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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação dos direitos humanos no Barém, em 

especial o caso de Nabeel Rajab  

(2018/2755(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções de 6 de fevereiro de 2014 sobre o Barém e, 

em particular, os casos de Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif1, de 9 de 

julho de 2015 sobre o Barém e, em particular, o caso de Nabeel Rajab2, de 4 de fevereiro 

de 2016 sobre o Barém: o caso de Mohammed Ramadan3, de 7 de julho de 2016 sobre o 

Barém4, de 16 de fevereiro de 2017 sobre as execuções no Koweit e no Barém5 e de 3 de 

outubro de 2017 sobre «Fazer face à redução do espaço da sociedade civil nos países em 

desenvolvimento»6, 

– Tendo em conta as declarações do porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa de 

17 de junho de 2015 sobre a sentença proferida no Barém contra o Secretário-Geral do 

partido al-Wefaq, Ali Salman, de 11 de julho de 2017 sobre a condenação de Nabeel 

Rajab por um tribunal do Barém e de 6 de junho de 2018 sobre a condenação do defensor 

dos direitos humanos Nabeel Rajab, 

– Tendo em conta a declaração de 22 de novembro de 2017 do presidente da sua 

Subcomissão dos Direitos do Homem, 

– Tendo em conta a reunião do grupo de trabalho informal UE-Barém sobre direitos 

humanos de 15 de maio de 2018, 

– Tendo em conta a declaração do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de 11 de setembro de 2017, sobre a situação no Barém; 

– Tendo em conta a declaração do Comité das Nações Unidas contra a Tortura de 12 de 

maio de 2017, 

– Tendo em conta a Constituição do Barém, adotada em fevereiro de 2002, nomeadamente o 

seu capítulo 3, o artigo 364.º do Código Penal do Barém e a Lei da Cidadania do Barém, 

de 1963, 

– Tendo em conta o relatório de novembro de 2011 da Comissão de Inquérito Independente 

do Barém (CIIB), 

– Tendo em conta as diretrizes da UE sobre os defensores dos direitos humanos, sobre os 

diálogos em matéria de direitos humanos com os países terceiros, sobre a pena de morte, 

sobre a tortura e sobre a liberdade de expressão em linha e fora de linha, 

                                                 
1 JO C 93 de 24.3.2017, p. 154. 
2 JO C 265 de 11.8.2017, p. 151. 
3 JO C 35 de 31.1.2018, p. 42. 
4 JO C 101 de 16.3.2018, p. 130. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0044. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0365. 
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– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos e Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Árabe dos 

Direitos do Homem, nos quais o Barém é parte, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, nomeadamente 

o seu artigo 15.º, 

– Tendo em conta o artigo 135.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 4, do seu Regimento, 

A. Considerando que, em 5 de junho de 2018, o Tribunal Superior de Recurso do Barém 

decidiu manter a pena de cinco anos de prisão de Nabeel Rajab, um importante defensor 

dos direitos humanos, sob a acusação de «divulgar falsas informações em tempos de 

guerra» (artigo 133.º do Código Penal do Barém), «insultar um país vizinho» 

(artigo 215.º) e «insultar um organismo oficial» (artigo 216.º) em comentários do Twitter 

por si publicados sobre alegações de tortura na prisão de Jaw no Barém e sobre os ataques 

aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita no Iémen; que estas acusações têm por 

base disposições que criminalizam o direito à liberdade de expressão, protegida pelo 

artigo 19.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo 

Barém em 2006; que Nabeel Rajab deverá agora interpor um recurso perante o Tribunal 

de Cassação do Barém; 

B. Considerando que Nabeel Rajab devia ser libertado este mês depois de ter cumprido uma 

pena de dois anos de prisão em condições de detenção degradantes, que configuram maus 

tratos, devido a entrevistas televisivas que deu em 2015 e 2016 sobre as restrições à 

liberdade de imprensa no Barém; que, antes da sua prisão arbitrária em junho de 2016, 

Nabeel Rajab foi proibido de viajar e cumpriu uma pena de prisão de dois anos, entre 

2012 e 2014, por ter exercido o seu direito à liberdade de expressão e de reunião; que o 

Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a Detenção Arbitrária concluiu, em 2013, 

que Nabeel Rajab foi arbitrariamente detido devido ao papel que desempenhou na 

condução e na organização de manifestações no Barém; que foi sujeito a julgamentos 

injustos; 

C. Considerando que, para além desta nova pena de cinco anos, Nabeel Rajab poderá ser 

condenado a outras penas de prisão na sequência dos 14 outros processos que o governo 

manterá contra si, incluindo as acusações suplementares por «propagação de notícias e 

declarações falsas e boatos maliciosos que prejudicam o prestígio do Estado»; que, além 

disso, em 12 de setembro de 2017, o governo acusou Nabeel Rajab de «propagar notícias 

falsas», «incitar ao ódio contra o regime» e «incitar ao não cumprimento da lei» através 

dos meios de comunicação social; 

D. Considerando que Nabeel Rajab é vítima das más condições de detenção, que afetaram 

gravemente a sua saúde física; que a sua família também indicou que está confinado à cela 

durante 23 horas por dia como forma de punição, o que causou uma grave deterioração do 

seu estado de saúde ao longo do tempo; que a administração da prisão terá interferido 

deliberadamente no tratamento médico de Nabeel Rajab; 

E. Considerando que o caso de Nabeel Rajab se tornou um símbolo para os defensores dos 

direitos humanos e do respeito da liberdade de expressão no Barém, e que o seu processo 
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é contrário aos compromissos assumidos pelo Governo do país; que Nabeel Rajab é 

apenas uma das muitas pessoas presas arbitrariamente e condenadas por terem exercido o 

seu direito à liberdade de expressão e de reunião; 

F. Considerando que, em maio de 2017, o Comité das Nações Unidas contra a Tortura 

examinou as acusações, que são numerosas e coerentes, de tortura e maus tratos 

generalizados infligidos a pessoas privadas de liberdade, em particular a pessoas que 

foram detidas na sequência de acusações de terrorismo, e manifestou a sua profunda 

preocupação com os casos de Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel, Hussain 

Jawad, Abdulwahab Hussain e Abduljalil al-Singace; 

G. Considerando que se registou um aumento significativo do número de execuções e 

condenações à morte na sequência da suspensão, em fevereiro de 2017, de uma moratória 

de sete anos, num contexto de persistentes alegações de tortura e maus tratos; que o 

Barém retomou o julgamento de civis por tribunais militares, na sequência de uma 

alteração da Constituição adotada em abril de 2017; que as autoridades conferiram de 

novo à agência de segurança nacional competências para proceder a prisões e inquéritos, 

apesar do seu historial de tortura e maus tratos; 

H. Considerando que a situação no Barém se tornou crítica no que diz respeito à liberdade de 

expressão, de associação e de reunião pacífica; que a crescente repressão exercida sobre 

defensores dos direitos humanos e ativistas da oposição pacíficos inclui penas de prisão, o 

exílio, a proibição de viajar, a revogação da nacionalidade ou graves ameaças e 

intimidações devido às suas atividades pacíficas; 

I. Considerando que o Conselho de Representantes e o Conselho da Shura do Barém 

aprovaram uma alteração à lei sobre o exercício dos direitos políticos que impedirá a 

participação política independente nas eleições de 2018; 

J. Considerando que, em 2016, a maior formação política da oposição do Barém, o partido 

Al-Wefaq, foi suspensa, os seus bens foram congelados e o seu sítio web foi bloqueado no 

Barém pelo regime baremita; que a sede do partido foi atacada, o que levou a que fosse 

acusado «de desrespeito crónico da Constituição do Reino e à contestação da sua 

legitimidade» e de «apelos à ingerência estrangeira», bem como de «promoção de 

violência e apoio a organizações terroristas»; 

K. Considerando que, em 31 de maio de 2017, um tribunal do Barém ordenou a dissolução 

do grupo da oposição Waad (Ação Democrática Nacional); que, em 26 de outubro de 

2017, o Tribunal Superior de Recurso do Barém manteve a decisão do tribunal de segunda 

instância que ordenou a dissolução do grupo Waad; 

L. Considerando que, em 15 de maio de 2018, o Alto Tribunal Penal do Barém revogou a 

nacionalidade de 115 pessoas num contexto de relatos de tortura e de desrespeito das 

garantias processuais num julgamento coletivo injusto; que a ameaça de revogação ou a 

revogação efetiva da cidadania é utilizada como meio de repressão política; que 

numerosos cidadãos no Barém, principalmente da comunidade xiita, foram privados da 

sua nacionalidade, incluindo crianças, em violação direta do artigo 15.º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do artigo 7.º da Convenção sobre os Direitos da 

Criança; 
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M. Considerando que, desde os protestos de 2011 e na sequência das conclusões do relatório 

da CIIB, foram criados vários organismos internos para controlar os abusos cometidos 

pelo governo, os quais, contudo, não são suficientemente eficazes e independentes; que a 

falta de independência destes organismos parece provocar uma falta de responsabilização 

no seio do Governo e das forças de segurança do Barém; que esta situação favoreceu uma 

cultura da impunidade que põe em causa as tentativas de reforma democrática e 

desestabiliza ainda mais o país; 

N. Considerando que a UE entende que uma estreita cooperação com a sociedade civil e os 

defensores dos direitos humanos nos países terceiros constitui uma das suas principais 

prioridades no que diz respeito à promoção dos direitos humanos e ao combate às 

violações destes direitos; 

1. Solicita a libertação imediata de todas as pessoas detidas apenas por levarem a cabo 

atividades políticas pacíficas e em prol dos direitos humanos; apela a que se ponha termo 

a todos os atos de violência, assédio, intimidação, nomeadamente a nível judicial, e à 

censura exercida sobre os defensores dos direitos humanos, opositores políticos, 

manifestantes, intervenientes da sociedade civil e membros das suas famílias, dentro e 

fora do país, por parte das autoridades públicas e das forças e dos serviços de segurança; 

condena os atuais ataques aos direitos democráticos fundamentais, em especial às 

liberdades de expressão, de associação e de reunião, ao pluralismo político, à oposição 

pacífica e ao Estado de direito no Barém; 

2. Apela à liberação imediata e incondicional de Nabeel Rajab e à retirada de todas as 

acusações que sobre ele pesam, e insta as autoridades a garantirem que, enquanto aguarda 

a libertação, não seja submetido a tortura nem a outras formas de maus tratos e tenha um 

contacto regular com a sua família e os advogados da sua escolha e acesso a cuidados de 

saúde adequados; condena a detenção de Nabeel Rajab, que viola, nomeadamente, o seu 

direito à liberdade de expressão e de circulação; 

3. Exorta as autoridades do Barém a honrarem as suas obrigações e compromissos 

internacionais em relação ao respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 

e a assegurarem um ambiente seguro e propício às atividades dos defensores dos direitos 

humanos e dos críticos das autoridades, nomeadamente no contexto das eleições de 2018, 

garantindo os direitos à liberdade de expressão, de associação e de reunião pacífica; 

recorda ao Governo do Barém que é responsável por garantir a segurança de todos os 

cidadãos, independentemente da sua opinião política, filiação ou crença; 

4. Lamenta as más condições de detenção no país e a utilização da tortura pelo pessoal 

prisional e de segurança; insta as autoridades do Barém a absterem-se de infligir aos 

detidos toda e qualquer forma de tortura e de tratamentos cruéis e degradantes, a 

investigarem cabalmente todas as acusações de violação dos direitos fundamentais dos 

prisioneiros e de tortura e a levarem os responsáveis a julgamento; 

5. Recorda às autoridades do Barém que o artigo 15.º da Convenção contra a Tortura e 

Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes proíbe a utilização de 

qualquer declaração efetuada sob tortura como meio de prova num processo; apela à 

ratificação imediata pelo Barém do Protocolo Opcional à Convenção contra a Tortura; 
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6. Condena firmemente o elevado número de condenações à pena de morte proferidas no 

país e apela a uma moratória oficial sobre todas as execuções; solicita uma reapreciação 

de todas as condenações à pena de morte, a fim de assegurar que os julgamentos em causa 

sejam consentâneos com as normas internacionais; 

7. Insta as autoridades a alterarem a Constituição a fim de pôr termo à utilização de tribunais 

militares para julgar civis; 

8. Condena a revogação em larga escala da cidadania, que é utilizada como meio de 

represália, e insta as autoridades do Barém a revogarem a decisão e a cumprirem as 

normas e obrigações internacionais; 

9. Exorta as autoridades do Barém a levantarem imediatamente a proibição de viajar imposta 

aos defensores dos direitos humanos e insiste na necessidade de as autoridades garantirem, 

em todas as circunstâncias, que os defensores dos direitos humanos no Barém possam 

levar a cabo as suas atividades legítimas no domínio dos direitos humanos, a nível 

nacional e internacional, sem entraves, intimidação ou assédio; 

10. Insta o Governo do Barém a procurar assegurar a estabilidade através de reformas e da 

reconciliação inclusiva num ambiente em que os diferendos políticos pacíficos e legítimos 

possam ser expressos livremente, em especial à luz das próximas eleições para o Conselho 

de Representantes, previstas para outubro de 2018; condena, neste contexto, os ataques às 

vozes da oposição e à sociedade civil no Barém, como a suspensão do partido da oposição 

Al-Wefaq, a dissolução do grupo da oposição Waad e a proibição de os membros destes 

grupos dissolvidos participarem nas próximas eleições; considera que estas medidas são 

contrários aos princípios do pluralismo democrático e de eleições livres e justas, bem 

como aos acordos internacionais e à Constituição do Barém; exorta todas as partes a 

encetarem um verdadeiro diálogo nacional, com vista ao relançamento de um processo de 

reconciliação nacional pacífico e construtivo; 

11. Insta a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, o Serviço Europeu para a Ação Externa, o 

Conselho e os Estados-Membros a manifestarem sistematicamente as suas preocupações 

com a violação dos direitos humanos no Barém e a ponderarem a introdução de medidas 

específicas contra pessoas responsáveis por violações graves dos direitos humanos; 

12. Insta a UE e os seus Estados-Membros a continuarem a fazer referência ao Barém nas 

declarações da UE e dos Estados-Membros a título do ponto 4 nas próximas sessões do 

Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas; 

13. Exorta o Governo do Barém a cooperar com os Relatores Especiais das Nações Unidas 

(nomeadamente sobre a tortura, a liberdade de reunião, a liberdade de religião e crença, a 

independência dos juízes e dos advogados, e os defensores dos direitos humanos) e a 

dirigir-lhes um convite permanente; insta as autoridades do Barém a permitirem o livre 

acesso ao Barém de ONG e jornalistas internacionais, inclusivamente para contactarem 

defensores dos direitos humanos detidos; 

14. Lamenta que empresas europeias exportem tecnologias de vigilância para o Barém, e 

sublinha a necessidade de as autoridades de controlo das exportações da UE terem em 
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conta critérios em matéria de direitos humanos antes de concederem uma autorização de 

exportação para um país terceiro; insta todos os Estados-Membros da UE a respeitarem 

escrupulosamente o Código de Conduta da UE relativo à Exportação de Armas e, em 

especial, a suspenderem todas as transferências de armas e de equipamento e material de 

vigilância e de informação que possam ser utilizados pelo Barém para a repressão que 

leva atualmente a cabo em matéria de direitos humanos; 

15. Lamenta a reiterada recusa do Barém de receber uma delegação oficial da sua 

Subcomissão dos Direitos do Homem; exorta as autoridades do Barém a autorizarem uma 

delegação oficial de deputados ao Parlamento Europeu a visitar o país no âmbito de uma 

missão, a fim de se encontrarem com autoridades públicas e representantes da sociedade 

civil; 

16. Lamenta o facto de o Prémio Chaillot para a promoção dos direitos humanos na região do 

Conselho de Cooperação do Golfo de 2014 ter sido atribuído pela Delegação da UE ao 

Instituto Nacional do Barém para os Direitos Humanos, que justificou reiteradamente as 

violações dos direitos humanos levadas a cabo pelo Governo do Barém, incluindo a 

detenção de Nabeel Rajab; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros 

e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Governo 

e ao Parlamento do Reino do Barém e aos membros do Conselho de Cooperação do 

Golfo; solicita que a presente resolução seja traduzida para árabe. 

 


