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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

114. panee tyytyväisenä merkille toimet 

Länsi-Saharassa väitettyjä ihmisoikeuksia 

koskevan dokumentoinnin parantamiseksi 

etenkin Marokon kansallisen 

ihmisoikeusneuvoston (CNDH) ja sen 

Laayounessa ja Dakhlassa sijaitsevan 

kahden toimiston perustamisen kautta, 

kuten YK on todennut; panee merkille 

CNDH:n myönteisen työn ja kehottaa 

Marokon hallitusta auttamaan CNDH:n 

riippumattomuuden ja vastuualueen 

vahvistamisessa ja varmistamaan sen 

suositusten täytäntöönpanon; kannustaa 

lisäksi CNDH:ta lisäämään toimiaan 

suhteiden rakentamiseksi niiden 

länsisaharalaisten kanssa, jotka ovat 

vihamielisiä Marokon hallintoa kohtaan, ja 

varmistamaan valitusten asianmukaisen 

seurannan; pitää ilahduttavana, että 

Marokko hyväksyi vuonna 2012 viisi YK:n 

ihmisoikeusneuvoston suositusta 

ihmisoikeustilanteesta Länsi-Saharassa, ja 

kehottaa hyväksymään kaksi muuta; panee 

tyytyväisenä merkille Marokon esittämät 

kutsut tilapäisille kansainvälisille 

valtuuskunnille, myös kidutusta 

käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, ja 

näiden hyväksynnät; vaatii Marokon 

viranomaisia sallimaan muiden 

kansainvälisten elinten, kuten Afrikan 

ihmisoikeus- ja 

kansalaisoikeustoimikunnan ja Euroopan 

parlamentin jäsenten selvitysmatkat; vaatii 

kaikkia asiaankuuluvia osapuolia 
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jatkamaan tätä yhteistyötä YK:n 

ihmisoikeuselinten kanssa; 

jatkamaan tätä yhteistyötä YK:n 

ihmisoikeuselinten kanssa; kannattaa sitä, 

että Fadret Leguiaan alueella, josta 

Baskimaan yliopiston tutkimusryhmä 

löysi joukkohautoja, käynnistetään 

MINURSOn ja Punaisen Ristin 

kansainvälisen komitean virallinen 

operaatio, jotta jäännösten esiin 

kaivamista ja palauttamista perheille 

voidaan jatkaa; 

Or. en 

 

 


