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 ۲۰۲۱ أیلول/سبتمبر ۲۲

 
 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادیةال
  من جدول األعمال ۲۸البند 

 )GC(65)/25(الوثیقة 
 

 فحص وثائق اعتماد المندوبین 
 

بیان الدول العربیة األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المشاِركة في الدورة  
 )۲۰۲۱أیلول/سبتمبر  ۲٤-۲۰والستین للمؤتمر العام للوكالة ( الخامسةالعادیة 

 إزاء تحفظاتھا على وثائق اعتماد الوفد اإلسرائیلي

 

ــاء في الوكالة الدولیة للطاق ــاركة في أعمال إن وفود الدول العربیة األعض ة الذریة الموقعة على ھذا البیان والمش
دورة   اد    ٦٥اـل ائق اعتـم ا المتحفظ على وـث ة، تود أن تعرب عن موقفـھ ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ام للوـك للمؤتمر الـع

 الوفد اإلسرائیلي لألسباب التالیة:

ــمة لھا رغم قرارات ا -۱ ــّم مدینة القدس واعتبرتھا عاص ــرائیل بض ــلة،  لقد قامت إس ألمم المتحدة ذات الص
ــةً قرارات مجلس األمن، األرقام:  ــادرة في  ۲٥۲،  ۲٦۷، ۲۹۸،  ۲۷۱، ٤٦٥،  ٤۷۸،  ٤۷٦خاصــ الصــ

والذي یعتبر أن كل  ۱۹۸۰  دیسمبر ۱٥الصادر في   E35/169سنوات متعددة وقرار الجمعیة العامة رقـم  
الغیة وغیر شــــرعیة وطلبت الجمعیة  اإلجراءات اإلداریة والقانونیة التي أعقبت االحتالل لمدینة القدس  

العامة من جمیع الدول والوكاالت المتخصـــصـــة 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. 

الجوالن العربیة الســوریة ورفضــت تطبیق قرارات مجلس األمن والجمعیة  قامت إســرائیل بضــم منطقة  -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 
 ) ۲٤/۰۹/۲۰۲۱- ۲۰للمؤتمر العام للوكالة، فیینا ( ٦٥المقدمة إلى الدورة 

 
 توقیع رئیس الوفد أو من ینوب عنھ  الدولة  

 (التوقیع) الجمھوریة التونسیة -۱

 (التوقیع) الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -۲

 (التوقیع) جمھوریة جیبوتي -۳

 (التوقیع) المملكة العربیة السعودیة -٤

 (التوقیع) جمھوریة السودان -٥

 (التوقیع) الجمھوریة العربیة السوریة -٦

 (التوقیع) جمھوریة العراق -۷

 (التوقیع) مانسلطنة عُ  -۸

 (التوقیع) دولة قطر -۹

 (التوقیع) دولة الكویت -۱۰

 (التوقیع) الجمھوریة اللبنانیة -۱۱

 (التوقیع) دولة لیبیا -۱۲

 (التوقیع) الجمھوریة الیمنیة -۱۳
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