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114. επικροτεί τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται για να βελτιωθεί η 

τεκµηρίωση των εικαζόµενων 

παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

στη ∆υτική Σαχάρα, µέσω κυρίως της 

σύστασης του µαροκινού Εθνικού 

Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

(CNDH) µε γραφεία στο Laayoune και στη 

Dakhla, αναγνωρισµένα από τον ΟΗΕ· 

σηµειώνει το θετικό έργο του µαροκινού 

Εθνικού Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα (CNDH) και καλεί τη 

µαροκινή κυβέρνηση να βοηθήσει στην 

ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της 

εντολής του, µεριµνώντας για την 

εφαρµογή των συστάσεων του· ενθαρρύνει 

επίσης το CNDH να εντείνει τις 

προσπάθειές του για τη δηµιουργία 

σχέσεων µε τους Σαχαράουι που 

αντιτίθενται στον µαροκινό έλεγχο και να 

εξασφαλίσει ότι δίνεται η κατάλληλη 

συνέχεια στις διαµαρτυρίες· εκφράζει 

ικανοποίηση για την υιοθέτηση, εκ µέρους 

του Μαρόκου, τριών από τις πέντε 

συστάσεις του Συµβουλίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη ∆υτική 

Σαχάρα, και του ζητεί να εφαρµόσει και τις 

υπόλοιπες δύο· εκφράζει, επίσης την 

ικανοποίησή του για τις προσκλήσεις από 

την πλευρά του Μαρόκου των ad-hoc 

διεθνών αντιπροσωπειών και την αποδοχή 

των προσκλήσεων εκ µέρους αυτών, όπως 

µεταξύ άλλων του ειδικού εισηγητή των 
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Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα 

βασανιστήρια· ενθαρρύνει τις µαροκινές 

αρχές να εγκρίνουν τις αποστολές 

διακρίβωσης γεγονότων άλλων διεθνών 

οργάνων, όπως της Αφρικανικής επιτροπής 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 

λαών, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·  

παροτρύνει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται µε τα 

όργανα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 

ΟΗΕ· 

Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα 

βασανιστήρια· ενθαρρύνει τις µαροκινές 

αρχές να εγκρίνουν τις αποστολές 
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των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 

λαών, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·  

παροτρύνει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται µε τα 

όργανα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 

ΟΗΕ· υποστηρίζει τη δηµιουργία µιας 
επίσηµης αποστολής MINURSO -∆ΕΕΣ  
στην περιοχή  Fadret Leguiaa, 
προκειµένου να προχωρήσει στην εκταφή 
και επιστροφή των λειψάνων στις 
οικογένειες, µετά την ανακάλυψη των 
κοινών τάφων από την οµάδα έρευνας 
του Πανεπιστηµίου της Χώρας των 
Βάσκων· 
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