de 2019, depois de publicar um post no Facebook contra a repressão sobre os
activistas saharauis, El Khalidi recebeu uma mensagem na plataforma do Messenger com as
seguintes palavras: "Há uma ordem do Rei para eliminá-la da face da Terra. Iremos unir-nos
para vos atacar e comer-vos vivos... vocês, mercenários daquele que está enterrado em Bir
Lehlou (...)”. “Nós vemos-vos prostituírem-se a partir de um lugar que vocês não conhecem.
Nós somos a DGED" [serviços secretos marroquinos]. A mensagem continha uma imagem com
uma espada, como ameaça contra El Khalidi.
Nos dias 21 e 22 de Novembro de 2020, a casa de El Khalidi e do seu namorado foi cercada por
forças de segurança marroquinas, enquanto os dois se preparavam para celebrar o seu
casamento, com a justificação de impedir a disseminação da COVID-19. A cerimónia tinha sido
organizada de acordo com os padrões COVID-19. Apesar disso, a polícia só saiu da casa da activista
no dia 23 de Novembro.
O caso de Aminatou Haidar
Aminatou Haidar é ex-presidente do Colectivo de Defensores Saharauis dos Direitos Humanos
(CODESA) e recebeu vários prémios internacionais pelo seu trabalho na promoção e defesa dos
direitos humanos.
A 29 de Setembro de 2020, Haidar fundou a Organização Saharaui Contra a Ocupação Marroquina
(Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, ISACOM). No mesmo dia, o Ministério Público
marroquino iniciou uma investigação sob a acusação de que a associação procurava debilitar a
integridade territorial de Marrocos.
Desde a criação da ISACOM, Aminatou Haidar tem sido ameaçada e vigiada pelas autoridades
marroquinas, que colocaram uma unidade policial perto da sua casa de modo a monitorizar os
seus movimentos. As autoridades marroquinas justificaram estas acções com as medidas de
emergência no contexto da pandemia de COVID-19.



O caso de Mahfouda Bamba Lafgir (Lefkir)

Mahfouda Bamba Lafgir (Lefkir) é uma defensora dos direitos humanos e membro do "Gdeim
Izik Peace Movement", do coletivo Akdim Izik e da Associação Marroquina para os Direitos
Humanos (AMDH). A 15 de Novembro de 2019, a activista dos direitos humanos foi presa no
Tribunal de Primeira Instância de El Aiun, onde se encontrava para assistir ao julgamento de um
dos seus familiares. A detenção foi ordenada pelo presidente do tribunal, quando a defensora
dos direitos humanos se opôs ao presidente por insultar a família da arguida com as seguintes
palavras: "ela é como a sua mãe, tem que respeitá-la". 
Lafgir foi então interrogada, o seu telefone confiscado e as forças policiais marroquinas
ameaçaram publicar as suas fotografias privadas. A 16 de Novembro de 2019, Lafgir foi levada a
julgamento sem a presença de um advogado de defesa. No dia 19 de Novembro de 2019 foi
realizado um novo julgamento sem que o seu advogado tivesse acesso ao seu processo e sem
ter conhecimento das acusações contra a sua cliente. O advogado de Lafgir só teve acesso ao
processo em 27 de Novembro, dia em que a activista saharaui foi condenada pelo Tribunal de
Primeira Instância de El Aiun a seis meses de prisão. 
A 12 de Dezembro de 2019, o Tribunal de Recurso confirmou o acórdão anterior, ao abrigo do
artigo 263.º do Código Penal marroquino, que pune o crime de “indignação contra juiz e
obstrução da justiça”. 
A 15 de Maio de 2020, Lafgir foi libertada da prisão, mas colocada em prisão domiciliaria até 29
de Maio de 2020. No dia 17 de Junho de 2020, foi ameaçada de detenção por um polícia
marroquino devido ao seu activismo, e de perda dos seus direitos de desemprego por causa das
suas actividades em defesa dos direitos humanos saharauis.



Os casos de Ali Saafouni e Nour Eddin El Aargoubi

Ali Saafouni e Nour Eddin El Aargoubi, ambos defensores dos direitos humanos, lutam pelo
direito à autodeterminação no Sahara Ocidental. Há vinte anos, fundaram a associação
"Coordenação de pessoas que rejeitam a nacionalidade marroquina" (Coordination of
people who reject Moroccan nationality). Na noite de 10 de Novembro de 2020 foram
sequestrados por seis polícias marroquinos e levados em dois veículos para o deserto, onde
foram despidos e torturados pelo seu activismo pelos direitos humanos. No deserto, foram
brutalmente espancados e ameaçados com as seguintes palavras: "Eu vou deter-vos! Nós
vamos levar-vos para a prisão! Nós vamos violar-vos! Nós vamos matar-vos!". Nenhuma das
vítimas denunciou o incidente por medo de repercussões.



O caso de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza

Yahya Mohamed Elhafed Iaazza é um defensor dos direitos humanos, ex-presidente e membro
da secção de Tan-Tan da Associação Marroquina para os Direitos Humanos e co-fundador do
Colectivo de Defensores Saharauis dos Direitos Humanos (CODESA).

A 4 de Março de 2008, o Procurador do Rei no Tribunal de Recurso de Agadir ordenou a
detenção de Yahya Mohamed. A decisão surgiu devido à sua participação numa manifestação
organizada na cidade de Tan-Tan a 27 de Fevereiro de 2008. Na prisão de Anzakan, o detido foi
submetido a tratamento desumano. Foi torturado durante um mês sem saber os motivos da sua
detenção. Yahya Mohamed foi pendurado do tecto, electrocutado, violado, espancado e
agredido com vários objetos; foi privado de comida e água. A sua família não tinha
conhecimento do local exacto onde Yahya Mohamed estava detido.

A 9 de Outubro de 2008, Yahya Mohamed foi condenado a 15 anos de prisão pela sua
participação na manifestação de 27 de Fevereiro de 2008. O activista saharaui afirmou que não
participou na manifestação e que foi detido devido ao seu cargo de presidente da secção de Tan-
Tan do Coletivo de Defensores Saharauis dos Direitos Humanos. No dia 9 de Outubro de 2020, o
defensor saharaui foi transferido para uma cela junto com um detido que sofria de COVID-19. A
13 de Outubro de 2020, foi transferido para a prisão de Bouzairkarn, sem que a sua família fosse
notificada sobre o seu estado e transferência.



O caso de Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim
Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim estuda Direito na Universidade de Agadir desde 2011 e criou um
movimento estudantil saharaui na mesma Universidade. Ele trabalha para defender os direitos
dos estudantes e o direito do povo saharaui à autodeterminação.
Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal de Primeira
Instância de Marrakech, ao abrigo dos artigos 403 e 405 do Código Penal marroquino, ou seja,
"por organizar e incitar à violência que levou à morte sem essa intenção". A 21 de
Setembro de 2020, o Tribunal de Recurso confirmou o veredicto do Tribunal de Primeira
Instância. O veredicto é baseado em documentos assinados por membros do “grupo
estudantil” sob coacção e tortura.

O caso de Mohamed Radi Ellili
Mohamed Radi Ellili é um jornalista conhecido pela sua luta pela autodeterminação do povo
saharaui.
A 21 de Junho de 2013, Mohamed Radi Ellili foi expulso sem explicação da emissora de TV para a
qual trabalhava, o seu salário foi suspenso e ele foi submetido a uma campanha de difamação
pela imprensa.
No dia 22 de Fevereiro de 2016, o jornalista participou num evento organizado pelo príncipe
herdeiro na cidade de Salé-Al Jadida como jornalista com cartão emitido pelo Ministério das
Comunicações. Não obstante, a polícia real deteve-o por cinco horas.
A 2 de Novembro de 2016, Mohamed Radi Ellili deixou Marrocos em busca de asilo político. Em
Maio de 2019, a esposa de Mohamed Radi Ellili solicitou ao Reino de Marrocos a renovação dos
passaportes dos seus 3 filhos para o reagrupamento familiar. O pedido foi rejeitado e a família
de Radi Ellili foi submetida a ameaças e assédio nas redes sociais.



VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES SAHARAUIS

O termo “violência contra as mulheres” significa qualquer acto de violência baseado
no género do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais actos, a coacção ou a
privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida pública, quer na vida
privada.

Art.1 da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres



Quem é Sultana Khaya?
Sultana Khaya é presidente da Liga para a Defesa dos
Direitos Humanos e Protecção dos Recursos Naturais
(League for the Defence of Human Rights and Protection
of Natural Resources) em Bojador e é membro da
associação ISACOM. Trabalha para defender os direitos
das mulheres saharauis, bem como o direito à
autodeterminação do povo saharaui.
Há mais de 500 dias [situação em Junho de 2022] que Sultana
Khaya e a sua família estão em prisão domiciliária: a polícia e
os veículos das forças de ocupação marroquinas bloquearam
todas as saídas de sua casa, impedindo assim a activista de
interagir com qualquer pessoa, e de receber bens essenciais.
As saídas foram todas bloqueadas pelas forças de ocupação
marroquinas, que levaram a cabo tácticas agressivas de
assédio à família de Khaya.
Em Maio de 2021, a sua casa foi atacada e revistada pelas
autoridades marroquinas duas vezes em 48 horas. A 12 de
Maio de 2021, a polícia marroquina invadiu a casa da activista
e Sultana Khaya e a sua irmã Luara Khaya, que também é
defensora dos direitos humanos, foram violadas pelos
mesmos polícias. As forças policiais marroquinas continuam a
cercar ilegalmente a casa de Sultana Khaya, forçando-a a uma
prisão domiciliária arbitrária.
Um grupo de activistas americanos visitou a casa de Sultana
Khaya no dia 16 de Março de 2022 para apoiar a corajosa
activista saharaui. Apesar desta visita recente e do
subsequente afrouxar da prisão domiciliária, a polícia
continua a controlar e cercar a sua casa.

Sultana Khaya: "Apesar da
perseguição, as mulheres
saharauis não pararam de

exigir liberdade e
independência". 

O
s direitos das m

ulheres são direitos hum
anos



As autoridades marroquinas atacam constantemente as mulheres activistas saharauis. A 15 de
Abril de 2022, atacaram e feriram cinco mulheres saharauis que se manifestavam pacificamente
em solidariedade com Sultana Khaya.
Zeinab Babi, Embarka Al Hafidhi, Fatima al-Hadihi, Oum Al Mounim Al Kharashi e Nasrathum
(Hajatna) Babi foram espancadas e humilhadas por polícias e por agentes das forças de
segurança marroquinas: a sua forte luta pelo direito saharaui à autodeterminação foi reprimida
com pontapés, socos e pancadas.
A 16 de Abril, o assédio sexual e as agressões verbais continuaram (de acordo com o relatado
pela Amnistia Internacional): três das mulheres foram agredidas verbalmente, enquanto duas
delas foram assediadas sexualmente. Zeinab Babi e Embarka Al Hafidhi foram despidas pelas
forças de segurança e Embarka foi tocada na região da virilha. Nasrathum Babi foi ameaçada
com mais violência, enquanto Embarka foi ameaçada de morte se continuasse a visitar a
activista Sultana Khaya.

AGRESSÕES E ASSÉDIO SEXUAL A
MULHERES SAHARAUIS ACTIVISTAS

Os casos de Zeinab Babi, Embarka Al Hafidhi, Fatima al-Hadihi, Oum Al Mounim Al
Kharashi e Nasrathum (Hajatna) Babi



A 9 de Maio de 2021, Mina Baali, a sua irmã Embarka Alina Baali, Salha Boutengiza e Lahcen
Dalil foram vítimas de violência e assédio por parte de forças policiais marroquinas. Mina
Baali, Embarka Alina Baali, Salha Boutengiza estavam na casa de Mina Baali em El Aiun (no
território do Sahara Ocidental ocupado pelo Reino de Marrocos) quando a polícia
marroquina entrou na casa sem qualquer motivo. As activistas saharauis empunhavam
bandeiras do Sahara Ocidental, enquanto cantavam canções de independência do Sahara
Ocidental e do povo saharaui. Cerca de dez polícias marroquinos invadiram a casa de Mina
Baali, destruindo o contador de eletricidade e outros objectos da casa. Sem qualquer
mandado de busca, a polícia revistou ilegalmente a casa e confiscou as bandeiras, telefones,
computadores e todo o equipamento audiovisual das activistas saharauis. De acordo com o
relatório de Salha Boutengiza à Amnistia Internacional, a polícia ameaçou as mulheres
saharauis de morte e prisão.
Após os eventos acima mencionados, o defensor dos direitos humanos Lahcen Dalil dirigiu-
se à casa de Mina Baali para averiguar o estado de saúde das três mulheres e foi
sequestrado pela polícia, torturado, espancado e abandonado no deserto.
Mina Baali contou à Amnistia Internacional que a sua casa e família estiveram
constantemente sob vigilância da polícia marroquina durante 2020 e 2021.

Os casos de Mina Baali, Embarka Alina Baali, Salha Boutengiza e Lahcen Dalil

É através do uso da força e da violência que as forças marroquinas
querem suprimir qualquer voz de dissidência, silenciando a

democracia e as vozes poderosas das mulheres.



NÃO ESQUEÇAMOS
ESTAS MULHERES!

Sultana Sidi Brahim Khaya

Zeinab Babi

Embarka Al Hafidhi

Fatima Al-Hadihi

Oum Al Mounim Al Kharashi

Nasrathum (Hajatna) Babi

Activista saharaui dos direitos humanos, presidente da Liga para a Defesa dos Direitos Humanos e
Protecção dos Recursos Naturais (League for the Defence of Human Rights and Protection of
Natural Resources) e membro da Organização Saharaui contra a Ocupação Marroquina (ISACOM).

Activista saharaui dos direitos humanos.

Activista saharaui dos direitos humanos.

Activista saharaui dos direitos humanos.

Activista saharaui dos direitos humanos.

Activista saharaui dos direitos humanos.
Mina Baali

Embarka Alina Baali

Salha Boutengiza

Membro da Associação Saharaui de Vítimas de Violações dos Direitos
Humanos Graves (Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de
los Derechos Humanos , ASVDH).

Membro e co-fundadora da Organização Saharaui contra a Ocupação
Marroquina (ISACOM).

Jornalista da televisão saharaui e da Fundação Nushatta.



Sahara Ocidental:
Um “Buraco Negro” de

Informação



A repressão da liberdade de imprensa de
jornalistas estrangeiros

Tal como se explica no relatório da “Repórteres Sem Fronteiras” "Sahara Ocidental um deserto
de jornalistas", o Sahara Ocidental tornou-se um "buraco negro" de informação, não só porque
a liberdade de imprensa é continuamente reprimida a nível local contra jornalistas e activistas
saharauis, mas também porque o governo marroquino expulsa continuamente jornalistas ou
activistas estrangeiros que apoiam a causa saharaui, impedindo assim a circulação de
informação.

Em 2010, por exemplo, após o desmantelamento do campo de Gdeim Izik, uma equipa de
repórteres enviada pela rádio espanhola Cadena Ser, que incluía o famoso jornalista Ángels
Barceló, foi expulsa e forçada a retornar às Ilhas Canárias. Juntamente com estes repórteres,
outros jornalistas foram expulsos: dois repórteres da TVE, um da rádio Onda Cero, dois da
Antena 3 TV, e um da AFP.

Em 2016, Camille Lavoix, jornalista freelance francesa, foi deportada da cidade de Dakha,
enquanto escrevia um artigo, posteriormente publicado na "M", revista de Le Monde, e no jornal
suíço Courrier Suisse.
Em 2017, o fotojornalista catalão Bernate Millet foi deportado após visitar o jornalista da Equipe
Media, Ahmed Ettanji. 
Em 2019, Ana Corés, jornalista do Valencia Plaza, foi expulsa do Sahara Ocidental depois de
visitar, juntamente com um colega italiano, a casa de um activista saharaui em El Aiun. O
incidente aconteceu durante uma reunião com membros do Al Kássam, um colectivo de
desempregados. A polícia interrogou os jornalistas e deportou-os para o aeroporto de Agadir.



2014: 53 
2015: 22 
2016: 88 
2017: 68 (incluindo 5 eurodeputados)
2018: 11 
2019: 35 
2020: 8 
2021: 3
2022: 3

Human Rights Watch
NOVACT
Avocats Sans Frontières
Frederich Newmann
Amnesty International
Carter Center
Free Press Unlimited

Número de pessoas expulsas arbitrariamente de Marrocos, por país:
Noruega (127), Espanha (107), Suécia (9), França (7), EUA (6), Itália (6), Polónia (5),
Dinamarca (4), Reino Unido (4), Tunísia (4), Canadá (2), Japão (2), Lituânia (2), Países
Baixos(2), Portugal (2), Suíça (2), Alemanha (1), Bélgica (1), China (1), Ucrânia (1).

Número de pessoas expulsas arbitrariamente de Marrocos em cada ano:

7 ONG internacionais expulsas arbitrariamente ou banidas de Marrocos:

Esta lista foi coligida por:
Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique

Association Sahraouie des Victimes de Violations Graves des Droits de l'Homme



A violação do direito à
privacidade



O uso do vírus Pegasus por Marrocos contra
activistas saharauis 

O que é o Pegasus?
Pegasus é um vírus informático criado pela empresa israelita de armas cibernéticas
Grupo NSO, que se instala no smartphone sem conhecimento do utilizador. Dedicado
à espionagem, é capaz de ler mensagens de texto, rastrear chamadas, obter
palavras-passe, localizar o dispositivo por GPS, recolher a informação das aplicações
do telefone e aceder ao microfone e à câmara do aparelho, obtendo, assim, imagens
e sons.

Conforme revelado pelo Laboratório de Segurança da Amnistia Internacional, a activista
saharaui dos direitos humanos, Aminatou Haidar, foi vítima do vírus Pegasus da NSO em
2021. Aminatou Haidar é conhecida pelo seu activismo na defesa pacífica dos direitos
humanos saharauis. Depois de receber alertas de segurança da Apple por e-mail avisando
que o seu telefone tinha sido alvo de ataques informáticos, a defensora saharaui dos
direitos humanos decidiu entrar em contacto com o Laboratório de Segurança da Amnistia
Internacional.



Após investigações, a Amnistia Internacional confirmou o objectivo e a infiltração com o
vírus Pegasus do Grupo NSO. Conforme informação da Amnistia Internacional, o telefone
de Haidar continha vestígios do vírus Pegasus que remontavam a Setembro de 2018 e
outros vestígios que datavam de Outubro e Novembro de 2021. Os dados do telefone de
Haidar foram posteriormente partilhados pela Amnistia International com os
investigadores do Citizen Lab em Toronto, que confirmaram a infecção pelo vírus Pegasus
do Grupo NSO.

Infelizmente este não foi o único caso; no passado, a Amnistia Internacional forneceu mais
provas de violações perpetradas pelas autoridades marroquinas contra outros activistas
saharauis como Claude Mangin, esposa de Naâma Asfari (activista saharaui preso em
prisões marroquinas), Mahjoub Maliha, membro da CODESA, e outros jornalistas e
activistas que defendem o direito à autodeterminação do povo saharaui.
A utilização do vírus de espionagem Pegasus pelas autoridades marroquinas contra
activistas e defensores dos direitos humanos saharauis faz parte de um sistema estatal
que não respeita nem protege a liberdade de expressão, associação e reunião.



Os prisioneiros saharauis



O Reino de Marrocos ratificou a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 10 de Dezembro de 1984, em 1993.
Apesar da ratificação, a lei marroquina não pune a tortura, nem na teoria nem na
prática.

A tortura é amplamente praticada contra adversários políticos. A liberdade de expressão e a
liberdade de imprensa são continuamente reprimidas por causa de um sistema legal e
judiciário que não protege o indivíduo. Na sua essência, o direito penal marroquino não
transpõe as convenções dos direitos humanos e na Constituição marroquina o direito
internacional não ocupa o primeiro lugar na hierarquia das fontes do direito (assim os
legisladores não são obrigados a transpor convenções para a legislação nacional
imediatamente após a ratificação). Marrocos está sujeito à definição de tortura no Art.º 1 da
Convenção contra a Tortura, mas segundo o Código Penal marroquino não há nenhuma lei na
legislação marroquina que defina a tortura como um crime. A tortura é considerada um acto
moralmente repreensível, mas, no entanto, legal. Não existe nenhuma lei na legislação
nacional que puna directamente a tortura.

Tortura no Código Penal Marroquino



A tortura só é explicitamente mencionada no Art.º 399 do Código Penal marroquino, que
afirma: "É punido com a morte todo aquele que, para a execução de acto tipificado como
crime, empregue tortura ou actos de barbárie". Este artigo não contém nenhuma definição
do que se entende por tortura ou actos bárbaros: tortura e actos bárbaros podem ser a
mesma coisa precisamente porque é difícil não identificar um acto de tortura como um acto
bárbaro. Além da ausência de definições legais, a tortura e actos bárbaros são considerados
pelo Código Penal marroquino como circunstâncias agravantes de um crime e não como
crimes. Isso significa que é legalmente aceite torturar alguém, pois a tortura só é punida como
circunstância agravante de um crime cometido.

O Código Penal marroquino também não pune todas as formas de violência: há um vazio legal
para a punição de pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. O Código Penal
marroquino prevê penas para actos de violência, mas isso não é suficiente para incluir todos
os actos cruéis descritos como tortura de acordo com os padrões internacionais. O Código
Penal marroquino pune principalmente agressões físicas que podem causar morte, lesão ou
incapacidade para o trabalho. No entanto, existem outros tipos de violência, não incluídos na
legislação marroquina, que podem causar sofrimento humano sem causar danos
permanentes, homicídio ou incapacidade para o trabalho, como asfixia por submersão,
confinamento de uma pessoa em local particularmente frio, privação de comida e água, etc. 



Nos tribunais marroquinos, a regra do direito ao contraditório do Código Penal
marroquino não é respeitada nem aplicada: este princípio nunca é aplicado quando os
arguidos pedem em tribunal o testemunho dos polícias que os torturaram.

Uma das condições básicas de um julgamento justo diz respeito precisamente à
possibilidade de o arguido pedir, durante o exame de provas ou durante o julgamento, a
presença do agente da polícia que investiga o crime ou a infracção cometida. Mas num
tribunal marroquino, os juízes, na tentativa de proteger os polícias, recusam
sistematicamente esse pedido dos arguidos. Isso também acontece porque o sistema
judiciário quer proteger a polícia, sabendo que se permitir que os polícias testemunhem, os
arguidos podem acusá-los de tortura. Além disso, os juízes indeferem os pedidos de exames
médicos dos arguidos, para que não tenham de registar a presença de sinais internos ou
externos de tortura e, assim, serem obrigados a investigar as causas subjacentes.

Acresce que os juízes qualificam as confissões dos arguidos como um acto de fé: em suma,
se um arguido confessa um crime ou delito, o juiz pronuncia a sentença sem se basear em
provas que sustentem a sua confissão ou sem avaliar a veracidade da mesma, a qual, como
muitas vezes acontece, é extorquida mediante violência.

No sistema judicial marroquino, os arguidos não são considerados inocentes até prova
em contrário, os juízes acreditam nas confissões dos arguidos quando eles se declaram
culpados e ignoram os seus depoimentos quando eles se declaram inocentes.

O SISTEMA JUDICIAL MARROQUINO



Artigo 14.º (Direito a um julgamento justo)
1 - Todos são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as pessoas têm direito a que a sua causa
seja ouvida equitativa e publicamente por um tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido pela lei, que decidirá quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal
dirigida contra elas, quer das contestações sobre os seus direitos e obrigações de carácter civil. As
audições à porta fechada podem ser determinadas durante a totalidade ou uma parte do
processo, seja no interesse dos bons costumes, da ordem pública ou da segurança nacional numa
sociedade democrática, seja quando o interesse da vida privada das partes em causa o exija, seja
ainda na medida em que o tribunal o considerar absolutamente necessário, quando, por motivo
das circunstâncias particulares do caso, a publicidade prejudicasse os interesses da justiça; todavia
qualquer sentença pronunciada em matéria penal ou civil será publicada, salvo se o interesse de
menores exigir que se proceda de outra forma ou se o processo respeita a diferendos
matrimoniais ou à tutela de crianças. 
2 -Qualquer pessoa acusada de infracção penal é de direito presumida inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida. 
3 - Qualquer pessoa acusada de uma infracção penal terá direito, em plena igualdade, pelo menos
às seguintes garantias: 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

a) A ser prontamente informada, numa língua que ela compreenda, de modo detalhado, acerca
da natureza e dos motivos da acusação apresentada contra ela; 
b) A dispor do tempo e das facilidades necessárias para a preparação da defesa e a comunicar
com um advogado da sua escolha; 
c) A ser julgada sem demora excessiva; 



4 - No processo aplicável às pessoas jovens a lei penal terá em conta a sua idade e o interesse que
apresenta a sua reabilitação. 
5 - Qualquer pessoa declarada culpada de crime terá o direito de fazer examinar por uma
jurisdição superior a declaração de culpabilidade e a sentença, em conformidade com a lei. 
6 - Quando uma condenação penal definitiva é ulteriormente anulada ou quando é concedido o
indulto, porque um facto novo ou recentemente revelado prova concludentemente que se
produziu um erro judiciário, a pessoa que cumpriu uma pena em virtude dessa condenação será
indemnizada, em conformidade com a lei, a menos que se prove que a não revelação em tempo
útil do facto desconhecido lhe é imputável no todo ou em parte. 
7 - Ninguém pode ser julgado ou punido novamente por motivo de uma infracção da qual já foi
absolvido ou pela qual já foi condenado por sentença definitiva, em conformidade com a lei e o
processo penal de cada país.

Ratificação por Marrocos:
 Assinatura: 1977

 Ratificação/Adesão: 1979

d) A estar presente no processo e a defender-se a si própria ou a ter a assistência de um
defensor da sua escolha; se não tiver defensor, a ser informada do seu direito de ter um e,
sempre que o interesse da justiça o exigir, a ser-lhe atribuído um defensor oficioso, a título
gratuito no caso de não ter meios para o remunerar; 
e) A interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter a comparência e o
interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições das testemunhas de
acusação; 
f) A fazer-se assistir gratuitamente de um intérprete, se não compreender ou não falar a língua
utilizada no tribunal; 
g) A não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se culpada. 



O "Acampamento da Dignidade" em Gdeim Izik.
O que aconteceu em 8 de Novembro de 2010 no

acampamento de Gdeim Izik?
Gdeim Izik é um local desértico a cerca de 15 quilómetros de El Aiun.
No dia 10 de Outubro de 2010, um grupo de saharauis decidiu iniciar uma acção de protesto
contra a discriminação, a pobreza e as violações dos direitos humanos contra cidadãos saharauis,
e montou um acampamento com as suas tendas em Gdeim Izik com o objectivo de realizar uma
manifestação pacífica. Decorridos três dias, 7.000 moradores de El Aiun encontravam-se
acampados com as suas tendas para reivindicar os seus direitos e denunciar a falta de trabalho e
de habitação digna para o povo saharaui.
Após algumas semanas, o acampamento acolhia já cerca de 20.000 pessoas e 8.000 tendas.
Perante a situação, as forças de ocupação marroquinas decidiram cercar o acampamento para
restringir a entrada de água, alimentos e remédios, com o objetivo de acabar com a manifestação
e persuadir os manifestantes a abandonar o acampamento. Posteriormente, as forças de
segurança marroquinas expulsaram todos os observadores internacionais, todos os advogados,
jornalistas, parlamentares espanhóis e europeus que estavam presentes no acampamento para
documentar os eventos. Em 8 de Novembro de 2010, as forças policiais decidiram acabar com a
manifestação pacífica recorrendo ao uso da força e da violência. O acampamento foi
desmantelado pelas forças policiais marroquinas com recurso a água, canhões e armas de fogo. O
desmantelamento do acampamento pelas forças policiais marroquinas causou inúmeras mortes,
milhares de feridos e detenções de manifestantes saharauis. Da  destruição do acampamento
também resultou a morte de 11 polícias marroquinos.
A 25 de Novembro de 2010, na sequência da violência atroz perpetrada pelas forças policiais
marroquinas durante o desmantelamento do acampamento de Gdeim Izik, o Parlamento Europeu
aprovou uma resolução denunciando os incidentes em Gdeim Izik e El Aiun exortando a ONU a
realizar um inquérito internacional independente para investigar os incidentes, e lamentou os
ataques das autoridades marroquinas à liberdade de imprensa, pedindo expressamente à ONU
que fosse instituído um mecanismo de monitorização dos direitos humanos nas áreas ocupadas
no Sahara Ocidental. A ONU também condenou a violência atroz que ocorreu durante a destruição
do acampamento.



Após a demolição do acampamento de Gdeim Izik, um grupo de jovens saharauis foi
preso e acusado de matar 11 agentes de segurança marroquinos.

Eis a lista dos prisioneiros saharauis torturados, acusados   sem garantias de um
julgamento justo e condenados a penas de prisão desproporcionadas:

Prisão Perpétua

Prisão Perpétua

Prisão Perpétua

30 anos

25 anos

25 anos

Nome Sentença Estabelecimento prisional

Abdallahi Elouali
Lakhfaouni

Ahmed Elbachir
Sbai

Mohamed Elbachir
Allali Boutanguiza

Naâma Abdi Asfari

Hassan Sidi Raddi
Eddah

El Houssein
Boujmaa Lmahjoub

Zaoui

Kenitra

Kenitra

Kenitra

Kenitra

Kenitra

Kenitra



Mohamed Hassana
Ahmed Salem

Bourial

Prisão Perpétua

20 anos

25 anos

Prisão Perpétua

30 anos

25 anos

Nome Sentença Estabelecimento prisional

Abdeljalil Kamal
Laaroussi

Elbachir Laabd
Lmehdar Khadda

Mohamed Lamine
Abidine Haddi

Sidi Abdelahi
Ahmed Sidi Abhah

Mohamed Mbarek
Ali Salem Lefkir

El Arjat

Tiflet

Tiflet

Tiflet

Ait Melloul

Ait Melloul

Prisão PerpétuaMohamed Ahnini
Erouh Bani

Ait Melloul



Chaikh Lkaouri
Banga

Prisão Perpétua

Prisão Perpétua

20 anos

20 anos

30 anos

25 anos

Nome Sentença Estabelecimento prisional

Sidi Ahmed Faraji
Iich Lamjayed

Brahim Daddi
Ismaili

Mohamed Ambito
Andela Tahlil

Abdoulah Ahmed
Elhafed Toubali

Mohamed Khouna
Eddih Bobit

Ait Melloul

Ait Melloul 

Bouizakarn

Bouizakarn

Bouizakarn

Bouizakarn



Naâma Asfari é um defensor dos direitos humanos e activista pelo direito à autodeterminação
e à independência do Sahara Ocidental. O defensor dos direitos humanos saharaui está agora
na prisão de Kenitra, onde cumpre pena por, de acordo com o Tribunal de Cassação, ter
formado uma quadrilha criminosa e participado em actos de violência premeditada que
levaram à morte de membros das forças de segurança marroquinas no exercício das suas
funções no acampamento de protesto de Gdeim Izik. Naâma Asfari está actualmente a cumprir
uma sentença injusta e  iníqua, imposta sem respeito pelas regras de um julgamento justo, de
acordo com o art.º 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

A história de Naâma Asfari



“Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus
direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra
ela seja deduzida.”
De acordo com uma decisão adoptada pelo Comité contra a Tortura em 15 de Novembro de
2016, Asfari sofreu tratamento desumano durante a sua detenção, o que constitui
responsabilidade do Estado pela violação de vários artigos da Convenção contra a Tortura e
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Além disso, o Comité
contra a Tortura afirmou que as condições de encarceramento do detido se deterioraram
desde a publicação da decisão do Comité em 2016.



Naâma Asfari foi preso no dia 7 de Novembro de 2010 no acampamento de protesto de Gdeim Izik
e detido pela "gendarmerie" em El Aiun até 12 de Novembro de 2010. Foi então transferido para
Rabat, onde ficou detido em prisão preventiva na prisão de Salé.
Durante a sua detenção, o defensor dos direitos humanos foi submetido a actos de tortura,
tratamento degradante e humilhante e foi forçado a assinar uma confissão sob tortura.
Em 12 de Novembro de 2010, Naâma Asfari e 23 saharauis foram acusados   de actos de violência
contra a população marroquina e as forças de segurança pública durante o desmantelamento do
acampamento de Gdeim Izik.
Em 16 de Fevereiro de 2013, o Tribunal Militar Permanente das Forças Armadas Reais condenou
Naâma Asfari a 30 anos de prisão por participação em quadrilha criminosa, violência premeditada
e morte de elementos das forças de  segurança marroquinas. 
Em 27 de Julho de 2016, a sentença do Tribunal Militar Permanente das Forças Armadas Reais foi
anulada pelo Tribunal de Cassação, que remeteu o caso para o Tribunal de Recurso de Rabat.
No entanto, em 19 de Julho de 2017, o Tribunal de Recurso declarou Naâma Asfari culpado e
condenou-o a 30 anos de prisão, apesar de o processo ter decorrido sem respeito pelas garantias
de um julgamento justo, de acordo com o estipulado no Art.º 14 do Pacto Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos.

O processo injusto de Naâma Asfari



Khatri Dadda é um defensor dos direitos humanos e activista que luta pela defesa dos direitos
humanos saharauis e pela autodeterminação do povo saharaui.
No dia 24 de Dezembro de 2019, Khatri Dadda, depois de se dirigir à esquadra da polícia de Smara
para solicitar o seu bilhete de identidade, foi detido pelas forças policiais marroquinas. Segundo
relatos, ele foi interrogado pela polícia judiciária de Smara entre 24 de Dezembro e 26 de
Dezembro de 2019 sem a presença de um advogado e foi obrigado a assinar um documento
contendo a confissão de um crime.
Depois disso, em 26 de Dezembro de 2019, Dadda foi transferido para El Aiun para julgamento
onde respondeu pela acusação de violência por ter participado numa manifestação em Smara em
Novembro de 2017, onde teria incendiado deliberadamente um veículo com pessoas no seu
interior e agredido funcionários públicos no desempenho das suas funções (violência
premeditada).
O defensor dos direitos humanos foi condenado a 20 anos de prisão e a sentença foi confirmada
em 12 de Maio de 2020. O preso saharaui permaneceu na prisão de El Aiun até 3 de Junho de 2020
e foi então transferido para uma zona de segurança máxima na prisão de Ait Melloul (a família não
tinha sido informada da transferência). O activista dos direitos humanos está a cumprir a sua pena
em condições degradantes e desumanas, numa cela superlotada, onde se vê forçado a dormir no
chão. Desde a sua transferência, a família só pôde visitar Dadda no dia 12 de Abril de 2021 e
durante cerca de cinco minutos. Além disso, o defensor dos direitos humanos só pôde usar o
telefone duas vezes por semana e apenas durante alguns minutos.

 A História de Khatri Dadda
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