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Предложение за резолюция 

Параграф 114 

 

Предложение за резолюция Изменение 

114. приветства усилията за 

подобряване на документацията по 

предполагаеми нарушения на правата на 

човека в Западна Сахара, по-специално 

чрез институцията на Мароканския 

национален съвет за правата на човека с 

офиси в Лааюн и Дакла, призната от 

ООН; отбелязва положителната работа 

на Мароканския национален съвет за 

правата на човека и призовава 

мароканското правителство да помогне 

за укрепване на неговата независимост и 

компетентност, както и да гарантира 

изпълнението на неговите препоръки; 

насърчава, наред с това, Мароканския 

национален съвет за правата на човека 

да увеличи усилията си за изграждане 

на отношение със сахравите, които са 

враждебни към мароканското 

управление, и да гарантира подходящи 

мерки във връзка с жалбите; приветства 

приемането от страна на Мароко през 

2012 г. на три от петте препоръки на 

Съвета на ООН по правата на човека 

относно положението с правата на 

човека в Западна Сахара и го призовава 

да приеме и оставащите две; наред с 

това приветства мароканските покани за 

специални международни делегации, 

включително специалния докладчик на 

ООН относно изтезанията, и факта, че 

тези покани са приети; настоятелно 

приканва мароканските органи да 

предоставят разрешение за мисии за 

114. приветства усилията за 

подобряване на документацията по 

предполагаеми нарушения на правата на 

човека в Западна Сахара, по-специално 

чрез институцията на Мароканския 

национален съвет за правата на човека с 

офиси в Лааюн и Дакла, призната от 

ООН; отбелязва положителната работа 

на Мароканския национален съвет за 

правата на човека и призовава 

мароканското правителство да помогне 

за укрепване на неговата независимост и 

компетентност, както и да гарантира 

изпълнението на неговите препоръки; 

насърчава, наред с това, Мароканския 

национален съвет за правата на човека 

да увеличи усилията си за изграждане 

на отношение със сахравите, които са 

враждебни към мароканското 

управление, и да гарантира подходящи 

мерки във връзка с жалбите; приветства 

приемането от страна на Мароко през 

2012 г. на три от петте препоръки на 

Съвета на ООН по правата на човека 

относно положението с правата на 

човека в Западна Сахара и го призовава 

да приеме и оставащите две; наред с 

това приветства мароканските покани за 

специални международни делегации, 

включително специалния докладчик на 

ООН относно изтезанията, и факта, че 

тези покани са приети; настоятелно 

приканва мароканските органи да 

предоставят разрешение за мисии за 
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установяване на факти, които да се 

проведат от други международни 

организации, като например 

Африканската комисия по правата на 

човека и народите и Европейския 

парламент; настоятелно призовава 

всички заинтересовани страни да 

продължат този ангажимент с органите 

на ООН по правата на човека; 

установяване на факти, които да се 

проведат от други международни 

организации, като например 

Африканската комисия по правата на 

човека и народите и Европейския 

парламент; настоятелно призовава 

всички заинтересовани страни да 

продължат този ангажимент с органите 

на ООН по правата на човека; подкрепя 

създаването на официална мисия на 

MINURSO (Мисия на ООН за 

референдум в Западна Сахара) и на 

Международния комитет на 

Червения кръст в района на Фадрет 

Легия, за да се пристъпи към 

ексхумация и връщане на тленните 

останки на семействата, след като 

екипът разследващи от 

Университета на Страната на 

баските откри общи гробове; 

Or. en 

 

 


