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L’Exèrcit Reial del Marroc va intervenir, el 13 de 
novembre de 2020, a la zona desmilitaritzada 
del Guerguerat per dispersar una manifesta-
ció pacífica de 60 sahrauís que barrava aquest 
pas fronterer amb Mauritània, a través del qual 
s’exporten recursos naturals que el Regne del 
Marroc explota il·legalment al Territori No Au-
tònom del Sàhara Occidental. Aquest gest va 
motivar una declaració de guerra del Frente 
Polisario que deixava sense efecte l’alto el foc 
pactat el 1991, després del desplegament de la 
Missió de les Nacions Unides per al Referèndum 
del Sàhara Occidental (MINURSO). Es reprenien, 
així, les hostilitats armades entre el Regne del 
Marroc i el Frente Polisario. Des de llavors, ha 
tingut lloc una escalada de tensions al Territori 
No Autònom com a represàlia, en què població 
civil i un nombre creixent d’activistes sahrauís 
han estat blanc dels atacs selectius de les forces 
de seguretat de la potència ocupant. La intensi-
ficació de la repressió ha dificultat encara més 
la vida quotidiana al territori ocupat i ha provo-
cat un preocupant augment de les vulneracions 
sistemàtiques i greus dels drets humans i del 
dret internacional humanitari, amb especial 
incidència en els drets civils i polítics. Aquesta 
situació ha estat denunciada per organitzacions 
internacionals de drets humans i diversos rela-
tors especials de l’ONU al llarg de l’any. 

Aquest informe, coordinat per Federació ACAPS 
i Novact i recolzat pel Grup de Suport de Gine-
bra per a la Protecció i Promoció dels Drets 
Humans al Sàhara Occidental, quantifica i con-
textualitza 160 violacions dels drets civils i 
polítics que han tingut lloc durant el darrer any, 
amb especial atenció a les que han impactat 
en les dones i els menors, protegits de manera 
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específica pel dret internacional humanitari. 
Es tracta únicament de casos i testimonis que 
han estat posats en coneixement d’una vintena 
de defensors i defensores dels drets humans 
sahrauís o que figuren als informes periòdics 
d’organitzacions internacionals i locals, com 
AFAPREDESA, Isacom o Codesa. 

Entre les vulneracions més freqüents que han 
tingut lloc aquest any hi ha les restriccions a la 
llibertat d’expressió i de moviment i circulació, 
la intimidació, l’assetjament, les amenaces de 
mort, la criminalització, les agressions físiques 
i sexuals, l’amenaça de violació, el maltrac-
tament als presoners i la vigilància física i 
tecnològica, que es donen en el marc d’una ex-
pansió quantitativa i qualitativa molt greu de 
l’ús de mecanismes com la detenció arbitrà-
ria, inclòs l’arrest domiciliari arbitrari. Alhora, 
aquests atacs es donen en un context de limi-
tació prèvia de llibertats, aprofitant les mesures 
restrictives per la pandèmia del COVID 19, que 
ja havien ajudat a expulsar l’activisme sahrauí i 
les seves demandes de l’espai públic. 

D’entre tots els casos, destaca especialment el 
de les germanes defensores dels drets humans i 
de les dones Sultana i Louaara Khaya, sotmeses 
a arrest domiciliari des de ja fa més d’un any i 
que han patit més d’una desena d’atacs per part 
de les forces de seguretat marroquines, que 
inclouen agressions físiques i sexuals i dues vi-
olacions. 
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Basant-se en les vulneracions documentades, 
l’informe presenta les conclusions següents:

1. La represa del conflicte armat s’ha utilitzat 
per securititzar encara més la vida quotidi-
ana de la població sahrauí, especialment de 
la població nòmada de les zones desèrtiques 
i es reporten fets susceptibles de ser consi-
derats violacions greus del dret humanitari, 
com ara els atacs aeris a població civil, el 
desplaçament forçat de població o la despu-
lla de mitjans de supervivència a través de la 
massacre de bestiar i dromedaris.

2. Noves formes de protesta massives i cam-
panyes adaptades al context de restriccions 
del COVID 19, com ara onejar banderes 
sahrauís des del domicili, han donat lloc a 
formes de vulneració i repressió especí-
fiques del context i amb especial impacte 
en l’àmbit privat, com ara l’abús reiterat de 
l’arrest domiciliari sense ordre judicial o la 
ingerència il·legal al domicili, agressió fí-
sica a l’espai privat i fins i tot assetjament i 
agressió sexual.

3. Hi ha un equilibri de gènere manifest en les 
vulneracions de drets humans, on els homes 
constitueixen el 61,3% de les persones que 
han patit aquests impactes i les dones el 
38,7%. A més, hi ha 20 persones menors 
d’edat, que entrarien dins la protecció ad-
dicional de la Convenció Internacional per a 
la Protecció dels Drets de la Infància.

4. Es detecta una incidència molt acusada de 
vulneracions vinculades de forma estreta a 
la repressió del dret a la reunió i protesta 
pacífica i a la llibertat d’expressió, com ara 
la dissolució de protestes mitjançant agres-
sió física i les detencions arbitràries, que 
juntes constitueixen gairebé 2/3 de les vul-
neracions documentades.

5. S’han recollit prop d’una vintena de denún-
cies per tortures, a més d’innombrables 
relats de tracte degradant i inhumà, com 
ara la pràctica d’abandonar activistes a 
zones remotes després de sotmetre’ls a 
violència física i psicològica. Aquestes de-
núncies de vulneracions greus del Pacte 
Internacional pels Drets Civils i Polítics no 
estan podent ser vehiculades a través d’ins-
titucions destinades a això, de manera que 
el marc d’impunitat per als seus autors per-
sisteix. Tot això, malgrat el nou Mecanisme 

Nacional per a la Prevenció de la Tortura, 
que el Marroc va crear el 2018 i la imple-
mentació del qual és actualment finançada 
en un 95% pel Consell d’Europa.

6. En aquest darrer any, s’han produït diversos 
episodis greus i especialment preocupants 
d’ús de la violència sexual com a arma de 
repressió per part de les forces de segu-
retat del Regne del Marroc, tant dones 
com homes, en contextos d’ingerència en 
domicili, detenció i presó. Aquestes han 
consistit, sobretot, en amenaces de viola-
ció en el cas dels homes i en assetjament, 
abús i agressió sexual en el cas de les dones. 
Aquests actes constitueixen una vulnera-
ció greu dels drets de les dones recollits a 
la Convenció sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les Dones i 
en la seva recomanació general número 30, 
aplicable a contextos de conflicte i ocupa-
ció. Especialment greus són les violacions 
de Sultana i Luaara Khaya, ocorregudes al 
maig, agost i novembre del 2021. Aquests 
actes són susceptibles de constituir, sota 
la protecció de la IV Convenció de Ginebra, 
crims de guerra. 

L’objectiu d’aquest informe és oferir un testi-
moniatge tan rigorós com sigui possible de les 
sistemàtiques i greus vulneracions dels drets 
humans a població protegida dels Territoris 
Sahrauís sota ocupació marroquina i de les sis-
temàtiques i greus violacions de les normes del 
dret internacional humanitari.

L’informe conclou amb una sèrie de recoma-
nacions dirigides a la comunitat internacional 
en conjunt (Estats, organitzacions regionals i 
ONU) amb la intenció de promoure l’assumpció 
de responsabilitats, per garantir l’aplicació de la 
legalitat internacional al territori i que el poble 
sahrauí pugui exercir lliurement dels seus drets 
fonamentals.

Les persones autores de l’informe esperen con-
tribuir a la mobilització de la societat civil per a 
la defensa dels drets del poble sahrauí que viu al 
territori ocupat pel Regne del Marroc.
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