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Predlog resolucije Predlog spremembe 

114. pozdravlja prizadevanja za izboljšanje 
dokumentacije o domnevnih kršitvah 
človekovih pravic v Zahodni Sahari, zlasti 
z ustanovitvijo maroškega nacionalnega 
sveta za človekove pravice (CNDH), ki 
ima svoje prostore v mestih Laayoune in 
Dakhla ter so ga priznali tudi Združeni 
narodi; je seznanjen s pozitivnim 
delovanjem sveta CNDH in poziva 
maroško vlado, naj prispeva h krepitvi 
njegove neodvisnosti in pristojnosti in 
zagotovi izvajanje njegovih priporočil; 
poleg tega spodbuja svet CNDH, naj okrepi 
prizadevanja za vzpostavitev odnosov s 
tistimi pripadniki ljudstva Sahrawi, ki 
nasprotujejo maroški vladi, ter zagotovitev 
ustreznega ukrepanja na podlagi pritožb; 
pozdravlja dejstvo, da je Maroko leta 2012 
sprejel tri od petih priporočil Sveta 
Združenih narodov za človekove pravice v 
zvezi s položajem človekovih pravic v 
zahodni Sahari, in ga poziva, naj sprejme 
še preostali dve; prav tako pozdravlja 
povabila, ki jih je Maroko poslal 
priložnostnim mednarodnim delegacijam, 
tudi posebnemu poročevalcu Združenih 
narodov za mučenje, in dejstvo, da so te 
delegacije povabila sprejele; spodbuja 
maroške oblasti, naj dovolijo izvedbo misij 
za ugotavljanje dejstev še drugim 
mednarodnim organom, kot so Afriška 
komisija za človekove pravice in poslanci 
Evropskega parlamenta; poziva vse 
zadevne strani, naj tudi v prihodnje 
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sodelujejo z organi Združenih narodov za 
človekove pravice; 

sodelujejo z organi Združenih narodov za 
človekove pravice; podpira ustanovitev 
uradne misije MINURSO in 

Mednarodnega odbora Rdečega križa na 

območju Fadret Leguiaa, da bi po 

odkritju množičnih grobov, ki jih je našla 

skupina preiskovalcev z Univerze v 

Baskiji, nadaljevali izkopavanje 

posmrtnih ostankov žrtev in jih izročili 

njihovim družinam; 

Or. en 

 
 


