
 
Comunicado de imprensa por ocasião do Dia Internacional do Multilateralismo e Diplomacia pela Paz 
 
Ao celebrar o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia pela Paz instituído pelas Nações Unidas, o 
governo da República Saharaui e a Frente Polisario lembram que o povo saharaui, após vinte anos de luta armada 
contra o poder colonial espanhol e depois contra o ocupante marroquino aceitou a implementação do plano de 
paz das Nações Unidas e da Organização da Unidade Africana (OUA), conhecido como Plano de Acordo para o 
Sahara Ocidental. 
O plano de acordo assinado pelas duas partes do conflito, a Frente Polisario e o Reino de Marrocos, prevê a 
observação de um cessar-fogo e a organização de um referendo de autodeterminação, a fim de permitir que o 
povo saharaui exerça o seu inalienável direito à autodeterminação e independência, de acordo com os princípios 
estabelecidos na Carta das Nações Unidas e na resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral, que contém a Declaração 
sobre a concessão da independência a países e povos coloniais. 
Nos últimos trinta anos, o povo saharaui manteve a sua fé nos propósitos e princípios consagrados na Carta das 
Nações Unidas (ONU) e no Acto Constitutivo da União Africana (UA) e reafirmou constantemente a importância de 
implementar o direito internacional  e o  direito internacional humanitário. 
O Governo saharaui e a Frente POLISARIO, recordando a Opinião Consultiva do Tribunal Internacional de Justiça de 
1975, as decisões relevantes tomadas pela Organização da Unidade Africana / União Africana, bem como as do 
Movimento Não Alinhado, a resolução de 1975 do Conselho de Segurança da ONU deplorando a invasão e 
exortando Marrocos a se retirar imediatamente do território do Sahara Ocidental, a resolução da Assembleia Geral 
das Nações Unidas de 1979 que deplora profundamente o agravamento da situação resultante da continuação da 
ocupação do Sahara Ocidental por Marrocos e a extensão dessa ocupação à parte do território evacuado pela 
Mauritânia, exortam o Conselho de Segurança a impor à outra parte o escrupuloso respeito dos seus 
compromissos e deixar de multiplicar obstáculos ao trabalho da Comunidade Internacional para o descolonização 
do Sahara Ocidental, a última colônia em solo africano. 
Além disso, o lado saharaui lamenta profundamente que a Missão das Nações Unidas para a Organização de um 
Referendo no Sahara Ocidental (MINURSO) tenha sido até agora impedida de cumprir o seu mandato, conforme 
estabelecido pela resolução 690 (1991) do Conselho de Segurança, que é a organização do referendo de 
autodeterminação. 
As autoridades saharauis também lamentam profundamente que, nos últimos trinta anos, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e a França em particular, em vez de usar todos os meios que a Carta prevê para a 
implementação de um acordo solene celebrado sob os seus auspícios pelos dois beligerantes , parece preferir 
endossar as acções anexionistas marroquinas que visam estabelecer a ocupação militar ilegal do Sahara Ocidental, 
empurrando assim a região para a conflagração e o retorno à estaca zero. 
O prosseguimento da política sistemática de violações graves do Direito Internacional Humanitário e dos Direitos 
Humanos cometidas pelo ocupante e a espoliação de recursos naturais, na presença da MINURSO, constituem 
uma violação flagrante dos deveres das Nações Unidas e das responsabilidades dos seus organismos relevantes, 
incluindo a sua missão no terreno. 
Ao comemorar o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia pela Paz, a parte saharaui reitera o seu 
apego à legalidade internacional no Sahara Ocidental com base no acordo de paz assinado e devidamente 
negociado entre as duas partes no conflito após longos anos de guerra. O manifesto claro de desviar e abortar o 
processo conjunto da ONU e da UA, visando a descolonização do Sahara Ocidental, do seu curso normal para 
impor o facto consumado, sob qualquer nome, não pode, de forma alguma, encontrar a aprovação ou 
consentimento da parte saharaui. 
É urgente agir para restaurar a confiança do povo saharaui na acção das Nações Unidas. essa acção pode ser 
apenas a execução, pela MINURSO, do seu único mandato, o que permite que o povo saharaui exerça o seu direito 
à autodeterminação, sem o qual não é possível uma solução justa, viável, aceitável e realista e nenhum 
compromisso é possível. 
É inaceitável transformar o nobre mandato de uma missão da ONU, criada no âmbito da descolonização, numa 
espécie de guarda policial do facto consumado da ocupação ilegal e das violações flagrantes de todos os direitos 
inalienáveis do povo do território. 
 
BIR LEHLOU, 24 DE ABRIL DE 2020 


