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Projekt rezolucji Poprawka 

114. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki, 

uznane przez ONZ, na rzecz lepszego 

udokumentowania potencjalnych 

przypadków naruszania praw człowieka 

w Saharze Zachodniej, polegające 

zwłaszcza na ustanowieniu marokańskiej 

Narodowej Rady Praw Człowieka 

(CNDH), posiadającej biura w Al-Ujun 

i Ad-Dachli; zauwaŜa pozytywne działania 

CNDH i wzywa rząd marokański do 

pomocy w zwiększeniu jej niezaleŜności 

i kompetencji oraz zapewnienia realizacji 

jej zaleceń; zachęca ponadto CNDH do 

zwiększenia wysiłkow w celu zbudowania 

relacji z Saharyjczykami, którzy są 

nieprzychylni marokańskim rządom, oraz 

do zagwarantowania podejmowania 

naleŜytych działań w odpowiedzi na 

skargi; z zadowoleniem przyjmuje 

przyjęcie przez Maroko w 2012 r. trzech z 

pięciu zaleceń Rady Praw Człowieka ONZ 

dotyczących sytuacji w zakresie praw 

człowieka w Saharze Zachodniej i 

nawołuje do przyjęcia dwóch pozostałych 

zaleceń; ponadto pochwala zapraszanie 

przez Maroko międzynarodowych 

delegacji ad hoc, w tym specjalnego 

sprawozdawcy ONZ ds. tortur, a takŜe fakt 

przyjęcia tych zaproszeń; zachęca władze 

marokańskie do zezwalania na misje 

ustalania faktów prowadzone przez inne 

organizacje międzynarodowe, takie jak 

Afrykańska Komisja Praw Człowieka i 

Ludów oraz Parlament Europejski; wzywa 
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wszystkie odpowiednie strony do dalszej 

współpracy z organami ONZ 

odpowiedzialnymi za prawa człowieka; 

wszystkie odpowiednie strony do dalszej 

współpracy z organami ONZ 

odpowiedzialnymi za prawa człowieka; 

popiera propozycję powołania oficjalnej 

misji MINURSO-MKCK w regionie 

Fadret Leguiaa, aby w następstwie 

odkrycia przez zespół badaczy z 

Uniwersytetu Kraju Basków zbiorowych 

grobów dokonać ekshumacji ciał i zwrócić 

szczątki rodzinom ofiar; 

Or. en 

 

 


