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 المندوبین فحص وثائق اعتماد 
 

بیان الدول العربیة األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المشاِركة في الدورة  
) إزاء 2022أیلول/سبتمبر  30-26العادیة السادسة والستین للمؤتمر العام للوكالة (

 تحفظاتھا على وثائق اعتماد الوفد اإلسرائیلي 
 

 

ــاء في  ــاِركة في أعمال  إن وفود الدول العربیة األعض الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الموقِّعة على ھذا البیان والمش
دورة   اد    66اـل 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:

  واعتبرتھا عاصـــمة لھا رغم قرارات األمم المتحدة ذات الصـــلةلقد قامت إســـرائیل بضـــّم مدینة القدس  -1
ــةً قرارات مجلس األمن، األرقام: و ــادرة في    252،  267،  298،  271،  465،  478،  476خاصــ الصــ

والذي   1980دیسمبركانون األول/  15الصادر في   E35/169سنوات متعددة وقرار الجمعیة العامة رقــــم 
انونـیة ال تي أعقـبت االحتالل لـمدیـنة الـقدس الغـیة وغیر شـــــرعـیة  یعتبر أن ـكل اإلجراءات اإلدارـیة والـق

وطلبت الجمعیة 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. 

قامت إســرائیل بضــم منطقة الجوالن العربیة الســوریة ورفضــت تطبیق قرارات مجلس األمن والجمعیة   -2
 العامة المتعلقة بإلغاء إجراءات الضم.
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 2الصفحة 

 على أوراق  قائمة الدول العربیة األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمتحفظة 
 لمؤتمر العام للوكالة، ل 66الوفد اإلسرائیلي المقدمة إلى الدورة اعتماد 

 )2022/ 30/09–26فیینا ( 

 
 توقیع رئیس الوفد أو من ینوب عنھ الدولة 

 (التوقیع)  الجمھوریة التونسیة 1

 (التوقیع)  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2

3   

 (التوقیع) المملكة العربیة السعودیة  4

 (التوقیع) جمھوریة السودان 5

 (التوقیع) جمھوریة العراق 6

 (التوقیع) سلطنة عمان  7

 (التوقیع) دولة قطر 8

 (التوقیع) دولة الكویت  9

 (التوقیع) الجمھوریة اللبنانیة 10

 (التوقیع) دولة لیبیا  11

 (التوقیع) الجمھوریة الیمنیة 12
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