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 التصويت على مشروع قرار مركز فلسطين يف األمم املتحدةنتيجة 

  *.٢٩/١١/٢٠١٢نيويورك، 

  

الوثيقة رقم " (وضع فلسطين يف األمم املتحدة"ي مشروع القرار حول تم تبنّ

A/67/L.28 ( على النحو التايلاً ممتنع ٤١و ضينمعار ٩و اًصوتاً مؤيد ١٣٨بتسجيل ،:  

أفغانستان، اجلزائر، أنغوال، أنتيجا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، النمسا، : مؤيد ـأ 

ذربيجان، البحرين، بنغالديش، بيالروس، بلجيكا، بيليزي، بنين، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، أ

فريقيا إوندي، كامبوديا، الرأس األخضر، جمهورية البرازيل، بروناي دار السالم، بوركينا فاسو، بر

، )ساحل العاج(الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كوموراس، الكونغو، كوستاريكا، كوت دي فوار 

كوبا، قبرص، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدنمارك، دجيبوتي، دومينكيا، جمهورية 

ريا، إثيوبيا، فندلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، كوادور، مصر، السلفادور، أرتالدومينيكان، اإل

يسالند، الهند، أجورجيا، غانا، اليونان، غرانادا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، هندوراس، 

يرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، أيران، العراق، إندونيسيا، إ

،  جية الديمقراطية، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ليختينشتاين، لكسمبورقرغيزستان، جمهورية الو الشعب

ماليزيا، مالديف، مايل، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، املكسيك، املغرب، موزمبيق، ماينمار، 

مان، باكستان، بيرو، الفلبين، ، نيكاراغوا، نياجر، نيجيريا، النروج، عُا، نيوزيالندنيبالناميبيا، 

حتادية، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوشيا، سانت فنسينت وغرينادين، روسيا اال البرتغال، قطر،

ساو تومي وبرنسيب، العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، جزر سليمان، 

فريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، سريالنكا، السودان، سورينام، سوازيالند، إالصومال، جنوب 
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الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا،  ـ، تيمور ا، طاجيكستان، تايالندةيالسويد، سويسرا، سور

تركمانستان، تافوال، أوغندا، اإلمارات العربية املتحدة، جمهوية تنزانيا االحتادية، أورغواي، 

 . أوزباكستان، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي

ل، جزر املارشال، واليات مكرونيزيا املتحدة، كندا، جمهورية التشيك، إسرائي: معارض ـب 

  .باالو، بنما، الواليات املتحدة

ستراليا، الباهاماس، باربادوس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، أألبانيا، أندورا، : ممتنع ـت 

الكاميرون، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، إستونيا، فيجي، أملانيا، 

يتي، هنغاريا، التفيا، ليتوانيا، ماالوي، موناكو، منغوليا، اجلبل األسود، هولندا، غواتيماال، ها

بابوا غينيا اجلديدة، بارغواي، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، روندا، ساماو، 

 .واتوسانت مارينو، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، مقدونيا، توغو، تونغا، اململكة املتحدة، فن
  

  .وكرانياأغينيا االستوائية، كيريباتي، ليبيريا، مدغشقر، : غائب ـث 


