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السيد الرئيس...
نتمنى على الدول التي قدمت تعليقات أو توصيات مقترحة خالل االستعراض الدوري الشامل لملف حقوق اإلنسان في
المغرب في شهر أيار/مايو الماضي أن تُدرج اسمها في قائمة المتحدثين وأن تكرر انتقادها لحكومة المغرب ،خاصة إزاء
الوضع في إقليم الصحراء الغربية الذي ال يتمتع بالحكم الذاتي ويخضع لالحتالل األجنبي.

وبما أن سلطة االحتالل المغربيه ال تقبل أن يكون لها مكتب لحقوق اإلنسان في والية مينورسو  ،نعتقد أنه من الضروري
أن تضع المفوضية وتنفذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان في ظل استمرار انتهاكات حقوق
اإلنسان في إقليم الصحراء الغربية وال سيما فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 1514
وتطبيق إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة.
السيد الرئيس ...في الدورة الخامسة والثالثين  ،فقد ّبين سعادة المفوض السامي أن النقاش استؤنف مع الحكومة والتي من
المفترض أنها "المملكة المغربية" لمتابعة البعثة الخاصة إلى الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين بالقرب من :تندوف" في
"الجزائر" .وبات من الضروري أن ترصد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم
الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي.
كما أن الزيارات الخاصة المتتالية إلى الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين حول تندوف في الجزائر ،فهي لم تُحرز أي
تقدم بشأن هذه القضية .وندعو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إلى استئناف تلك الزيارات على أساس منتظم والى
تطوير التعاون التقني مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق اإلنسان.
وكذلك لمتابعه اإلجراءات القضائية السياسية الحساسة في المملكة المغربية  ،حيث حضر مراقب من مكتب المفوضية
محاكمة زعيم المظاهرات في منطقة الريف ولالسف فلم يحضر أحد ماسمي بمحاكمة "إكديم إزيك" التي انقضت في 19
يوليو الماضي بتأييد األحكام الصادرة في فبراير  2013من قبل محكمة عسكرية بحق  24من المدافعين عن حقوق
اإلنسان الصحراويين .ونرى أن متابعة انتهاكات حقوق اإلنسان في األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تشكل عنص ار
جوهريا في الوالية التي ُمنحت للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعية العامة .141/48
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السيد الرئيس  ...بينما ينتظر الشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل فإن
سلطة االحتالل تواصل نهب الموارد الطبيعية لإلقليم بصورة غير مشروعة .وينبغي على المجلس الموقر أن يولي اهتماما
أكبر لحالة حقوق اإلنسان في هذا اإلقليم الوحيد غير المتمتع بالحكم الذاتي الذي ليس له سلطة قائمة باإلدارة  ،معترف
بها دوليا تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة وفقا للمادة  73من الميثاق.
شك اًر السيد الرئيس...
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