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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

114. palankiai vertina pastangas gerinti 
įtariamų žmogaus teisių pažeidimų Vakarų 
Sacharoje registravimą, ypač pasitelkiant 
NŽTT instituciją, kurios biurai yra Al 
Ajune ir Dahloje, kaip pripažino JT; 
pažymi tinkamą Maroko NŽTT veiklą ir 
ragina Maroko vyriausybę pad÷ti stiprinti 
jos nepriklausomumą ir kompetenciją ir 
užtikrinti jos rekomendacijų įgyvendinimą; 
be to, ragina NŽTT d÷ti daugiau pastangų 
siekiant užmegzti santykius su tais Vakarų 
Sacharos gyventojais, kurie priešinasi 
Maroko valdymui ir užtikrinti, kad jų 
skundai būtų tinkamai išnagrin÷ti; 
palankiai vertina tai, kad 2012 m. Marokas 
patvirtino tris iš penkių JT Žmogaus teisių 
tarybos rekomendacijų d÷l žmogaus teisių 
pad÷ties Vakarų Sacharoje ir ragina 
patvirtinti dvi likusias rekomendacijas; taip 
pat palankiai vertina Maroko nusiųstus 
kvietimus ad hoc tarptautin÷ms 
delegacijoms, įskaitant JT specialųjį 
praneš÷ją kankinimų klausimais, ir tai, kad 
jie pri÷m÷ šiuos kvietimus; ragina Maroko 
institucijas leisti vykdyti kitų tarptautinių 
institucijų, kaip antai Afrikos žmogaus ir 
tautų teisių komisijos ir Europos 
Parlamento, faktų nustatymo misijas; 
primygtinai ragina visas atitinkamas šalis 
tęsti tokį bendradarbiavimą su JT žmogaus 
teisių institucijomis; 
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be to, ragina NŽTT d÷ti daugiau pastangų 
siekiant užmegzti santykius su tais Vakarų 
Sacharos gyventojais, kurie priešinasi 
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raudonojo kryžiaus komiteto misijos 
prad÷jimą Fadret Leguiaa teritorijoje 

siekiant ekshumuoti ir grąžinti šeimoms 

palaikus po to, kai Baskų krašto 
universiteto tyrimų grup÷ rado bendras 

kapavietes; 

Or. en 

 
 


