
 

 

GC(SPL.2)/3 
 ۲۰۱۹ كانون األول/دیسمبر ۲

 
 عامتوزیع 

 
 عربيصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العادیةال
 من جدول األعمال  ۳البند 

 )GC(SPL.2)/6(الوثیقة 
 

 فحص وثائق اعتماد المندوبین
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المشاِرَكة في الدورة بیان الدول العربیة األعضاء في 

) إزاء ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲االستثنائیة الثانیة للمؤتمر العام للوكالة (
 تحفّظاتھا على وثائق اعتماد الوفد اإلسرائیلي

 

 

ھذا البیان والمش���اِرَكة في أعمال إنَّ وفود الدول العربیة األعض���اء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الموقّعة على 
الدورة االس�����تثنائیة الثانیة للمؤتمر العام للوكالة تودُّ أن تعرَب عن تحفّظاتھا على وثائق اعتماد الوفد اإلس�����رائیلي 

 لألسباب التالیة:

لقد قامت إس���رائیل بض���ّم مدینة القدس واعتبرتھا عاص���مة لھا رغم قرارات األمم المتحدة ذات الص���لة،  )۱(
الص������ادرة في  ۲٥۲، ۲٦۷، ۲۹۸، ۲۷۱، ٤٦٥، ٤۷۸، ٤۷٦ص������ةً قرارات مجلس األمن باألرقام: خا

، الذي ۱۹۸۰كانون األول/دیسمبر ۱٥الصادر في  E35/169سنوات متعددة، وقرار الجمعیة العامة رقـم 
وغیر  وباطلةاإلداریة التي أعقبت االحتالل لمدینة القدس الغیة و التش�������ریعیة یعتبر أّن كّل اإلجراءات

ش����رعیة، وطلبت الجمعیة العامة من جمیع الدول والوكاالت المتخص����ص����ة والمنظمات الدولیة األخرى 
 رفض أي إجراء یتعارض مع أحكام ھذا القرار.

 وتالحظون أنھ رغم أحكام القرار المذكور فقد صدرت أوراق اعتماد إسرائیل من القدس المحتلة. 

لعربیة الس��وریة ورفض��ت تطبیق قرارات مجلس األمن والجمعیة قامت إس��رائیل بض��م منطقة الجوالن ا )۲(
 العامة المتعلقة بإلغاء إجراءات الضم.
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 ۲الصفحة 

والمتحفظة على أوراق اعتماد الوفد اإلسرائیلي قائمة الدول العربیة األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 )۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲المقدَّمة إلى الدورة االستثنائیة الثانیة للمؤتمر العام للوكالة، فیینا (

 توقیع رئیس الوفد أو من ینوب عنھ الدولة 

 )توقیع( اإلمارات العربیة المتحدة ۱

 )توقیع( مملكة البحرین ۲

 )توقیع( التونسیةالجمھوریة  ۳

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ٤
 الشعبیة

 )توقیع(

 )توقیع( المملكة العربیة السعودیة ٥

 )توقیع( جمھوریة السودان ٦

 )توقیع( الجمھوریة العربیة السوریة ۷

 )توقیع( جمھوریة العراق ۸

 )توقیع( سلطنة عمان ۹

 )توقیع( دولة قطر ۱۰

 )توقیع( الكویتدولة  ۱۱

 )توقیع( الجمھوریة اللبنانیة ۱۲

 )توقیع( دولة لیبیا ۱۳

 )توقیع( المملكة المغربیة ۱٤

 )توقیع( الجمھوریة الیمنیة ۱٥
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