
 

 

19-04066A 

GC(63)/23 

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨
 

 عامتوزيع 
العربيةصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال

   من جدول األعمال ٢٥البند 
  )GC(63)/22(الوثيقة 

  
  

  فحص وثائق اعتماد المندوبين

  
  الدولية للطاقة الذرية المشاركة في الدورةبيان الدول العربية األعضاء في الوكالة 

  )٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠-١٦والستين للمؤتمر العام للوكالة (الثالثة العادية 
  إزاء تحفظاتها على وثائق اعتماد الوفد اإلسرائيلي

  

  

اركة في أعمال  اء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقعة على هذا البيان والمش إن وفود الدول العربية األعض
تينالدورة  للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تود أن تعرب عن موقفها المتحفظ على وثائق  الثالثة والس

  التالية:اعتماد الوفد اإلسرائيلي لألسباب 

لة   -١ مة لها رغم قرارات األمم المتحدة ذات الص م مدينة القدس واعتبرتها عاص رائيل بض لقد قامت إس
ة قرارات مجلس األمن، األرقام:  ادرة في  ٢٥٢، ٢٦٧، ٢٩٨، ٢٧١، ٤٦٥، ٤٧٨، ٤٧٦وخاص الص

نوات متعددة وقرار الجمعية العامة  ادر في  E35/169س مبر  ١٥الص ر أن كل والذي يعتب ١٩٨٠ديس
رعية وطلبت الجمعية  اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي أعقبت االحتالل لمدينة القدس الغية وغير ش
ة والمنظمات الدولية األخرى رفض أي إجراء يتعارض مع  ص العامة من جميع الدول والوكاالت المتخص

  أحكام هذا القرار.

  وراق اعتماد إسرائيل من القدس المحتلة.وتالحظون أنه رغم أحكام القرار المذكور فقد صدرت أ

ت تطبيق قرارات مجلس األمن والجمعية   -٢ ورية ورفض م منطقة الجوالن العربية الس رائيل بض قامت إس
  العامة المتعلقة بإلغاء إجراءات الضم.
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  ٢الصفحة 

قائمة الدول العربية األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتحفظة على أوراق اعتماد الوفد اإلسرائيلي 
 )٢٠/٩/٢٠١٩-١٦للمؤتمر العام للوكالة، فيينا ( الثالثة والستينالمقدمة إلى الدورة 

  

  توقيع رئيس الوفد أو من ينوب عنه  الدولة 

  (التوقيع)  المتحدةاإلمارات العربية   ١

  (التوقيع)  مملكة البحرين  ٢

  (التوقيع)  الجمهورية التونسية  ٣

  (التوقيع)  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ٤

  (التوقيع)  المملكة العربية السعودية  ٥

  (التوقيع)  جمهورية السودان  ٦

  (التوقيع)  الجمهورية العربية السورية  ٧

  (التوقيع)  العراقجمهورية   ٨

  (التوقيع)  سلطنة عمان  ٩

  (التوقيع)  دولة قطر ١٠

  (التوقيع)  دولة الكويت ١١

  (التوقيع)  الجمهورية اللبنانية ١٢

  (التوقيع)  دولة ليبيا ١٣

  (التوقيع)  المملكة المغربية ١٤

  (التوقيع)  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ١٥

  (التوقيع)  الجمهورية اليمنية ١٦

 


