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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة واألربعون 

 2021تشرين األول/أكتوبر   11  -أيلول/سبتمبر   13
 من جدول األعمال 4البند  

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها 

 2021تشرين األول/أكتوبر  8قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   

 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية -48/15 

 إن مجلس حقوق اإلنسان، 

 بمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده، إذ يسترشد 

 قراراته السابقة المتعلقة بالجمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد 

التزامه القوي باالحترام الكامل لساااااااااااايادة الجمهورية العربية السااااااااااااورية   وإذ يؤكد من جديد أيضااااااااااااا   
 واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية،

على اندالع االنتفاضاااااة   2021من مرور عشااااار سااااانوام رس  ذار/مار  عن اساااااتيا ه    وإذ يعرب 
الساااااالمية وقمعها الوحشااااااس الشي أدل إلى نشااااااوب النزاع رس الجمهورية العربية السااااااورية، والشي كان له أ ر 
مدمر على المدنيين، بما رس ذلك بسااااابت االنتهاكام والتجاولام الجسااااايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنساااااان 

 لقانون الدولس اإلنسانس،وانتهاكام ا

إلاء التصااااااااااااااعياد األعير رس أعماال العن  رس موتل  أنحااء الجمهورياة  وإذ يعرب عن باال  قلقاه 
العربياة السااااااااااااااورياة وأ ره على األلماة اإلنسااااااااااااااانياة المسااااااااااااااتمرة، وإذ ي االات جمي  األ را  بااالمتثاال الفوري 

 الدولس اإلنسانس،اللتزاماتها بموجت القانون الدولس لحقوق اإلنسان والقانون  

جمي  األ را  على تنفياش وق  كاامال وروري إل الق الناار رس جمي  أنحااء الجمهورياة   وإذ يحا  
العربية السااااااورية يجري تحة رعاية األمم المتحدة، وعلى الدعول رس العملية السااااااياسااااااية التس تقود ا األمم 

 المتحدة من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للنزاع،

الة الو يرة لحقوق اإلنسااااااااان رس جمي  أنحاء الجمهورية العربية السااااااااورية، وي الت الح  وإذ يدين 
بأن تفس الساااال ام السااااورية بمسااااؤوليتها عن حماية السااااوريين وعن احترام وحماية حقوق اإلنسااااان الم فولة 

 لجمي  األشواص الواضعين لواليتها، بمن ريهم المحتجزون وأسر م،
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ن جمي  األشاااااواص الشين رقدوا بسااااابت الوضااااا  رس الجمهورية بشاااااأ  وإذ يعرب عن القلق الشاااااديد 
العربية السااورية، بمن ريهم األشااواص الشين تعرضااوا لالعتفاء القسااري، وإذ يالحا أن عشاارام ا ال  من 
األشااااواص ما لالوا رس عداد المفقودين رس الجمهورية العربية السااااورية، ورقا  لتعليقام لجنة التحقيق الدولية 

معنية بالجمهورية العربية السااورية والمبعوا الواص ليمين العام إلى سااوريا، وإذ يشااير رس  شا المسااتقلة ال
 ،2020تشرين األول/أكتوبر  6المؤرخ  45/3الصدد، إلى قرار مجلس حقوق اإلنسان 

( 2019)2474أنه، بموجت القانون الدولس المن بق، وتماشااايا  م  قرار مجلس األمن  وإذ يالحا 
، تتحمل أ را  النزاع المسال  المساؤولية الر يساية عن اتواذ جمي  التدا ير  2019حزيران/يونيه   11المؤرخ 

المم ناة لتحادياد مصااااااااااااااير األشااااااااااااااوااص المفقودين نتيجاة األعماال العادا ياة، وعن إيجااد قنوام مال ماة تتي  
لقرار نفسااااااه أن المجلس دعا رس ا  أيضااااااا  التجاوب والتواصاااااال م  األساااااار بشااااااأن عملية البح ، وإذ يالحا  

 أ را  النزاع المسل  إلى اتواذ ع وام لمن  رقدان األشواص نتيجة للنزاع المسل ،

إلى  يانام األمين العام ومفوضاة األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان التس جاء ريها  وإذ يشاير 
 ربية السورية،أن من المرج  أن تكون جرا م ضد اإلنسانية وجرا م حرب قد ارُتكبة رس الجمهورية الع

إلاء النتا ج التس علصااااااة إليها لجنة التحقيق الدولية، بما ريها الواردة  وإذ يعرب عن قلقه العميق 
، بما رس ذلك اساااتنتال اللجنة بأن حالة حقوق اإلنساااان قد سااااءم بالنسااابة لكثير من ( 1) رس أحدا تقرير لها

جنة التحقيق وعن اسااااااااتيا ه من عدم تعاون  السااااااااوريين عالل العام الماضااااااااس، وإذ يعرب عن دعمه لوالية ل
 السل ام السورية معها،

بأ مية إدرال وجهام نظر الضااااااااااحايا، بما رس ذلك وجهام نظر النساااااااااااء الضااااااااااحايا  وإذ يُساااااااااال  م 
  والناجيام، وم البتهن بالحقيقة والعدالة رس جهود المجتم  الدولس رس الجمهورية العربية السورية،

لدولية المحايدة المساااااااااتقلة للمسااااااااااعدة رس التحقيق ومالحقة األشاااااااااواص  بعمل ا لية ا وإذ يرحت 
المسااؤولين عن الجرا م األشااد ع ورة ورق تصاانين القانون الدولس، المرتكبة رس الجمهورية العربية السااورية 

 ، وإذ يشير  تقدير إلى عمل مجلس التحقيق التاب  ليمم المتحدة،( 2) 2011منش  ذار/مار  

الساااتمرار األلمة رس الجمهورية العربية الساااورية، وألن النزاع اتسااام     قلقهيعرب عن بال -1 
بحدوا أنماط  ا تة من االنتهاكام والتجاولام الجساااايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنسااااان وانتهاكام القانون  

 الت جمي  الدولس اإلنسااانس، ويدين بشاادة جمي  االنتهاكام والتجاولام والحالة الرا نة لحقوق اإلنسااان، وي 
األ را  بااالمتثاال الفوري اللتزاماام كال منهاا بموجات القاانون الادولس اإلنساااااااااااااااانس والقاانون الادولس لحقوق  

 اإلنسان، ويشدد على ضرورة محاسبة جمي  المسؤولين عن  شه االنتهاكام والتجاولام؛

لواص  دعوة األمين العام إلى وق  شاااااااامل إل الق النار، ودعوة المبعوا ا ي رر بقوة -2 
ليمين العام إلى سااااوريا إلى وق  كامل وروري إل الق النار رس جمي  أنحاء الجمهورية العربية السااااورية، 
والتوصااااااية التس قدمتها لجنة التحقيق الدولية المسااااااتقلة المعنية بالجمهورية العربية السااااااورية بالوق  الفوري 

س تقود ا ساااااااوريا والساااااااتعادة احترام حقوق  والدا م إل الق النار، من أجل إرساااااااال المجال للمفاوضاااااااام الت 
اإلنسااااااااان، ويح  جمي  أ را  النزاع على توجيه جهود ا لتفعيل وق  إ الق النار  شا، ويشااااااااير رس  شا 
الصاااادد إلى البروتوكول اإلضااااارس لمشكرة اسااااتقرار الوضاااا  رس من قة تولين التوتر رس إدلت، التس وقعها 

 ؛( 3) 2020 ذار/مار   5االتحاد الروسس وتركيا رس 

  

 (1 ) A/HRC/48/70 . 

 . A/75/743انظر   ( 2) 

 (3 ) S/2020/187 .المررق ، 
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الجهود التس يبشلها المبعوا الواص بغية إحرال تقدم رس العملية الساااااااياساااااااية   يؤيد بقوة -3 
كانون األول/   18( المؤرخ  2015)2254وإحرال مزيد من التقدم رس الجوانت الواردة رس قرار مجلس األمن  

ين  ، بما رس ذلك إجراء انتوابام حرة ونزيهة، عمال بالدستور الجديد، بمشاركة جمي  السوري 2015ديسمبر 
المؤ لين للمشاااااااركة، بمن ريهم الشين يفيشااااااون رس الشااااااتام، ويح  جمي  األ را ، وال ساااااايما الساااااال ام  
السااااااورية، على المشاااااااركة بصااااااورة  ادرة رس العملية السااااااياسااااااية تحة رعاية المبعوا الواص وم تبه رس  

ش الكاامال  (، ويؤكاد من جادياد أ مياة التنفيا 2015)2254جنين، ورقاا لجمي  عنااصاااااااااااااار قرار مجلس األمن  
 31( الصاااادر  هشا الشاااأن رس  2000) 1325للو ة المتعلقة بالمرأة والساااالم واألمن عمال  بقرار مجلس األمن  

 تشرين األول/أكتوبر؛

بالعمل والدور الهام الشي اضا لعة به لجنة التحقيق، التس أنشاأ ا مجلس حقوق    يرحت -4 
رس دعم جهود المساااااااءلة األساااااااساااااية عن    ،2011 ب/أغسااااا س    23، المؤرخ  1/17-اإلنسااااااان رس قراره د إ

   ريق التحقيق رس جمي  االنتهااااكاااام والتجااااولام المزعومااة للقاااانون الااادولس لحقوق اإلنسااااااااااااااااان مناااش  ذار/
رس الجمهورية العربية الساااااااورية، من أجل إ بام الوقا   والمالبساااااااام، ولدعم الجهود المبشولة    2011 مار 

ام واالنتهاكام ومحاساااااااااااااابتهم، بمن ريهم من يحتمل أن ي ونوا  لضاااااااااااااامان تحديد  وية جمي  مرتكبس التجاول 
مسااؤولين عن ارتكاب جرا م ضااد اإلنسااانية وجرا م حرب، وي الت بأن تتعاون الساال ام السااورية تعاونا  تاما   
م  مجلس حقوق اإلنساااان وم  لجنة التحقيق بالسااامال لها بالوصاااول على نحو روري وكامل وغير مقي د إلى  

 جمهورية العربية السورية، ويح  جمي  الدول على التعاون م  اللجنة رس االض الع  واليتها؛ جمي  أنحاء ال

أ مية إنشااااااااء ودعم عمليام و ليام مناسااااااابة لتحقيق العدالة والمصاااااااالحة  يؤكد من جديد  - 5 
وكشاااا  الحقيقة والمساااااءلة عن انتهاكام وتجاولام القانون الدولس لحقوق اإلنسااااان وانتهاكام القانون الدولس 
 اإلنسااااانس، ولجبر الضاااارر وتورير ساااابل االنتصااااا  الفعالة لجمي  الضااااحايا والناجين، كما يؤكد أ مية الدور

األسااساس الشي يم ن أن تؤديه  ليام المسااءلة والعدالة االنتقالية، بمشااركة الضاحايا والناجين مشااركة  ادرة،  
رس أي جهد يرمس إلى تسوية النزاع بصورة مستدامة وشاملة وسلمية، ويرحت أيضا  رس  شا الصدد بالمبادرام  

لجهود الكبيرة التس تبشلها لجنة التحقيق وا لية التس يقود ا الضااااااااااااحايا من أجل الحقيقة والعدالة، كما يرحت با 
الدولية المحايدة المساتقلة للمسااعدة رس التحقيق ومالحقة األشاواص المساؤولين عن الجرا م األشاد ع ورة ورق  

، م  اإلشارة رس الوقة  2011تصنين القانون الدولس المرتكبة رس الجمهورية العربية السورية منش  ذار/مار  
 دور الهام الشي يم ن أن تض ل  به المح مة الجنا ية الدولية رس  شا الصدد؛ نفسه إلى ال 

باالجهود التس تباشلهاا الادول للتحقيق  يماا يحادا من تصاااااااااااااارراام رس الجمهورياة   يرحات -6 
العربية السااااااورية ومالحقة المسااااااؤولين عن الجرا م المرتكبة  ناا، حساااااات االقتضاااااااء، كما يرحت بالجهود 

لجمهورية العربية السااااورية، ويشااااج  الدول على مواصاااالة القيام  شلك وتبادل المعلومام المبشولة لمحاساااابة ا
ذام الصااااااااالة  يما  ينها، وكشلك م   ليام المسااااااااااءلة المعنية مثل ا لية الدولية المحايدة والمساااااااااتقلة، ورقا  

 قيام  شلك؛على النظر رس ال أيضا  للتشريعام الو نية للدول والقانون الدولس، ويشج  سا ر الدول 

عن اسااااااتيا ها إلاء األلمة اإلنسااااااانية المسااااااتمرة رس الجمهورية العربية السااااااورية،   يعرب -7 
ويالحا االحتياااجااام المتزاياادة، بمااا رس ذلااك تورير إماادادام كااا يااة من لقاااحااام الوقااايااة من مر  ريرو  

الشاامال الشاارقس والشاامال   ( رس جمي  أنحاء الجمهورية العربية السااورية، بما رس ذلك رس19-كورونا )كوريد
الغربس، وي االات جمي  األ را   تحمال مسااااااااااااااؤوليااتهاا والتزامااتهاا الواجباة الت بيق بموجات القاانون الادولس  
لحقوق اإلنسااااان والقانون الدولس اإلنسااااانس، وي لت من الساااال ام السااااورية وحلفا ها من الدول وغير الدول  

 ومناساات التوقية وروريا  و منا  ودون عوا ق، وي الت  أن تيساار وصااول المساااعدام اإلنسااانية وصااوال  كامال  
بأن تمتن  جمي  األ را  األعرل رس النزاع عن عرقلة ذلك الوصول، ويشير إلى وجوب تسليم المساعدام  
اإلنساانية على أساا  الحاجة، وي رر رس  شا الصادد الحاجة المساتمرة والعاجلة إلى اساتمرار وتوساي  ن اق  
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لمن  المزيد من المعاناة ومن أجل إنقاذ األروال، ويؤكد على ضاااارورة الوصااااول عبر الوصااااول عبر الحدود 
الو وط بصااااااورة رورية وسااااااريعة ودون عوا ق ومسااااااتدامة، ويدعو إلى احترام المبادئ اإلنسااااااانية رس جمي  

 أنحاء الجمهورية العربية السورية؛

إلاء تزايد أعمال العن  مؤعرا وما ترتت على ذلك من عسااا ر رس    يعرب عن بال  قلقه -8 
صااااااااافو  المدنيين رس جمي  أنحاء الجمهورية العربية الساااااااااورية، وي الت جمي  األ را  باالمتثال الفوري 

 اللتزاماتها بموجت القانون اإلنسانس الدولس والقانون الدولس لحقوق اإلنسان؛

عاص إلاء تزايد أعمال العن  مؤعرا رس شااامال غرب    وجه  يعرب أيضاااا  عن بال  قلقه -9 
الجمهورية العربية الساااورية، بما رس ذلك الغارام الجوية، وتأ ير ذلك العن  على المدنيين، بما رس ذلك ما 

، ويؤكد على ضاااااااااااارورة  2021منش  داية تمول/يوليه    فال   45أ ل  عنه من مقتل وإصااااااااااااابة ما ال يقل عن 
لعدا ية العساااااا رية رس إدلت والمنا ق المحي ة  ها، وإع اء األولوية لحماية جمي  الوق  الفوري ليعمال ا

المدنيين، بمن ريهم المشاردون، وتأمين إيصاال المسااعدام اإلنساانية بصاورة كاملة ومناسابة التوقية ورورية 
 و منة ودون عوا ق، بما رس ذلك عبر الحدود؛

درعا البلد رس ا ونة األعيرة، حي  يؤيد  إلاء الوضاااا  رس يعرب كشلك عن قلقه العميق -10 
، وقد تساااابت حصااااار النظام السااااوري للمدينة وما تاله من 2011السااااوريون االحتجاجام الساااالمية منش عام 

ر بالبيانام المتعلقة بالحالة    جوم رس مقتل مدنيين،  ينهم أ فال، ورس التشريد القسري  ال   عرين، ويشك 
، والمبعوا 2021 ب/أغساااااااا س   5المتحدة السااااااااامية لحقوق اإلنسااااااااان رس  التس أدلة  ها مفوضااااااااة األمم 

 ب/أغساااااااااااااا س، ويحاا  جمي  األ را  على الوق  الفوري لجمي  أعمااال   12الواااص ليمين العااام رس  
العن  والظرو  الشاااااااابيهة بالحصااااااااار، واحترام التزاماتها بموجت القانون الدولس لحقوق اإلنسااااااااان والقانون  
الدولس اإلنساااااانس، وأن تكفل إيصاااااال المسااااااعدام اإلنساااااانية بصاااااورة كاملة ومناسااااابة التوقية ورورية ودون 

 إلى جمي  المحتاجين؛عوا ق و منة 

أعمال النظام الساوري رس درعا البلد، ويالحا أن لجنة التحقيق علصاة رس   بشادة  يدين -11 
أحدا تقرير لها أن اسااتودام النظام ألساااليت شاابيهة بالحصااار رس رين دمشااق ومحارظتس درعا والقني رة 

 قد يش ل جريمة حرب تتمثل رس العقاب الجماعس؛

اسااااتهدا  العاملين رس المجال اإلنسااااانس واألشااااواص الشين يؤدون    يدين بشاااادة أيضااااا   -12 
الشي وق  مهام  بية ووساا ل نقلهم ومعداتهم والمساتشاليام وغير ا من المرارق ال بية، بما رس ذلك الهجوم 

، الشي علصاة لجنة التحقيق بشاأنه إلى أن ةُمحيَّدال على مساتشافى  لدة األتارب  2021 ذار/مار    21رس 
موالية للح ومة ربما تكون قد ارتكبة جريمة الحرب المتمثلة رس شاان  جوم على مررق  بس، كما القوام ال

، ويشااااااير رس  شا الصاااااادد إلى أن لجنة  2021حزيران/يونيه    12يدين الهجوم على مسااااااتشاااااافى الشاااااافاء رس 
احتمال التحقيق رأم، عالل سااااااااااااير التحقيقام لتحديد  وية الجناة، وجود أسااااااااااااباب معقولة تدعو لالعتقاد ب 

وقوع جريمة الحرب المتمثلة رس شاااااااان  جمام عشااااااااوا ية أساااااااافرم عن قتل أو إصااااااااابة مدنيين  يما يتعلق 
 بالهجوم على مستشفى الشفاء؛

من أن تؤدي الزيادة األعيرة رس أعمال العن  إلى تشاااااااااااااريد المزيد    يعرب عن بال  قلقه -13 
أعرل، مما يزيد من تفاقم األلمة المسااااااتمرة التس من المدنيين داعل الجمهورية العربية السااااااورية وإلى  لدان 

 6,7ماليين الجئ على الفرار من الجمهورياة العربياة السااااااااااااااورياة، وجعلاة أكثر من    6,6أجبرم أكثر من  
ماليين شااوم مشااردين داعليا، ويدعو جمي  أ را  النزاع إلى الوق  الفوري لينشاا ة التس قد تؤدي إلى 

بما  علما   ة قد تشاااااا ل جرا م حرب أو جرا م ضااااااد اإلنسااااااانية، ويحي   شا التشااااااريد، بما رس ذلك أي أنشاااااا 
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علصااااااااااااااة إلياه لجناة التحقيق مؤعرا  من أن الجمهورياة العربياة السااااااااااااااورياة ال تورر بعاد البي اة ا مناة لعودة 
 مليون نسمة؛ 6,7الالج ين بصورة مستدامة وكريمة أو للمشردين داعليا البال  عدد م  

إلاء أوضااااااااااااع المفقودين والمعتقلين والموتفين قسااااااااااارا رس    قلقهيعرب أيضاااااااااااا  عن بال    -14 
الجمهورية العربية الساااورية، وال سااايما من جانت النظام الساااوري، وي لت إلى جمي  األ را  أن تك  رورا  
عن اسااااااتودام االعتفاء أو االعت ا  غير ال وعس أو القسااااااري، والتعشيت وغيره من ضااااااروب المعاملة أو 

الالإنساااااااااانية أو المهينة، بما رس ذلك العن  الجنساااااااااس والعن  الجنساااااااااانس، رس أماكن  العقوبة القاساااااااااية أو
االحتجال، ووضاااااااااا  حد لجمي  انتهاكام حقوق اإلنسااااااااااان والتجاولام واالنتهاكام المتعلقة بالقانون الدولس 

، ويشاااااير إلى 2021تمول/يوليه  13الصاااااادر رس   18/47اإلنساااااانس، ويشكر بقرار مجلس حقوق اإلنساااااان 
تعليق لجنة التحقيق بشااااااااأن انتشااااااااار حاالم االعتفاء التس ارتكبتها قوام األمن السااااااااورية عمدا  على ن اق  
واساااااا   يلة العقد الماضااااااس، وإلى توصااااااية اللجنة بذنشاااااااء  لية مسااااااتقلة ذام والية دولية لتنساااااايق وتجمي   

ا لالعتفاء القسااري، وي رر التشااديد على الم البام المتعلقة بالمفقودين، بمن ريهم األشااواص الشين تعرضااو 
أ مية عدم العب  بمواق  المقا ر الجماعية رس الجمهورية العربية السااااااورية أو التالعت  ها، وي رر رس  شا 

تأكيد دعوته جمي  الدول األعضاااااااء و ي ام األمم المتحدة ذام الصاااااالة والمنظمام الدولية  أيضااااااا  الصاااااادد 
ساااايق الجهود وتركيز اال تمام رس المقام األول على قضااااية المفقودين رس  والمجتم  المدنس إلى مواصاااالة تن 

ر بأ مية مشااااركة  الجمهورية العربية الساااورية، بمن ريهم األشاااواص الشين تعرضاااوا لالعتفاء القساااري، ويشك 
 الضحايا والناجين وأسر م مشاركة كاملة و ادرة رس  شه الجهود؛

متحدة السااااااامية لحقوق اإلنسااااااان من عمل لتحديد بما تقوم به مفوضااااااية األمم ال  يرحت -15 
حجم الوساااااا ر رس صااااافو  المدنيين رس الجمهورية العربية الساااااورية، بالتعاون م  المجتم  المدنس، ويؤكد  

 أ مية وجود مثل  شه السجالم الشاملة والمو وقة والشفارة لحصر عسا ر النزاع؛

مساااااتمرة ضاااااد المدنيين التس ترتكبها كل األعمال اإلر ا ية وأعمال العن  ال يدين بشااااادة -16 
باسام  ي ة تحرير الشاام( وغير ما من المنظمام اإلر ا ية   أيضاا  من حركة داعش وجبهة النصارة )المعرورة 

التس حدد ا مجلس األمن، ويدين انتهاكام حقوق اإلنسااااااااااان وانتهاكام القانون الدولس اإلنسااااااااااانس المرتكبة  
أن اإلر ااب، بماا رس ذلاك أرعاال حركاة داعش، ال يجول وال ينبغس رب اه   يلاة رترة النزاع، ويؤكاد من جادياد 

(  2014)2170بأي ديانة أو جنسااااااااااااية أو حضااااااااااااارة، ويشاااااااااااادد على أ مية التنفيش التام لقرار مجلس األمن 
، رضاااال  عن أ مية ضااامان المسااااءلة عن جمي  انتهاكام حقوق اإلنساااان 2014 ب/أغسااا س   15 المؤرخ

  لس لحقوق اإلنسان؛وانتهاكام القانون الدو 

اساااتودام األسااالحة الكيميا ية رس الجمهورية العربية الساااورية، ويشكر  يدين بشااادة أيضاااا   -17 
بالنتا ج التس توصااااالة إليها لجنة التحقيق وبعثة تقصاااااس الحقا ق التابعة لمنظمة حظر األسااااالحة الكيميا ية  

 البة جمي  األ را  بأن تك  رورا عن ورريق التحقيق وتحديد الهوية رس  شا الصااااااااادد، ويؤكد من جديد م
أي اسااااااااااتودام ليساااااااااالحة الكيميا ية رس الجمهورية العربية السااااااااااورية، ويعرب عن اقتناعه القوي بأنه يجت  

 C-25/DEC.9محاسااابة المساااؤولين عن اساااتودام األسااالحة الكيميا ية، ويشاااير رس  شا الصااادد إلى القرار  
حظر استحداا وإنتال وتوزين واستعمال األسلحة الكيميا ية   الصادر عن مؤتمر الدول األ را  رس اتفاقية

 وتدمير تلك األسلحة؛

 أن يبقس المسألة قيد نظره.  يقرر -18 

 44الجلسة  
 2021تشرين األول/أكتوبر  8
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عضاااوا عن التصاااوية. وكانة  17أصاااوام وامتناع   7صاااوتا  مقا ل  23]اعتمد  تصاااوية مساااجل بأغلبية  
 يلس:نتيجة التصوية كما 

 المؤيدون:  
األرجنتين، وألمااانيااا، وأوروغواي، وأوكرانيااا، وإي اااليااا، وبلغاااريااا، وبولناادا، وتشااااااااااااااي يااا،  
وتوغو، وجزر البهاما، وجزر مارشاااال، وجمهورية كوريا، والدانمرا، وغا ون، وررنساااا،  
و يجس، وكوم ديفوار، والم سااااااااااااااياااك، ومالوي، والمملكاااة المتحااادة لبري اااانياااا العظمى  

 لشمالية، والنمسا، و ولندا، واليابانوأيرلندا ا

 المعارضون:
المتعددة القوميام(، والصاااااااااين،   -االتحاد الروساااااااااس، وأرمينيا، وإريتريا، وبوليليا )دولة  

 البوليفارية(، وكوبا –ورنزويال )جمهورية 

 الممتنعون عن التصوية:
بوركينا راسااااو،  إندونيساااايا، وأولب سااااتان، وباكسااااتان، والبحرين، والبراليل، وبنغالديش، و 

والساااااانغال، والسااااااودان، والصااااااومال، والفلبين، والكاميرون، وليبيا، وموريتانيا، وناميبيا،  
 ونيبال، والهند[
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