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 األمن المنشأة عمال لجنة مجلس
 (2006) 1718بالقرار 

   
م جهذذة ىلر رس س اللجنذذة من ال   ذذة  2018آذار/مذذار   22مذذرةرة وذذذذذذذذذذذ   ذذة م ر ذذة   

 الداسمة إلسراس ل لدى األمم المتحدة
 

تتشرف البعثة الدائمة لدولة إسرائيل لدى األمم املتحدة بتقدمي املعلومات التالية املتعلقة بالتدابري  
مل ذلــا القرام،  18، وفقــا للاقرة (2017) 2371الوطنيــة املتةــنة مل تنــل تنايــن  رام  ل  األمل 

مل  17، وفقا للاقرة (2017) 2397مل ذلا القرام، و رامه  19(، وفقا للاقرة 2017) 2375و رامه 
 ذلا القرام.
وتُقدِّم دولة إسرائيل اجلهود اليت يبنهلا  ل  األمل يف سبيل صون السالم واألمل الدوليني، وفقا  

 ثاق األمم املتحدة وعلى النحو املبني يف  رامات اجملل  ذات الصلة. للسلطة املنوطة به يف مي
وتشــــــــعر دولة إســــــــرائيل بقلة باله إيا  ارالة يف عهومية دوميا الشــــــــعبية الد قراطية وا تهادات  نا  

قراطية البلد املتكّرمة لقرامات  ل  األمل. وتنضـــم دولة إســـرائيل إ  دعوة اجملل  عهومية دوميا الشـــعبية الد 
 (2017) 2397 و (2017) 2375و  (2017) 2331مراما إ  االمتثــال لقراماتــه، وترى تن القرامات 

تعزي  ظام اجلزا ات املنشأ إلمغام عهومية دوميا الشعبية الد قراطية على االمتثال اللتزاماهتا الدولية. ويف  نا 
الصــــــــــــــــدد، تلتزم دولـــة إســــــــــــــرائيـــل  ـــداومـــة دعمهـــا وتعـــاو ـــا م  جلنـــة  ل  األمل املنشــــــــــــــــأة عمال بـــالقرام 

 وتغتنم الارصة ملساعدة اللجنة وفرية اخلربا  التاب  هلا، دما فعلت حىت اآلن. (2006) 1718
وجتري دولة إســـرائيل حاليا عملية يتم مل االهلا مرا بة و ســـني مســـتوى تناين ا لقرامات  ل   

قراطية. وتقوم حكومة األمل بشكل عام،  ا يف ذلا يف سياق  راماته املتعلقة جبمهومية دوميا الشعبية الد 
إســـــــــــــرائيل بتقييم منتظم مشـــــــــــــة  بني الوداالت، برئاســـــــــــــة ويامة اخلامنية،  دف التناين الكامل لقرامات 

 اجلزا ات الصادمة عل اجملل .

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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 تشمل التدابري اليت تنان  ا دولة إسرائيل  نه القرامات ما يلي: 
 

 عدم االنتشار وحظر األسلحة  
تصــــــــدير املعدات والتكنولونيا واخلدمات، ويســــــــتند  2007ينظم  ا ون مرا بة الصــــــــادمات لعام  

تســاســا إ   ائمة الناائر اخلاصــة بةتين فاســينام. وظضــ  للتنظيم تيضــا رــمل  نا اإلطام القا و  املواُد 
املورـــــــوعة  ونن املزدونة االســـــــتةدام، اســـــــتنادا إ   ائمة الســـــــل  والتكنولونيات املزدونة االســـــــتةدام 

الةتين، وذلا عندما يكون القصــد النهائي مل تلا املواد  و اســتةدامها يف تغران تمنية تو عســكرية. 
ومل اجلدير بالندر تن القا ون جيرم  يام مواطنني إســــرائيليني بأ شــــطة اســــرة تتعامن م   رامات اجلزا ات 

 الصادمة عل  ل  األمل. 
كنولونيا القنائف بقدم اتصــاهلا  واد عســكرية تو بأغران تمنية وينطبة القا ون على صــادمات ت 

تو دفاعية تو  ســـــــــــــــتعملني  ائيني تمنيني تو دفاعيني. ويوند جبا ن  نا القا ون تمر مرا بة الصـــــــــــــــادمات 
، الصـــــادم عل ويامة اال تصـــــاد والصـــــناعة. ويدم   2008الدفاعية )القنائف واملعدات والتكنولونيا( لعام 

 التشــريعيني صــراحةا  وائم  ظام مرا بة تكنولونيا القنائف يف التشــريعات اإلســرائيلية اخلاصــة دال الصــكني
 باملستةدمني النهائيني العسكريني وغري املد يني.

 2004ويتضـمل تمر االسـترياد والتصـدير )مرا بة الصـادمات الكيميائية والبيولونية والنووية( لعام  
ا نامعا حيظر تصـــدير الســـل  و  التكنولونيا واخلدمات اليت يعرف املصـــدِّم ت ا ةصـــصـــة لالســـتةدام يف بندا

اســــــــتحداا تو إ تاك تســــــــلحة ديميائية وبيولونية و ووية. وتســــــــتند  ائمة املواد املشــــــــمولة إ   وائم ت ظمة 
 مومدي الصادمات جملموعة املومديل النوويني و موعة تسةاليا. 

تناين ســـــــــياســـــــــتها وصـــــــــكودها القا و ية يف  ال عدم وتداوم الســـــــــلطات اإلســـــــــرائيلية، يف إطام  
اال تشـــــــــــــام، على مرانعة إنرا اهتا لضـــــــــــــمان التناين الاعال لنظام اجلزا ات على عهومية دوميا الشـــــــــــــعبية 
الد قراطية. ويف  نا الســــــــــــــياق، مل املهم مالحظة ت ه ر يتم مند تي ترااية تصــــــــــــــدير جلمهومية دوميا 

 الشعبية الد قراطية.
 

 ت عدم االنتشار والتداب ر المال ة و كا  
، ســــــّنت حكومة دولة إســــــرائيل تشــــــريعات بشــــــأن حظر  ويل وا تشــــــام تســــــلحة 2018يف عام  

الدمام الشامل ووسائل إيصاهلا. ويهدف التشري  اجلديد إ  توسي  األساس القا و  لتناين اجلزا ات اليت 
ة الد قراطية وإ   ســــــــــني تناين اجلزا ات املالية فررــــــــــها  ل  األمل فيما يتعلة جبمهومية دوميا الشــــــــــعبي

احملددة املســـتهد.فني. ويأذ  نا التشـــري  دإرـــافة إ  اإلطام القا و  القائم واإلنرا ات املعمول  ا بالاعل 
 يف دولة إسرائيل فيما يتعلة بتناين  رامات اجملل .

مات اإلدماك اليت اعتمد ا  ل  و ونن  نا التشــــري ، ت شــــأت حكومة إســــرائيل قلية لتناين  را 
األمل والبلدان األننبية. و د تُد ت بالاعل عي   رامات اإلدماك املعتمدة املتعلقة جبمهومية دوميا الشــــعبية 

 الد قراطية يف إطام التشري  اجلديد. 
دولة وعالوة على ذلا، ال يوند عمال تو ممثلون مايون جلمهومية دوميا الشــــعبية الد قراطية يف  

 إسرائيل، إذ ال توند عال ات دبلوماسية بني البلديل.
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 لق  د الم روضة في مجاالت التجارة والم ادن األرض ة والطاقة ا  
ينة تمر االســـــــترياد والتصـــــــدير )مرا بة تصـــــــدير الســـــــل  إ  عهومية دوميا الشـــــــعبية الد قراطية(  

ية دوميا الشــــعبية الد قراطية إال  ونن على ت ه ال جيوي لشــــةة تصــــدير بضــــائ  إ  عهوم  2015 لعام
تراية تصــــــدير مل الســــــلطات املةتصــــــة. ويتضــــــمل األمر  ائمة األصــــــناف واملواد احملظومة وفقا لقرامات 

  ل  األمل. ور يتم مند تي تراية  ونن  نا األمر.
تحكامه على عدم ا طباق  2014وفيما يتعلة بالوامدات، ينة تمر االســـــــــــــترياد غري املقيد لعام  

على استرياد البضائ  مل البلدان اليت ال تقيم إسرائيل معها عال ات دبلوماسية و ظر استرياد البضائ  مل 
الصـــادم عل املدير العام لويامة اال تصـــاد والصـــناعة، ظضــ   4-2إســـرائيل. ووفقا ألحكام األمر التونيهي 

ترياد، عمال بأمر مند ترااية االســـــــــــترياد الوامدات مل عهومية دوميا الشـــــــــــعبية الد قراطية لةاية اســـــــــــ
 . ور يتم مند تي تراية  ونن  نيل األمريل. 1939 لعام

وفضــــال عل ذلا، ال تســــتومد دولة إســــرائيل الناف اخلام تو الاحم تو الغاي الطبيعي مل عهومية  
 .دوميا الشعبية الد قراطية تو تصّدم ا إليها

 
 حظر الس ر   

را  ثابت لتناين نزا ات حظر السار. وترسل ويامة اخلامنية معلومات عل لدى دولة إسرائيل إن 
إدماك األفراد يف  وائم اجلزا ات إ  ســـــــــــــــلطات إدامة اردود، اليت تدمك القوائم يف  ظامها الداالي ملرا بة 

أدمله. اردود. و نا يتيد تاعيل القيود املارورــــــة على الســــــار تلقائيا يف  ظام عبوم اردود اإلســــــرائيلي ب
وفقاا للســـجل الني  تاه به ســـلطات إدامة اردود، ر حياول تي مل األلـــةاد النيل تدمنتهم اللجنة 

 دولة إسرائيل.الداول إ  
 

 التدر ب المتخصص والت اون ال لمي   
املارورــــــــــــة  اظنت حكومة إســــــــــــرائيل تدابري لتمكني اجلهات املعنية مل االمتثال لنظام اجلزا ات 

على عهومية دوميا الشـــعبية الد قراطية،  ا يف ذلا مل االل التواصـــل م  القطاعات املعنية، فضـــال عل 
 ا ات.جلزم ا ونن  ظامؤسسات التعليم العايل و ل  التعليم العايل، لتوعيتهم بالتزاماهتم 

 
  دمة التزو د بال ق د   

ة إســـــــــرائيل وســـــــــلطات املوا   اإلســـــــــرائيلية تدابري اظنت ويامة النقل والســـــــــالمة على الطرق لدول 
لتمكني اجلهات املعنية مل االمتثال لنظام اجلزا ات املارورـــــــــــــة على عهومية دوميا الشـــــــــــــعبية الد قراطية، 

يف ذلا مل االل التواصــل م  غرفة الشــحل يف إســرائيل، لتوعيتهم بالتزاماهتم  ونن  ظام اجلزا ات.   ا
 ن تؤّدد  ّددا تعاو ا م   ل  األمل وم  اللجنة التابعة لهوتوّد دولة إسرائيل ت

 


