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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة واألربعون

 13أيلول/سبتمبر  11 -تشرين األول/أكتوبر 2021
البند  2من جدول األعمال

التقرير السنوي لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  7تشرين األول/أكتوبر 2021
 -1/48حالة حقوق اإلنسان في أفغانستان
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
الدولقة ذا

وإذ يكرر تأكيد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ا ا ااان ،ويش ا ا ااير إل جمق معاادا
الصلة،

حقوق اإلنس ا ا ااان

وإذ يؤكد من جديد أيضاا أن جمق حقوق اإلنساان عالمقة ويير االلة للتجئئة ومترابةة ومتشاابكة

ويعئز بعضا ا بعضااا ،وأن من الواجا معاملت ا جمقعا عل نحو ىيتوي اقه اإلنصاااك والتعاىؤ ،عل اد
المساواة وبنفس القدر من االاتما ،

مبدأي التعاون والحوار
وإذ يس ا ا ا ا االم بأن تعئيئ حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان وحمايت ا ينب ي أن يس ا ا ا ا ااتندا إل
ْ
الصاادق وأن ي دىا إل تعئيئ ادرة الدول األعضااع عل الوىاع بالتئامات ا ىي ميدان حقوق اإلنساان لما اقه

مصلحة البشرية جمعاع،

وإذ يسلم أيضا بأن التنمقة والسال واألمن وحقوق اإلنسان أمور مترابةة يعئز كل من ا اآلير،
وإذ يؤكد مجددا التئامه القوي بسا ا ا ااقادة أى انسا ا ا ااتان واسا ا ا ااتقالل ا السا ا ا ااقاسا ا ا ااي وبسا ا ا ااالمة أ ار ا ا ا ااي ا

ووحدت ا ،وبأن الش ااعا األى اني حر ىي تقرير مركئه الس ااقاس ااي وحر ىي الس ااعي لتحقيال نمائه االاتص ااادي

واالجتماعي والثقاىي،

وإذ يش ااير إل الدورة االس ااتثنائقة الحادية والثال ين لمجلس حقوق اإلنس ااان بش ااأن الش اوايل الجدية

المتصالة بحقوق اإلنساان والحالة اليةيرة لحقوق اإلنساان ىي أى انساتان ،وإل ارار المجلس  S-31/1الذي

اعتىمد ىي الدورة المذكورة ىي  24آب/أيسةس ،2021
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وإذ يش ا ا ااير أيض ا ا ااا إل جمق الق ار ار ذا

ومجلس حقوق اإلنسان بشأن الو

ىي أى انستان،

وإذ يشا ا ا ا ا ا ااير كااذلا إل البقااانااا

الص ا ا االة التي اعتمدت ا الجماقة العامة ومجلس األمن

التي أدل ل ااا األمين العااا ومفوا/مفو ا ا ا ا ا ا ااة األمم المتحاادة

الساامي/الساامقة لحقوق اإلنساان واللجنة األى انقة المساتقلة المعنقة بحقوق اإلنساان ،والبقانا
الياصا ا ا ااة التابعة لمجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان وايأا

عدد من اإلجراعا
بانت اكا

حقوق اإلنس ا ا ااان وانت اكا

المعاادا

التي أدل ل ا

بشا ا ا ااأن التقارير المتعلقة

القانون الدولي اإلنس ا ا اااني ىي أى انس ا ا ااتان التي ارتعبت ا حركة البان

وأ راك النئاع األيرى،

وإذ يس ا اااوره بالل القلال إزاع حالة حقوق اإلنس ا ااان ىي أى انس ا ااتان ،وال س ا ااقما االدعاعا
وتجاو از حقوق اإلنساان وانت اكا

بشاأن انت اكا

تنةوي عل عملقا

اإلعدا بإجراعا

القانون الدولي اإلنسااني ،بما ىي ذل االنت اكا

موجئة أو يارج نةاق القانون ،واالحتجاز التعسا ا اافي ،والعن

المحتجين السا ا ا ا ا االميين والصا ا ا ا ا ااحفيين ،واألعمال االنتقامقة ،وال ا ار عل مكاتا المن ما

وجمااعاا

المجتم المادني ،وانت ااكاا

المس ا ااتمرة

تجااو از

التي
ا ا ااد

يير الحكومقة

حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان الواجباة لجمق النسا ا ا ا ا ا اااع والفتقاا  ،التي

ارتعبت ا حركة البان وأ راك النئاع األيرى ،وإذ يذ ّكر بأامقة حماية التراث الثقاىي من الن ا،
وإذ يسا ا ا ا اااوره بالل القلال أيضا ا ا ا ااا إزاع تداعقا

اإلنسا ا ااان ،وال سا ا ااقما بالنسا ا اابة لجمق النسا ا اااع والفتقا

الحالة األمنقة المتردية ىي أى انسا ا ا ا ااتان عل حقوق

وكبار السا ا اان واألشا ا اايا

المنتمين إل أالقا

إ نقة

ودينقة ،والصحفيين ،والعاملين ىي وسائط اإلعال  ،والمداىعين عن حقوق اإلنسان وأىراد أسرام ،والمشردين

دايلقا ،وأولأ الذين عملوا لدى الحكومة واألىراد العساكريين الساابقين ،واألشايا

الذين ياقشاون ىي حالة

ع  ،وإزاع التداور المستمر للحالة اإلنسانقة وأزمة األمن ال ذائي التي تلوح ىي األىال،

وإذ يسا ا االم بأن الممارسا ا ااة الفعلقة للحال ىي حرية الرأي والتعبير مؤشا ا اار اا عل مسا ا ااتوى حماية
األيرى ،وإذ يشاادد عل الدور ال ا الذي يؤديه الصااحفيون والعاملون ىي وسااائط

حقوق اإلنسااان والحريا

اإلعال المحليون ىي مواص ا ا االة اال ا ا ااةالع بأعمال أس ا ا اااس ا ا ااقة ،بما ىي ذل عن ريال التو يال واإللال ،

ىي ظروك صابة،

وإذ يعرب عن استقائه العميال من المعاناة التي ياقش ا أىراد شعا أى انستان ،وإذ يؤكد من جديد
تض ااامنه الش ااديد مع م ويش اادد عل أامقة ل
مدام بما يلئ من الدعم والمس اااعدة ،ىض ااال عن الحاجة الماس ااة
ّ
ا ا ا ا ا اامان المسا ا ا ا ا اااعلة عن ريال تقديم مرتعبي الجرائم التي تنةوي عل يرق وانت اك القانون
واألكيدة إل

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني إل العدالة،
وإذ يش ااير إل التئاما

أى انس ااتان بموجا القانون الدولي لحقوق اإلنس ااان ،عل نحو ما ورد ىي

والسا ااقاسا ااقة ،والع د الدولي اليا

بالحقوق االاتصا ااادية واالجتماعقة والثقااقة ،واتفاققة منااضا ااة التعذيا

المعاادا

وييره من

واالتفاققا

التي تعد أى انسا ا ا ا ااتان رىا ىي ا ،بما ىي ذل الع د الدولي اليا

بالحقوق المدنقة

ا ا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاسا ا ا ااقة أو الالإنسا ا ا ااانقة أو الم ينة ،واتفاققة القضا ا ا اااع عل جمق

أشكال التمييئ

د المرأة ،واتفاققة حقوق الةفل،

وإذ يشااير أيض اا إل أن أى انسااتان دولة رك ىي ن ا روما األساااسااي للمحكمة الجنائقة الدولقة

منذ  1أيار/مايو ،2003

وإذ يسا ا ا ا ا ا االم بج ود العااديااد من الاادول إلجالع األى ااان الرايبين ىي م ااادرة البلااد ونقل م ،وإذ يؤكااد

الحاجة إل دعم البلدان المجاورة التي تؤوي أعدادا كبيرة من الالجأين األى ان،
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وإذ يساالم أيضاا بج ود البلدان المجاورة وييراا من البلدان ىي تقسااير إيصااال المساااعدة اإلنسااانقة

إل أى انستان ،بالتعاون م األمم المتحدة وييراا من الوكاال

والج ا

الشريكة الدولقة،

وإذ يؤكد أن السااال المسااتدا ىي أى انسااتان ال يمكن تح ققه إال من يالل تسااوية سااقاسااقة شاااملة

وعاادلاة ودائماة وواااقاة تادعم التمت بحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان للجمق  ،بماا ىي ذلا النس ا ا ا ا ا ا اااع والفتقاا
المنتمون إل أالقا ،

واألشيا

واأل فاال

وإذ يؤكد من جديد أامقة مش ا ا اااركة المرأة مش ا ا اااركة كاملة واادىة وعل اد المس ا ا اااواة ىي و ا ا ا ا

اليةط وصان الق ار ار اقما يتعلال بالوساا ة وبناع الثقة ومن نشاوب النئاعا

وتساويت ا ،وأامقة مشااركت ا

ىي جمق الج ود المبذولة للحفاظ عل الس ا ا ا ا ا ااال واألمن وتعئيئاما ،و ا ا ا ا ا اارورة من واوع انت اكا

اإلنساان ،بما ىي ذل مثال جمق أشاكال العن
وجبر الضرر الناجم عن ا،

اد النسااع والفتقا  ،ال ساقما العن

حقوق

الجنساي والجنسااني،

وإذ يؤكد من جديد أيض اا أن حقوق اإلنسااان والديمق ار قة وسااقادة القانون ت يئ ليأة يمكن للبلدان

أن تعئز ىي ا التنمقة وتحمي األىراد من التمييئ وتضمن المساواة ىي الوصول إل العدالة للجمق ،

وإذ يس ا االم بأن اإلرااب له عوااا مدمرة عل تمت الض ا ااحايا وأس ا اارام بحقوق اإلنس ا ااان والحريا

األس اااس ااقة ،وال س ااقما النس اااع والفتقا  ،ويؤكد من جديد أامقة مكاىحة اإلرااب ىي أى انس ااتان ،م الحر

عل احت ار حقوق اإلنسا ا ااان بالعامل لضا ا اامان عد اسا ا ااتيدا أ ار ا ا ااي أى انسا ا ااتان لت ديد أي للد أو ال جو

علقه ،وأنه ال يمكن لةالبان وال ألي جماعة أيرى أو ىرد آير دعم اإلرااليين الذين ينشةون عل أ ار ي
أي للد آير،

وإذ يشا ا اادد عل

ا ا اارورة الحفاظ عل اإلنجا از السا ا ااقاسا ا ااقة واالاتصا ا ااادية واالجتماعقة للشا ا ااعا

األى اني التي تحققت عل مدى السنوا
تحسا ااينا

وإيجاد ىر

العشرين الما قة والبناع علي ا ،وعل الحاجة إل مواصلة إجراع

ىي اذا الصا اادد ،ال سا ااقما لمعالجة مشا ااكلة الفقر ،وتقديم اليدما  ،وتنشا ااقط النمو االاتصا ااادي،
العمل ،والتص ا ا ا ا اادي للفس ا ا ا ا اااد ،وتعئيئ الش ا ا ا ا اافااقة ،وزيادة اإليرادا

أى انستان بموجا القانون الدولي لحماية جمق حقوق اإلنسان والحريا

الدايلقة ،وتعئيئ التئاما

األساسقة وتنفيذاا،

وإذ يكرر تأكيد دعمه لعمل بعثة األمم المتحدة لتقديم المس اااعدة إل أى انس ااتان ،والممثل اليا

لألمين العا ألى انسااتان ،والمبعوث الشاايصااي لألمين العا المعني بأى انسااتان ،بةقة تقسااير عملقة شاااملة

للسال والمصالحة ىي أى انستان،

وإذ يؤكد أامقة سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة ،بمن ىي م العاملون ىي مجال حقوق اإلنسان،

والموظفين الدللوماساايين والقنصااليين للدول األعضاااع ىي األمم المتحدة وموظفي المساااعدة اإلنسااانقة ،بمن

ىي م النساع،

وإذ يحقط علما بالبقان الصا ا ا ا ا ا ااحفي عن أى انسا ا ا ا ا ا ااتان الصا ا ا ا ا ا ااادر عن مجلس األمن ىي  16آب/

أيسةس ،)1(2021
-1

يدين بأشا ا ا ا ا ا ااد الابا ار الممكنة جمق انت اكا

وتجاو از

حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان وانت اكا

القانون الدولي اإلنسا اااني المرتعبة ىي أى انسا ااتان ،وال سا ااقما تل التي تنةوي عل عملقا

موجئة أو يارج نةاق القانون ،واالحتجاز التعسافي ،والعن

اد المت اارين السالميين والصاحفيين وممثلي

وسا ا ا ا ااائط اإلعال  ،واألعمال االنتقامقة ،وال ا ار عل مكاتا المن ما

( )1
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إعدا بإجراعا

يير الحكومقة وجماعا

المجتم

.www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htm
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وتجاو از

المدني ،وانت اكا

ودينقة ،واست داك األشيا

حقوق اإلنساان لجمق النسااع والفتقا  ،واألشايا

الذين عملوا لدى حكومة أى انستان واألىراد العسكريين السابقين؛

يدعو إل الوا

-2

المنتمين إل أالقا

الفوري لجمق انت اكا

وتجاو از حقوق اإلنس ا ا ااان وانت اكا

الدولي اإلنساااني ىي أى انسااتان ،وإل االحت ار الصااار لجمق حقوق اإلنسااان والحريا

إ نقة
القانون

األساااسااقة ،بما ىي

ذل الحال ىي الحقاة والحال ىي مسا ا ا ااتوى ماقشا ا ا ااي الئال ،بما ىي ذل ال ذاع العاىي والسا ا ا ااكن الالئال ومقاه

الش اارب المأمونة والص اارك الص ااحي ،والحال ىي التعلقم ،وىي العمل ،وىي التمت بأعل مس ااتوى ممكن من
الصاحة البدنقة والعقلقة ،وىي حرية التجم السالمي والدين أو المعتقد ،وىي حرية التعبير ،وىي حرية التنقل

وحرية م ادرة البلد ،كما يدعو إل حماية المدنيين والبنقة التحتقة المدنقة الحيوية ،وال س ا ااقما المراىال الةبقة

والتعلقمقة ىي البلد؛

يؤكد من جديد التئامه الثالت بالتمت العامل وعل اد المس اااواة بجمق حقوق اإلنس ااان

-3

واأل فال ىي أى انس ا ا ا ا ااتان ،بما ىي ذل حق م ىي حرية التنقل ،والحال ىي التعلقم،

لجمق النس ا ا ا ا اااع والفتقا

والحال ىي التمت بأعل مس ا ا ا ا ااتوى ممكن من الص ا ا ا ا ااحة البدنقة والعقلقة ،بما ىي ذل ص ا ا ا ا ااحت م الجنس ا ا ا ا ااقة

واإلنجالقة ،والحال ىي العمل ،والحال ىي الوصول إل العدالة عل اد المساواة م اآليرين؛
-4

أش ا ااكال العن

يدين التمييئ

الجنس ا ااي والعن

ا ا ااد النسا ا اااع والفتقا

القائم عل نوع الجنس ،بما ىي ذل العن

األ فال والئواج المبكر والقس ااري ،تش ااكل انت اكا

ل ذه الفأا ؛

-5

بجمق أشا ا ااكاله ،ويذ ّكر جمق األ راك بأن جمق

ا ااد النس ا اااع والفتقا  ،وزواج

وتجاو از لحقوق اإلنس ااان والحريا

األس اااس ااقة الواجبة

يدعو إل احت ار وتعئيئ وحماية حال كل ىرد ىي المش ا اااركة ىي الحقاة الثقااقة ،بما ىي

ذلا القاادرة عل الوصا ا ا ا ا ا ااول إل التراث الثقاااىي والتمت بااه ،ويحااع جمق األ راك عل االمتناااع عن أي

استيدا عسكري يير مشروع للممتلعا
-6

لجمق االنت اكا

ىي ا ،من أجل و
-7

يكرر تأكيد الحاجة الملحة إل الش ا ا ااروع ىي إجراع اس ا ا ااتعراا ىوري ومس ا ا ااتقل ومحايد

والتجاو از المئعومة لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان وانت اكا
حد لإلىال

مناصا صن القرار؛

من العقاب ،و مان المساعلة ،وتقديم الجناة إل العدالة؛

اإل نقة والدينقة ،و امان المشااركة العاملة والمتسااوية والمجدية للنسااع والشاباب ىي

يحع المجتم الدولي عل مواص ا ا االة ج وده من أجل تعديل مش ا ا اااركته م أي حكومة

أى انقة مقبلة اقما يتعلال باحت ار حقوق اإلنسا ا ا ااان والحريا
المنتمون إل أالقا

األسا ا ا اااسا ا ا ااقة لجمق األى ان ،بمن ىي م النسا ا ا اااع

إ نقة ودينقة ،واحت ار س ا ا ا ا ااقادة القانون وحرية التعبير،

والفتقا

واأل فال واألش ا ا ا ا اايا

التئاما

أى انستان بموجا القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

بما ىي ذل ألعضاع وسائط اإلعال  ،م إيالع ااتما يا
-9

القانون الدولي اإلنس ا ا ا ا اااني أو التحقيال

يدعو إل إ نش اااع حكومة موحدة وش اااملة للجمق وتمثيلقة ،بما ىي ذل اقما يتعلال لنوع

الجنس وجمق األالقا
-8

الثقااقة أو است داى ا؛

للمداىعين عن حقوق اإلنسان ،وكذل احت ار

يؤكد الحاجة إل إديال المئيد من التحسا ا ا ا ا ااينا

األى اني ويدعو إل ذل  ،ويؤكد

ا اارورة توىير اليدما

عل ال روك الماقشا ا ا ا ا ااقة للشا ا ا ا ا ااعا

االجتماعقة األس ا اااس ا ااقة عل الص ا ااعيدين الو ني

والمحلي وعل مسا ااتوى المقا عا  ،وال سا ااقما التعلقم والمقاه الن قفة والصا اارك الصا ااحي واالتصا ااال الرامي
ويدما

4

الصحة العامة؛
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يعرب عن بالل القه إزاع الحالة اإلنسااانقة ،ويدعو المجتم الدولي إل تقديم المئيد من
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الدعم ،بما ىي ذل ىي سا ا ا ا ااقاق حالة األمن ال ذائي وأزمة الحماية المسا ا ا ا ااتمرة ،ويحع جمق األ راك عل

الس ا ا ااماح بالوص ا ا ااول الفوري واآلمن ودون عوائال للمس ا ا اااعدا

اإلنس ا ا ااانقة ،بما ىي ذل عبر يةو النئاع،

لض اامان وص ااول المس اااعدة اإلنس ااانقة إل جمق المحتاجين إلي ا ،وبياص ااة المش ااردون دايلقا واألش اايا

الذين ياقشااون ىي حالة

ااع  ،وعل احت ار اسااتقالل الوكاال

حماية العاملين ىي المجال اإلنساني ،بمن ىي ذل النساع؛

التي تنشااط ىي المجال اإلنساااني و اامان

يشج أي حكومة مقبلة ىي أى انستان عل مواصلة التآزر والتعاون م األمم المتحدة،
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بما ىي ذل م بعثة األمم المتحدة لتقديم المسااعدة إل أى انساتان ومفو اقة األمم المتحدة الساامقة لحقوق

اإلنسان وكقانا

األمم المتحدة األيرى ذا

الصلة؛
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مقرر ياصا/مقررة ياصة لرصد تةور حالة حقوق اإلنسان
ا
يقرر أن يعين ،لمدة سنة،

(أ)

تقديم تقارير عن تةور حالة حقوق اإلنسان ،وتقديم توصقا

ىي أى انستان ،تىسند إلقه/إلي ا الوالية التالقة:
(ب)
(ج)

تقديم الدعم والمشورة للمجتم المدني؛

الدولقة التي

من جمق أص ااحاب المص االحة المعنيين بش ااأن حالة حقوق اإلنس ااان

(د)

التماس المعلوما

(ه)

إدمااج من ور جنس ا ا ا ا ا ا اااني ون ي يركئ عل النااجين/النااجقاا

(و)

تقاديم تقرير يةي إل مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ىي دورتاه الحاادياة واليمسا ا ا ا ا ا ااين وإل
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يقرر أيضا ا ا اا ،من منةلال الحر

ىي أى انستان ،وتلقي اذه المعلوما
تديل

حقوق اإلنسا ا ا ااان الناشا ا ا ااأة عن المعاادا

المسا ا ا اااعدة ىي الوىاع بالتئاما

صدات علي ا أى انستان؛

لتحسين ا؛

وىحص ا والتصرك لناع علي ا؛

من إ ار الوالية؛

ىي جمق األعماال التي

الجماقة العامة ىي دورت ا السابعة والسبعين ،وىقا لبرامي عمل كل من ما؛

عل توىير الدعم الالز لصا ا ا اااحا/صا ا ا اااحبة الوالية

الجديد/الجديدة لبدع الوالية ىي ال روك الياصا ااة الراانة ،أن يسا ااتفيد صا اااحا/تسا ااتفيد صا اااحبة الوالية من

يبرة إ ا ااااقة مكرسا ااة ومحددة تقدم ا المفو ا ااقة ،وال سا ااقما ىي مجاال

وحقوق النساع والفتقا
وييره من

واألشيا

تقصا ااي الحقائال والتحليل القانوني

المنتمين إل أالقا  ،والحال ىي التعلقم ،وعلم األدلة الجنائقة ،والتعذيا

روب المعاملة أو العقوبة القاسقة أو الالإنسانقة أو الم ينة؛
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ي ي ااا بجمق األ راك المعنق ااة أن تتع اااون تع اااون اا ك ااامال م المقرر الي ااا
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يةلا إل المفو ا ا ااقة الس ا ا ااامقة أن توىر للمقرر اليا
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يش ا ا ا ااج مفو ا ا ا ااة األمم المتحدة الس ا ا ا ااامقة لحقوق اإلنس ا ا ا ااان عل تئويد مجلس حقوق

/المقررة

تمد صااحا/صااحبة الوالية بجمق
الياصاة ،وأن تتق الوصاول إل البلد دون أي عائال ودون تأيير ،وأن ّ
المعلوما الالزمة للسماح بالوىاع بالوالية عل النحو الواجا؛
ىعال؛
والموارد الالزمة لتنفيذ الوالية بشكل ّ
اإلنسا ا ا ا ا ااان بمعلوما

محمد ة ىي ىترة ما لين الدو ار  ،حسا ا ا ا ا اابما تراه

/المقررة الياص ا ا ااة المس ا ا اااعدة

ا ا ا ا ا ااروريا ،عل أال يتعدى ذل ن اية

عا  2021ىي جمق األحوال ،ويةلا إل المفو ا ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ا ااامقة أن تقد إل مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان،
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ىي دورته اليمسين ،معلوما
جلسة تحاور؛
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شفوية مستعملة عن حالة حقوق اإلنسان ىي أى انستان ،عل أن يعقا ذل

يقرر أن يبقي المسألة ايد ن ره.

الجلسة 41

 7تشرين األول/أكتوبر 2021
[اعتمد لتصويت مسجل بأيلبقة  28صوتا مقالل يمسة أصوا
نتقجة التصويت كما يلي:

وامتناع  14عضوا عن التصويت .وكانت

المؤيدون:
األرجنتين ،أرمينقااا ،ألمااانقااا ،أورويواي ،أوكرانقااا ،إيةااالقااا ،الب ارزياال ،لل اااريااا ،لولناادا،

تشاقكقا ،تويو ،جئر الب اما ،جئر مارشاال ،جم ورية كوريا ،الدانمرك ،الساودان ،ىرنساا ،الفلبين،

اقجي ،كو ديفوار ،المكس ا ا ا ا ااق  ،مالوي ،المملعة المتحدة لبريةانقا الع م وأيرلندا الش ا ا ا ا اامالقة،
ناميبقا ،النمسا ،ال ند ،اولندا ،القابان

المعار ون:
االتحاد الروسي ،إريتريا ،باكستان ،الصين ،ىنئويال (جم ورية – البولقفارية)
الممتنعون عن التصويت:
إندونقسااقا ،أوزبكسااتان ،البحرين ،لن الديو ،لوركينا ىاسااو ،لولقوقا (دولة – متعددة القومقا )،

السن ال ،الصومال ،يالون ،العاميرون ،كوبا ،ليبقا ،موريتانقا ،نيبال]
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