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وردت من البعثة الدائمة  ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢رسالة مؤرخة 
 لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة

 

 

  

ائمة لجمهورية إيران اإلـسالمية وردت من البعثة الد ٢٠٢٠أيلول/ـسبتمبر   ٢تلقت األمانة رـسالة مؤرخة    -١
وـكاـلة، ترد طيَّـها رســـــاـلة من مـعالي اـلدكتور محـمد جواد ظريف، وزير ـخارجـية جمهورـية إيران ـلدى ال

جهة إلى رئيس مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.  اإلسالمية، موَّ

م طيَّه لإلحاطة نص   -٢   .الخطاب ونص الرسالة بناًء على طلب البعثة الدائمةويُعمَّ

 



INFCIRC/946 
  الملحق 

  أمانة جهازي تقرير السياسات 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية 
  لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

 

  ٥٣٧٠٠٠الرقم 

 

اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا أطـيب تـُهدي البعـثة 
هة في تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و ــالة موجَّ فها أن ترفق طيَّه رســ ــِرّ ــطس  ٢٠يُشــ آب/أغســ

محمـد جواد ظريف، وزير خـارجيـة إلى رئيس مجلس األمن التـابع لألمم المتحـدة من معـالي الـدكتور  ٢٠٢٠
جمهورية إيران اإلســالمية، بشــأن انســحاب الواليات المتحدة غير القانوني من خطة العمل الشــاملة المشــتركة 

وغير القانوني بعد ذلك في تجاهل كامل لقواعد وممارـسات القانون الدولي الراـسخة التي تشكَّلت   وموقفها المتهور
  من الفوضى. على مر القرون إلنقاذ عالمنا

ــاءة  ــالته على جملة أمور، من بينها أنَّ جهود الواليات المتحدة غير القانونية إلسـ ــدَّد الدكتور ظريف في رسـ وشـ
ها تقديم إخطار إلى المجلس وتبريرات للحق الذي تدعيه لنفســها زوراً في "إعادة اســتخدام مجلس األمن ومحاولت

فعول" بشــأن إيران ال تتســم بأي قدر من المصــداقية أو الشــرعية، تطبيق أحكام القرارات التي لم تعد ســارية الم
لى هذا النحو، وهي ويتحتَّم على المجتمع الدولي أن يكون متيقظا إزاء إســـاءة اســـتخدام إجراءات مجلس األمن ع

  إساءة ستترتب عليها عواقب وخيمة على السالم واألمن الدوليين.

ــالة وتودُّ البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإل ــالمية أن تطلب من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعميم الرســ ســ
  .INFCIRCالمرفقة على الدول األعضاء ونشرها في شكل نشرة إعالمية 

داوتغتنم ال ا ـهذه بعـثة اـل ئـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـن
  مانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها.الفرصة لتعرب مجدداً أل

 

  [الختم] [التوقيع]

  ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢فيينا، 

 

 

 



 

 

  وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية

  ٢٠٢٠آب/أغسطس  ٢٠

  ي الوزير،المع

ارة إلى ما تعتزم الواليات المتحدة القيام به ــ "إخطار" بـشأن قرار مجلس األمن   باإلـش  ٢٢٣١من تقديم غير مقبول لــــ
ً على رســـــــالتَيَّ المؤرختين ٢٠١٥(  ٢٠٢٠أيـــار/مـــايو  ٨) وS/2018/453( ٢٠١٨أيـــار/مـــايو  ١٠)، وعطفـــا
)S/2020/380(  ــاءةيتعلق بمحاولة الواليات المتحدة األمريكي، أود أن أوجه انتباهكم إلى ما يلي فيما  ة غير القانونية إس

  استخدام مجلس األمن في تقديم هذا اإلخطار إلى المجلس.

ويتجاهل موقف الواليات المتحدة المتهور وغير القانوني قواعد وممارـسات القانون الدولي الراـسخة التي تـشكلت على 
  مر القرون إلنقاذ عالمنا من الفوضى.

زوراً في "إعادة تطبيق أحكام القرارات التي لم تعد ســــم تبريرات الواليات المتحدة للحق الذي تدعيه لنفســــها  تت وال
بشــأن إيران بأي قدر من المصــداقية أو الشــرعية، ويتعين رفضــها من قبل المجلس. ويتحتَّم على   ١ســارية المفعول"

ــتخدام إج ــاءة اسـ راءات مجلس األمن على هذا النحو. وتحث إيران المجلس المجتمع الدولي أن يكون متيقظاً إزاء إسـ
  وهي إساءة ستترتب عليها عواقب وخيمة على السالم واألمن الدوليين. –وقف هذه اإلساءة الستخدام العملية  على

تناداً إلى الحجج الواضـحة والدامغة التالية، تعتقد حكومة جمهورية إيران اإلـسالمية اعتقاداً قوياً أنه ليس للواليات  واـس
ــدد، تُو ذا الصـــ ا. وفي ـه ام القرارات التي أُنهي العـمل بـه دة الحق في اللجوء إلى إـعادة تطبيق أحـك ايتكم المتـح ه عـن جـَّ

  قائعية والقانونية:الكريمة إلى مجموعة من المالحظات الو

  إنهاء مشاركة الواليات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة  -أوالً 

ــمياً إن  أعلن رئيس الواليات ــاملة المتحدة رســ ــورة انفرادية في خطة العمل الشــ ــاركة الواليات المتحدة بصــ هاء مشــ
ــتركة، ــتركة المرفقة به.   الذي يقر خطة العمل ال –  ٢٢٣١في خرق جوهري لقرار مجلس األمن   ٢المشـ ــاملة المشـ شـ

نهاء مـشاركة الواليات المتحدة في وبناء على ذلك، اتخذت إدارة الواليات المتحدة تدابير غير قانونية واـسعة النطاق إل
ــها الو ــتركة وإعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضـ ــاملة المشـ اليات المتحدة والتي كانت قد خطة العمل الشـ

 
ً acksnapbال تُسـتخدم كلمة " ١ .  ٢٢٣١في خطة العمل الشـاملة المشـتركة أو في قرار مجلس األمن  " (االرتداد إلى الوضـع السـابق) إطالقا

ة والتلقائية، وهو ما لم تنطو عليه النية المعرب عنها أو اإلجراءات الواردة في وتـستخدم الواليات المتحدة هذه الكلمة إلـضافة معنيي الـسرع
. وبدالً من ذلك، ُحّددت في خطة العمل الشــاملة المشــتركة والقرار كليهما عملية مفصــلة  ٢٢٣١والقرار خطة العمل الشــاملة المشــتركة 

من خطة   ٣٧لمشتركة وليس تدميرها. وتشير الصياغة الواردة في الفقرة اً طويالً، تهدف إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة اتستغرق وقت
من قرار مجلس األمن   ١٣و ١٢كام القرارات القديمة. وتشــير الصــياغة الواردة في الفقرتين العمل الشــاملة المشــتركة إلى إعادة فرض أح

)  ٢٠٠٨( ١٨٣٥) و٢٠٠٨( ١٨٠٣) و٢٠٠٧( ١٧٤٧) و٢٠٠٦( ١٧٣٧) و٢٠٠٦( ١٦٩٦أحكـام القرارات  إلى "إعـادة تطبيق ٢٢٣١
  ) التي أُنهي العمل بها."٢٠١٠( ١٩٢٩و

. متاحة ٢٠١٨أيار/مايو  ٨، إنهاء مشــاركة الواليات المتحدة في خطة العمل الشــاملة المشــتركة""البيت األبيض، اإلجراءات الرئاســية،  ٢
ي: تـــاـل ع اـل مـوـق ى اـل action-additional-taking-jcpoa-participation-s-u-actions/ceasing-https://www.whitehouse.gov/presidential- عــل

weapon/-nuclear-paths-iran-deny-influence-alignm-irans-counter  



 

 

عمل الشــاملة المشــتركة، مرتكبة بذلك حاالت متعددة من "اإلخالل الكبير" بموجب خطة العمل ُرفعت بموجب خطة ال
  .٢٢٣١تهاك صارخ لقرار مجلس األمن الشاملة المشتركة في ان

وأقر مـسؤولو الواليات المتحدة أنفـسهم مراراً وتكراراً بأنهم أنهوا مشاركتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار 
: إلعادة فرض العقوبات المتعلقة بالمجال النووي على إيران، قائالً   اليات المتحدة، في أمره التنفيذي الصادررئيس الو

، ٢٠١٨أـيار/ـمايو  ٨ـناـلد ج. تراـمب، رئيس الوالـيات المتـحدة األمريكـية، في ضـــــوء قراري الصـــــادر في ا، دو"أنـ 
امل اركة الواليات المتحدة في خطة العمل الـش تركة المؤرخة  القاضـي بإنهاء مـش وقال  ٣".٢٠١٥تموز/يوليه   ١٤ة المـش

ــارـكة ــامـلة  وزير الـخارجـية ـماـيك بومبيو ـما يلي: "أنهى الرئيس تراـمب مشـــ الوالـيات المتـحدة في خـطة العـمل الشـــ
ــتركة". ــمية   –، قام ممثل لحكومة الواليات المتحدة  ٢٠١٨أيار/مايو   ١١وفي   ٤المشـ ــالة رسـ بإبالغ جميع  –في رسـ
ي خطة العمل الـشاملة المـشتركة رـسمياً بأن الواليات المتحدة لن تـشارك بعدئذ في االجتماعات واألنـشطة المـشاركين ف
ــتركة، مؤكداً ما يلي: "في المتعلقة بخط ــاملة المشـ ، أعلن الرئيس ترامب أن الواليات ٢٠١٨أيار/مايو   ٨ة العمل الشـ

ً شـاركتها في خطة العمل الشـاملة المشـتركة. وهذالمتحدة تنهي م من هذه اللحظة،   ا يشـمل جميع األنشـطة ... واعتبارا
لشــاملة المشــتركة". ومن األمثلة على عدم المشــاركة لن تشــارك الواليات المتحدة في األنشــطة المتعلقة بخطة العمل ا

موافقة على المقترحات التي أوصــت بها اللجنة المشــتركة بشــأن األنشــطة ذات الصــلة هذه أنَّ مجلس األمن واصــل ال
المجال النووي الواردة في قناة المشــتريات. ولكن في الســنتين الماضــيتين، لم تشــارك الواليات المتحدة في الفريق ب
  امل المعني بالمشتريات ولم تكن جزءاً من اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.الع

 ً يتطلب المشـاركة في نشـاط أو مناسـبة ما  شـرفياً بسـيطاً؛ بل ومن وجهة نظر قانونية، ليس مصـطلح "المشـارك" لقبا
ف على نحو محدَّد للواجبات والحقوق وااللت زامات. وفيما يتعلق بقرار مجلس األمن امتثاالً لوصـــف متفق عليه ومعرَّ

في المناـسبات واألنـشطة المتعلقة ، ينطوي مفهوم "المـشارك في خطة العمل الـشاملة المـشتركة" على المـساهمة  ٢٢٣١
الشــاملة المشــتركة وكذلك االمتثال لاللتزامات والمســؤوليات ذات الصــلة. ولم تشــارك الواليات المتحدة بخطة العمل  

ــمي ولو في اجتماع   ــتركة منذ قرارها الرس ــاملة المش ــلة بخطة العمل الش ــتركة أو الهيئات ذات الص واحد للجنة المش
العمل الشاملة المشتركة، من بين جهات أخرى،  "إنهاء المشاركة". وقد أكد هذه الحقيقة باقي المشاركين في خطة بـــــ 

ة المشــتركة. وأشــار ممثل االتحاد األوروبي واالتحاُد األوروبي، بصــفته منســق اللجنة المشــتركة لخطة العمل الشــامل
أو أنشطة في إطار االتفاق" منذ اإلعالن عن لدى األمم المتحدة إلى أن "الواليات المتحدة لم تشارك في أي اجتماعات  

  نسحابها.ا

 ً   أبطلت الواليات المتحدة رسمياً أي حق في آلية تسوية المنازعات  -ثانيا

د لهم الحق في اســتخدام آلية تســوية المنازعات من الواليات المتحدة بأنه لم يعفي عدة مناســبات، اعترف مســؤولون  
ح بوضـوح مسـتشـار ، ٢٠١٨أيار/مايو   ٨. وفي  ٢٢٣١من قرار مجلس األمن   ١٣إلى  ١٠المحددة في الفقرات   صـرَّ

المعتمدين لدى البيت األمن القومي للواليات المتحدة آنذاك، جون بولتون، أثناء تقديم إحاطة إعالمية إلى الصــــحفيين  
إلى إعادة تطبيق األبيض بشـــأن قرار رئيس الواليات المتحدة إعادة فرض العقوبات، أن الواليات المتحدة لن تســـعى 

 
 . متاحة على الموقع التالي:٢٠١٨آب/أغســـطس  ٦، ة فيما يتعلق بإيران""إعادة فرض عقوبات معينالســـجل االتحادي، وثيقة رئاســـية،  ٣

iran-to-respect-with-sanctions-certain-8/reimposing1706-https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018  
راث،  ٤ ـت و ـفي ـمؤســـــســـــــة اـل ـي ـب وـم يـــة مـــايـــك ـب خـــارـج مـــة وزـير اـل ـل و  ٢١ـك تـــاـلي:٢٠١٨أيـــار/مـــاـي وـقع اـل ـم تـــاحـــة ـعـلى اـل  . ـم

strategy-iran-new-deal-the-org/defense/event/afterhttps://www.heritage.  



 

 

، التي ال نســـتخدمها ٢٢٣١من خالل اللجوء، حســـبما قال، إلى "أحكام القرار    ٥لعمل بهاأحكام القرارات التي أنهي ا
اق." ارج االتـف ا ـخ ل ٢٠٢٠ آب/أغســـــطس ١٦وفي  ٦ألنـن ة العـم اق (خـط دداً أن "داعمي االتـف د جون بولتون مـج ، أـك

وهم   .صــفة لالحتجاج بأحكامهأي ، بعد انســحابها من االتفاق، ليس لدى واشــنطن  الشــاملة المشــتركة) يجادلون بأنه
  ٧على حق."

اري وزير خارجية الوال تـش ــ. هوك، الممثل الخاص المعني بإيران وكبير مـس ؤون وأوضـح براين هــــ يات المتحدة لـش
ــات في حينه قائالً  ــياســ ــيتعين من ثم على األطراف التي ال تزال في االتفاق اتخاذ الســ : "إننا لم نعد في االتفاق، وســ

  ٨علق باستخدام أو عدم استخدام آلية تسوية المنازعات".قراراتها فيما يت

ــت ــوا ولذلك، من الواضـــح تماماً أن جميع مســـؤولي الواليات المتحدة دون اسـ ــهم، مثل مهندس   –ثناء افترضـ وبعضـ
تملك أي حق باللجوء   لم تعد   أن الواليات المتحدة  –، جون بولتون، ذكر صــراحة وعلناً ٩انســحاب الواليات المتحدة

  .٢٢٣١ى إعادة تطبيق أحكام القرارات التي أنهي العمل بها عن طريق أحكام القرار إل

  

 
nuclear-news-latest-us-withdraw-rumpt-deal-https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/iran- متــاحــة على الموقع التــالي: ٥

agreement  
 ً iran-imposed-self-s-trump-in-biden-president-future-ptra-pompeo-https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can- اـنـظر أيضـــــــا

81760-pub-crisis  

؟  يوماً، وماذا سيحدث بالنسبة إلى الشركات األوروبية التي بدأت في التجارة مع إيران ١٨٠ماذا يحدث بعد  –فيما يتعلق بالمائة   سؤال:" ٦
  يوماً يمكن التفاوض خاللها على التخلي عن ذلك؟ ١٨٠م أن هناك فترة  وهل سنقوم على وجه التأكيد بفرض عقوبات على تلك الشركات؟ أ

حســنًا، إن القرار الذي وقعه الرئيس اليوم يعيد فرض العقوبات التي كانت قائمة وقت االتفاق؛ وهو يقضــي بتطبيقها على    الســفير بولتون:
  الفور.

ة االقتصــــاد التي تغطيها العقوبات. وســــتعلن وزارة الخزانة، في واآلن، ما يعنيه ذلك هو أنه ال يســــمح بتوقيع عقود جديدة ضــــمن منطق
ود  الســـاعات القليلة المقبلة، عما تســـميه أحكام اإلنهاء التدريجي التي ســـتتناول العقود القائمة. وســـتكون هناك فترات متفاوتة بين هذه العق

ً  يوماً. ٩٠تدريجياً. وسيمتد بعضها إلى ستة أشهر؛ وقد يمتد بعضها إلنهائها    .وقد تكون هناك أحكام أخرى أيضا
، التي ال نـستخدمها  ٢٢٣١بـسبب إمكانية اـستخدام أحكام القرار  ٢٠١٥وقد نـُشر هذا االحتمال على الموقع الـشبكي لوزارة الخزانة منذ عام 

يل. وهذا أســاســاً هو النمط  كانت فكرة أنه ســيكون هناك فترة إنهاء تدريجي موجودة منذ وقت طو ألننا خارج االتفاق. ولكن بعبارة أخرى،
  الذي نتبعه. ولكن واقع عودة تطبيق العقوبات نافذٌ اآلن. –الذي سنتبعه 

   –بالنسبة إلى العقود القائمة  –لكن لن يجري التفاوض للتخلي عن ذلك خالل تلك الفترة  سؤال:
  نحن خارج االتفاق. السفير بولتون:

  نحن خارجه. سؤال:
  التفاق. نحن خارج االتفاق.نحن خارج ا السفير بولتون:

  هل نحن خارج االتفاق؟ سؤال:
briefing-statements/press-se.gov/briefingshttps://www.whitehou-  قع التـالي:لقـد فهمـَت ذلـك." متـاحـة على المو الســـــفير بولتون:

iran/-bolton-john-advisor-security-national  

٧n, "Iran ‘snapback’ isn’t worth the risk", Wall Street Journal, 16 August 2020 John Bolto :ــي ــتـــال ــع ال ــوق ــم ــى ال ــل ــتـــاح ع  م
11597595060-risk-the-worth-isnt-snapback-https://www.wsj.com/articles/iran  

ــ. هوك، الممثل الخاص المعني بإيران وكبير مسـتشـاري وزير الخارجية لشـؤون السـياسـات. متاحة على الموقع التالي: ٨  كلمة بريان هــــ
security-and-peace-east-https://www.state.gov/middle  
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ــوح في أن يكانت تأمل ب  والحقيقة هي أنَّ إدارة ترامب ــحاب غير القانوني للواليات المتحدة من خطة وضـ ؤدي االنسـ
العمل الشــاملة المشــتركة، إلى جانب ســياســة تطبيق "الضــغط األقصــى" غير القانونية التي تنتهجها، إما إلى انهيار 

ــحاب متب ــتفزاز إيران للقيام بانســ ــاملةادل من خطة االحكومة اإليرانية، وتركيع األمة نتيجة لذلك، أو اســ  لعمل الشــ
في حالة فجة  –المشــتركة. وألن هذه االفتراضــات أثبتت خطأها، تحاول اإلدارة اآلن بال خجل تغيير مســارها وتلجأ  

  أمام نفسها. –وبصورة دائمة  –على نحو يناسب أغراضها إلى اإلجراء الذي أغلقته منذ البداية  –من سوء النية 

) S/2020/517ى األمين العام (ية جمهورية الـصين الـشعبية، في رـسالته إلوأعلن مـستـشار الدولة وانغ يي، وزير خارج
موقفه المتمثل في أن "الواليات المتحدة، التي لم تعد مشاركة في الخطة بعد انسحابها منها، وهي ال تملك الحق في أن 

  ١٠ي باالرتداد إلى الوضع السابق."تطالب مجلس األمن باللجوء إلى الحكم الذي يقض

، ـشدَّد أعـضاء المجلس على أنه ليس للواليات المتحدة ٢٠٢٠حزيران/يونيه   ٣٠س األمن المعقودة في ـسة مجلوفي جل
الحق في االـستفادة من آلية تـسوية المنازعات. وقد اتخذت جمهورية الـصين الـشعبية الموقف المتمثل في أن "الواليات 

رتداد إلى م تعد مشـــاركة، وليس لها الحق في تفعيل االســـحابها من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، لالمتحدة، بعد ان
ــابق في مجلس األمن". ــع الســ ــين إلعادة تطبيق أحكام  ١١الوضــ ووافقت ألمانيا على الرفض الذي أعربت عنه الصــ

ح الممثل الدائم أللمانيا لدى  حيث صــــر  –في نفس الجلســــة  ٢٢٣١القرارات التي أنهي العمل بها عن طريق القرار  
ً األمم المتح أن أضــــم صــــوتي إلى ما قاله زميلي الصــــيني للتو عن آلية االرتداد إلى الوضـــع   دة قائالً: "أود أيضــــا

  ١٢السابق".

وقد رفض ممـثل االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة اعتزام الواليات المتحدة إســـــاءة اســـــتخدام عملية قرار مجلس 
العقوبات أتطرق إلى مسـألة االرتداد الممكنة إلى فرض خطة العمل الشـاملة المشـتركة وقال: "أود أن و ٢٢٣١األمن  

 ً ، أعلنت الواليات الســابقة في هذا المجلس، التي أُعرَب عن تكهنات بشــأنها مؤخراً. وكما قال الممثل الســامي ســابقا
ــاركتها في خطة العمل ا ٢٠١٨المتحدة في أيار/مايو   ــتركة. وأُِكّد هذا اإلعالن في مأنها تنهي مشـ ــاملة المشـ ذكرة لشـ

"إننا نعتبر من ثم أن  وفي الفترة األخيرة، صدَّق ممثل االتحاد األوروبي على صحة ذلك الواقع وأكد قائالً  ١٣رئاسية".
الواليات المتحدة ليســت في وضــع يســمح لها باللجوء إلى اآلليات المخصــصــة للمشــاركين في خطة العمل المشــتركة 

  ١٤]".الوضع السابق) (االرتداد إلى snapbackلشاملة [مثل ما يسمى ا

 
موجـهة إلى األمين الـعام ورئيس مجلس األمن من الممـثل الدائم للصـــــين لدى األمم المتحدة،  ٢٠٢٠حزيران/يونـيه  ٨رســـــالة مؤرخة   ١٠
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ة جمه ١١ ة، وزارة خـارجـي ة الصـــــين الشـــــعبـي ان الســـــفير جـانغ يو"ورـي دة عن طريق بـي ــة مجلس األمن المفتوحـة المنعـق ن في جلســـ
تـــداول و  اـل يـــدـي ـف يـــة  بـــاـل راـن وويـــة اإلـي ـن مســـــــألـــة اـل يـــه  ٣٠، "بشـــــــأن اـل وـن ران/ـي ي:٢٠٢٠حـزـي تـــاـل ع اـل مـوـق ى اـل  . مـتـــاحـــة عــل

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml  

كريســـتوف هويســـغن في جلســـة مجلس األمن المنعقدة عن   كلمة الســـفير"البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى األمم المتحدة،  ١٢
ــارطريق التداول بالفيديو ب ــأن عدم االنتشــ un/un.diplo.de-york-https://new- . متاحة على الموقع التالي:٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٣٠، "شــ

jcpoa/2361042-heusgen-corner/200630-en/news  

  .٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٣٠ألوروبي لدى األمم المتحدة، السفير أولوف سكوغ، كلمة ممثل االتحاد ا ١٣

١٤ 200816105311200.html-official-eu-iran-sanctions-snapback-https://www.aljazeera.com/news/2020/08/trigger  



 

 

د أن  ام ورئيس مجلس األمن: "بـع ة إلى األمين الـع ـه ه الموجَّ ــالـت ة الفروف في رســـ ارجـي ا أبرز وزير الـخ ك، كـم ذـل وـل
ــاملة المشـــتركة، خســـرت بذلك  ورفضـــت ٢٢٣١انتهكت الواليات المتحدة قرار مجلس األمن    تنفيذ خطة العمل الشـ

  .١٥من القرار" ١٣إلى  ١١ملة مواضع منها الفقرات إمكانية استخدام اآلليات المنصوص عليها في ج

األمين العام المســاعد الســابق للشــؤون القانونية، الذي عمل في مكتب األمم   –وقدم البروفيســور الري د. جونســون  
  تحليله لمحاولة الواليات المتحدة اللجوء إلى اآللية. – ٢٠١٠إلى عام  ١٩٧١المتحدة للشؤون القانونية من عام 

ً  –، لم تعد الواليات المتحدة  ٢٠١٨أيار/مايو   ٨من   اراً اعتب   "مشــاركة في   –لوثائقها وبياناتها الرســمية   وفقا
ــاركة  ــاس تدَّعي الواليات المتحدة اآلن أنها دولة مشـ ــتركة." وإذن، على أي أسـ ــاملة المشـ خطة العمل الشـ

ـضع الـسابق؟ وربما تـستند هذه الحجة إلى قرار الذي يحدَّد باعتبار إطار اللجوء إلى االرتداد إلى الوبموجب ال
، وهي ٢٢٣١بأنها "مـشاركة في خطة العمل الـشاملة المـشتركة" في فقرة من القرار  وـصف الواليات المتحدة

هو قرار ملزم "بموجب الفصــل فقرة مســتقلة عن نص االتفاق نفســه. ويبدو أن الحجة هي أنه بما أن القرار 
واليات مشاركة" إلى أن يقرر المجلس خالف ذلك، بغض النظر عن موقف الالسابع"، فإن الواليات المتحدة "

 ً ، المتمثل في أنها خارج االتفاق. وإذا كان هذا هو األســاس القانوني، فهو معيب للغاية. فأوالً   المتحدة جوهريا
د المشــاركين وقت اتخاذ القرال تتعدى الغاية من الفقرة المشــا ار في عام ر إليها الوصــف والحض؛ وهي تُعّدِ

ــف الواقع. ولم يفرض المجلس "مركز   ٢٠١٥ ــاركة" على أي أحد كان ولم يعلن أن أي في إطار وصـ المشـ
ابق بموجب الفقرة الملزمة من القرار إال من  أحد كان يحوزه. وثانياً، ال يمكن تفعيل االرتداد إلى الوضـع الـس

ـعالـها هي نفســــــها في نفس موقع غير قـبل "دوـلة مشـــــارـكة". والوالـيات المتـحدة هي مـنذ اآلن وبســــــبب أف
  ١٦س.المشاركين اآلخرين في المجل

ــياق قرار مجلس األمن   ــوء سـ ــريح للبيت  ٢٢٣١وبالنظر إلى ما تقدم، وفي ضـ وهدفه والغرض منه، واإلقرار الصـ
ــ األبيض في اليوم الذي أمر فيه الرئيس ترامب   انب ، والممارسـة الالحقة من ج"إنهاء مشـاركة الواليات المتحدة"بــــ

لبيانات التي أدلى بها ممثلو جميع المشـاركين المتبقين في خطة العمل الشـاملة المشـتركة واآلراء الواليات المتحدة، وا
ل الخيال أو ـشطحات الوهم الموثوق بها للعلماء والممارـسين، ال يمكن أن تُعتبر الواليات المتحدة بأي قدر من اـسترـسا

  .٢٢٣١الشاملة المشتركة لغرض القرار  أو سوء التفسير مشاركة في خطة العمل

 ً   وانعدام حسن النية ٢٢٣١خرق الواليات المتحدة الجوهري لقرار مجلس األمن   -ثالثا

 ً   ، فإن مجلس األمن:٢٢٣١من قرار مجلس األمن  ٢للفقرة  وفقا

المناسبة لدعم يهيب بجميع الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كل اإلجراءات    
ــق مع مخط ط التنفيذ المبيَّن في خطة تنفيذ خطة العمل الشــاملة المشــتركة، بوســائل منها اتخاذ إجراءات تتّس

ــتركة وفي هذا القرار   ــاملة المشـ المنبثقة عن   عمال تعوق الوفاء بااللتزاماتواالمتناع عن إتيان أالعمل الشـ
  خطة العمل الشاملة المشتركة؛

 
موجهة إلى األمين العام وإلى رئيس مجلس األمن من الممثل الدائم لالتحاد الروســــي لدى األمم  ٢٠٢٠أيار/مايو  ٢٧رســــالة مؤرخة  ١٥
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 ٢٢٣١اك خطير لخـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة وقرار مجلس األمن ت المتـحدة في انتهـ وـقد تصـــــرـفت الوالـيا
باالنسـحاب بطريقة غير قانونية من خطة العمل الشـاملة المشـتركة، وإعادة فرض العقوبات بصـورة انفرادية اعتباراً 

لـهذا  على االمتـثالمن الكـياـنات ـبالـقانون وغيرـها  اـلدول الملتزـمة ومـعاقـبةوحتى ـهذا الـتاريخ،  ٢٠١٨أـيار/ـمايو  ٨من 
  االلتزام.

ــن النيةو ــن النية جزءاً ال  حس ــكل حس ــاء االلتزامات القانونية وتنفيذها. ويش ــخة التي تحكم إنش هو أحد المبادئ الراس
ــت ــاملة المشـ ــاس لتنفيذ خطة العمل الشـ ــيما عندما يكون هذا التعاون األسـ ركة وقرار يتجزأ من التعاون الدولي، ال سـ

ً صرفات ومواقف اإلدارة الحالية للواليات المتحدة أنها لم تتصرف . وتثبت ت٢٢٣١من مجلس األ   بحسن نية. أبدا

ولم تكتف الواليات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الـشاملة المـشتركة، بل عرقلت أيـضاً بـشدة تنفيذ 
األخرى األعضــاء في األمم المتحدة   ة المشــتركة والدولخطة العمل الشــامل االلتزامات من جانب بقية المشــاركين في

  .٢٢٣١على النحو المطلوب بموجب قرار مجلس األمن 

وـشدَّد األمين  ١٧مرة. ١٤٥ومنذ تولي الرئيس ترامب منـصبه، فرـضت الواليات المتحدة عقوبات على إيران أكثر من 
 ٢٢٣١شتركة وقرار مجلس األمن  العمل الشاملة الم  م ذات الصلة من خطةالعام على أهمية رفع العقوبات وفقاً لألحكا

إلى   ٢٢٣١وهو ما تجاهلته الواليات المتحدة. وأشـــار األمين العام في تقريره الســـابع عن تنفيذ قرار مجلس األمن  –
  ١٨خطة".أن "رفع العقوبات الذي يتيح تطبيع العالقات التجارية واالقتصادية يشكل جزءاً أساسياً من ال

اـكات الوولم تقتصـــــر ا ا ورد في تقرير األمين  ٢٢٣١الـيات المتـحدة للقرار نتـه ا برفع العقوـبات. وكـم اتـه على التزاـم
العام، فإن قرار الواليات المتحدة عدم تمديد اإلعفاءات المتعلقة بالمـشاريع ذات الصـلة بالمجال النووي في إطار خطة 

 ً ) وقد يعوق ٢٠١٥(  ٢٢٣١في القرار  المحددة في الخطة و  "يتنافى مع األهداف  العمل الشاملة المشتركة ال يزال أيضا
 ً   .١٩قدرة جمهورية إيران اإلسالمية على تنفيذ بعض أحكام الخطة والقرار" أيضا

ويمثل فرض العقوبات تعبيراً ـصارخاً عن "ـسوء النية" في خرق جـسيم لخطة العمل الـشاملة المـشتركة، وقرار مجلس 
، وكذلك للعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس ٢٠يةعن محكمة العدل الدولاألمر المؤقت الصادر  ، و٢٢٣١األمن  

  حقوق اإلنسان بشأن التدابير القسرية االقتصادية االنفرادية.

  

  

 
  ترد في المرفق بهذه الرسالة قائمة بالعقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران. ١٧

  .S/2019/492وثيقة ، ال٢٢٣١حدة، التقرير السابع لألمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن مجلس األمن التابع لألمم المت ١٨

  .S/2020/531، الوثيقة ٢٢٣١لألمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن  الثامنمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، التقرير  ١٩

المية ضـد الواليات ١٩٥٥ادية والحقوق القنصـلية لعام االنتهاكات المزعومة لمعاهدة الصـداقة والعالقات االقتصـ  ٢٠  (جمهورية إيران اإلـس
https://www.icj-  ، متاحة على الموقع التالي:٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر  ٣المتحدة األمريكية)، والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، 

EN.pdf-00-01-ORD-20181003-/175related/175-cij.org/files/case  



 

 

  بشأن ناميبيا:  ١٩٧١ولذلك، كما أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح في رأيها االستشاري الصادر في عام 

ــاســية التي تحكم    ا النحو أن الطرف الذي ال يفي بالتزاماته العالقات الدولية المبنية على هذ"من المبادئ األس
  ٢١لالحتفاظ بالحقوق التي يدعي أنه يستمدها من هذه العالقة". في سياق عالقة ما ال يمكن اعتباره مخوالً 

اإلخـطار بموـجب القرار  ة  ٢٢٣١ـف ة تســـــوـي ليس مجرد إجراء تعســـــفي وشـــــكلي، ـبل هو جزء جوهري من عملـي
ــاملة اال ِن النية في خطة العمل الش ــَ ــارٍك َحس ــروط. وأي مش ــتركة  منازعات، التي تخضــع عمداً لعدة قيود وش  –لمش

ً  ٢٢٣١من قرار مجلس األمن   ١١ملزم بتقديم أي إخطار بموجب الفقرة  –لمتحدة ليســـت أحدهم والواليات ا إلى   جنبا
، على النحو المحدد في الفقرة عملية تسوية المنازعات"  "بيان للجهود التي بذلها المشارك بحسن نية الستنفادجنب مع 

 –. ولم تبذل الواليات المتحدة أي جهد  ٢٢٣١ن من خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة، المرفقة بقرار مجلس األم ٣٧
  من أجل "استنفاد عملية تسوية المنازعات". –عن بذل جهد بحسن نية  ناهيك

ــتناداً إلى مبدأ القانون العام الم ــتفيد من ثمار عملها غير القانونيقبول عالمياً، ال يمكن للواليات المتحواسـ  ٢٢دة أن تسـ
ً المتمثل في االنســحاب من خطة العم إلى جنب   ل الشــاملة المشــتركة بافتراض أنها ليســت ملزمة بتقديم إخطارها جنبا

الصــلة من خطة العمل الشــاملة مع بيان للجهود المبذولة بحســن نية. وينبغي لمجلس األمن أن ينظر في األحكام ذات  
  المشتركة، على النحو الوارد في المرفق ألف للقرار.

بوـضوح على أنَّ إجراء   – ٢٢٣١وقرار مجلس األمن   –مل الـشاملة المـشتركة  ويـشهد تاريخ التفاوض بـشأن خطة الع
دة المراحل تسـتغرق كان عن قصـد عملية متعد –داخل اللجنة المشـتركة وكذلك في مجلس األمن   –تسـوية النزاعات  

أي مشــارك فعلي،  وقتاً طويالً للحفاظ على هذا اإلنجاز الفريد للمجتمع الدولي ومنع اتخاذ أي إجراء تعســفي من قبل
  ناهيك عن الواليات المتحدة، التي تخلت صراحة عن ذلك المركز على أعلى مستوى.

ــن النية" ينطبق أ ــرط "حس ــارة إلى أن ش ــياق، تجدر اإلش ً وفي هذا الس ــير قرار مجلس األمن    يضــا ، ٢٢٣١على تفس
ز بالمادة    ) من ميثاق األمم المتحدة: ٢(٢ويُعزَّ

ً لكي يكفل أعضـاء الهيئة أل   هم جميعا  حـسن نيةالحقوق والمزايا المترتبة على صـفة العضـوية يقومون في    نفـس
  بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

ال والممارـسات غير القانونية في هذه القـضية، إلى جانب جُل الواليات المتحدة لألفعويتعارض مع ـشرط حـسن النية سـ 
مـناورات الـخادـعة، والحـيل الـقانونـية الزائـفة بغرض تفعـيل إـعادة تطبيق أحـكام "إســـــاءة اســـــتـخدام اإلجراءات"، وال

  القرارات التي أنهي العمل بها ضد إيران.

  

 
فتوى محكمة العدل الدولية بشـــأن النتائج القانونية المترتبة بالنســـبة للدول على اســـتمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب   ٢١

  .٩١ رة، الفق١٩٧١)، الرأي االستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠( ٢٧٦أفريقيا) رغم قرار مجلس األمن 

٢٢ Ex injuria sua nemo habere debet .(ليس ألحد أن يستفيد من سوء أفعاله)  



 

 

 ً   يذاً كامالً لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة تنفجهود إيران المبذولة بحسن نية   -رابعا

ــبَق قرار رئيس الواليات المتحدة بإنهاء مشــاركتها في خطة العمل الشــاملة المشــتركة ولو بحالة   إلخالل  واحدةلم يُس
ــتركة، ولكنه جاء   ــاملة المش ران االمتثال الكامل من جانب إي على الرغم منإيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الش

الدولية للطاقة الذرية منذ تاريخ إبرام خطة العمل الشـاملة المشـتركة   يراً من تقارير الوكالةتقر ١٥المتحقق منه في  –
  .٢٣حتى أكثر من عام بعد االنسحاب غير القانوني للواليات المتحدة

ت وفقاً لخطة العمل الشـاملة وفي أعقاب االنسـحاب غير القانوني للواليات المتحدة و(إعادة) فرض عقوباتها التي ُرفع
وبعد انســـحاب   من التمتع بفوائد رفع العقوبات بموجب خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة. المشـــتركة، ُحرمت إيران

وبقية المشـــاركين في خطة العمل الشـــاملة   ،٢٤الواليات المتحدة من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، قام األمين العام
ـشواغلها من خالل اآلليات المنـشأة   آلخرين بدعوة إيران إلى معالجةالمجتمع الدولي ا  والعديد من أعـضاء  ٢٥المـشتركة

  في خطة العمل الشاملة المشتركة والسماح لبقية المشاركين فيها بإصالح االنسحاب غير القانوني.

ي ذلك من خالل تمديدها، وكان واضحاً منذ البداية أن "إعادة إعمال أو إعادة فرض العقوبات والتدابير التقييدية، بما ف
ل إخالالً  ً  ســيشــّكِ من  ٢٦، وهو ما تنص عليه أيضــاً الفقرة ٢٦عفي إيران من التزاماتها بشــكل جزئي أو كلي"ســيُ   كبيرا

  .٢٧خطة العمل الشاملة المشتركة

 

 

 
ة  ٢٣ ة إلى مجلس األمن: الوثيـق ذرـي ة اـل اـق ة للـط دولـي ة اـل اـل ارير الوـك اير  ١٩( S/2016/57تـق اني/يـن انون الـث ة ٢٠١٦ـك  S/2016/250)، والوثيـق
)، والوثيقة ٢٠١٦أيلول/ســبتمبر  ٢٢( S/2016/808)، والوثيقة ٢٠١٦ونيه حزيران/ي ١٣( S/2016/535)، والوثيقة  ٢٠١٦آذار/ مارس   ١٥

S/2016/983 )ر ت ٢١ ـب ـم وـف ي/ـن ثـــاـن ن اـل ــرـي قـــة ٢٠١٦شـــ ـي وـث قـــة ٢٠١٧آذار/مـــارس  ٢٠( S/2017/234)، واـل ـي وـث  S/2017/502)، واـل
)،  ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر   ٢٨(  S/2017/994)، والوثيقة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر   ١٣(  S/2017/777)، والوثيقة  ٢٠١٧حزيران/يونيه    ١٤(

أيلول/سبتمبر  ١٢(  S/2018/835)، والوثيقة  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦(  S/2018/540)، والوثيقة  ٢٠١٨آذار/ مارس   ٨(  S/2018/205والوثيقة  
 S/2019/496يقة )، والوث٢٠١٩آذار/مارس  ٦( S/2019/212)، والوثيقة  ٢٠١٨تشـرين الثاني/نوفمبر   ٢٦( S/2018/1048)، والوثيقة ٢٠١٨

  ).٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٤(

 ـمتـــاحـــة ـعـلى اـلـموـقع اـلتـــاـلي:. ٢٠١٨أيـــار/مـــاـيو  ٨اـلمشــــــتركـــة، ـبيـــان األـمـين اـلعـــام بشـــــــأن ـخطـــة اـلـعمـــل الشـــــــاـملـــة  ٢٤
jcpoa-action-plan-comprehensive-joint-general-secretary-ent08/statem-05-https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018  

يراني (خطة  كلمة الممثلة الســامية/نائبة الرئيس فيديريكا موغيريني بشــأن بيان رئيس الواليات المتحدة ترامب بشــأن االتفاق النووي اإل ٢٥
  .٢٠١٨أيار/مايو  ٨العمل الشاملة المشتركة)، روما، 

ة  ٢٦ ة المؤرـخة  ،S/2015/550الوثيـق ــاـل دائم لجمهورـية إيران   ٢٠١٥تموز/يولـيه  ٢٠الرســـ الموجـهة إلى رئيس مجلس األمن من الممـثل اـل
  اإلسالمية لدى األمم المتحدة.

إيران أنها ســتتعامل مع إعادة االعتماد هذه أو إعادة فرض العقوبات المحددة في  "أعلنت من خطة العمل الشــاملة المشــتركة: ٢٦الفقرة  ٢٧
المرفق الثاني، أو فرض عقوبات جديدة ذات صــلة بالمجال النووي، كأســاس لوقف تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة  

  كلياً أو جزئياً."



 

 

من خطة العمل الشــاملة المشــتركة، بادرت حكومة  ٢٦موجب الفقرة ب ٢٨ومع االحتفاظ صــراحة بحق إيران المباشــر
ــوية المنازعات بموجب الفقرة  بلدي  ومع ذلك، امتنعت . ٢٠١٨٢٩أيار/مايو   ١٠من االتفاق في  ٣٦إلى تفعيل آلية تسـ

المشــتركة   إيران، متصــرفة بحســن نية، عن تطبيق "العالج" بغية تمكين المشــاركين المتبقين في خطة العمل الشــاملة
وأكد خمـسة عـشر   الكامل لخطة العمل الـشاملة المـشتركة. ولمدة عام كامل، واـصلت إيران التنفيذمن الوفاء بوعودهم.  

  ٣٠المشتركة.ياً للوكالة امتثال إيران الكامل اللتزاماتها الواردة في خطة العمل الشاملة تقريراً متتال

ات دون جدوى على اإلطالق، قررت حكومة بلدي ممارســــة حقوقها وبعد أن اســــتنفدت مراراً آلية تســــوية المنازع
التوقف عن الوـفاء من خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة في تطبيق ـتدابير تصـــــحيحـية و ٣٦و ٢٦تين بموـجب الفقر

ــتركة   – ٢٠١٩أيار/مايو   ٨بالتزاماتها جزئياً في   ــاملة المشـ من أجل الحفاظ   –في امتثال تام ألحكام خطة العمل الشـ
  ى االتفاق.عل

آلن أي تأثير على رصــد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى الرغم من كل هذا، لم يكن إلجراءاتنا التصــحيحية حتى ا
ــلة. وفي وتحق ــار النووي غير ذي صــ ــلمي، مما يجعل أي زعم بوجود مخاطر لالنتشــ قها من برنامجنا النووي الســ

إلى   ٢٠١٦اضـعاً "ألدق" نظام تفتيش في التاريخ. ففي الفترة من عام الواقع، ال يزال برنامج إيران النووي الـسلمي خ
لمـية المـماثـلة التي تقوم بـها الوكالة يُنفـَّذ في الـمائة من مجموع عملـيات التفتيش الـعا ٩٢، كان أكثر من ٢٠١٩ية عام نـها

  ٣١.في إيران

 ً   قبولغير ماالستنتاج: اإلخطار المعتزم أن تُصدره الواليات المتحدة   -خامسا

تعمالها لأل اءة اـس يادة القانون وإـس كل تجاهل الواليات المتحدة لـس مم المتحدة من أجل النهوض بمصـالحها االنفرادية يـش
ر وكذلك للســالم واألمن الدوليين.  وتدمير أســس التعد ّ وتشــكل دية والقانون الدولي ذاتها تهديداً خطيراً للعالم المتحضــِ

في الوقت  –وانتهاكها بإرسـال إخطار بسـيط  ٢٢٣١من قرار مجلس األمن  ١١و ١٠إسـاءة اسـتخدام أحكام الفقرتين  
من ميـثاق  ٢٥والـمادة  ٢٢٣١ر مجلس األمن اـلذي ـكاـنت فـيه الوالـيات المتـحدة ـقد أخـلت ـبالفـعل ـبالتزاـماتـها بموـجب قرا
ــها عقوبات انفرادية وغير قانونية   ــابقةً بالغة الخطور –األمم المتحدة من خالل إعادة فرضــ ــها ســ ة يجب أن يرفضــ

 ً   .المجلس وأعضاؤه رفضاً واضحاً وجازما

 
هة إلى منـسق اللجنة المـشتركة لخطة العمل الـشاملة المـشتركة، ذكرُت ما يلي: "إليران  الموج ٨٢٠١أيار/مايو  ١٠في رـسالتي المؤرخة  ٢٨

في اتخاذ اإلجراءات المناسـبة  – ٢٢٣١معترف به أيضـا في إطار خطة العمل الشـاملة المشـتركة وقرار مجلس األمن   –حٌق ال جدال فيه 
لمتحدة، وال ســيما انســحابها من الخطة وإعادة فرضــها لجميع العقوبات.  اليات ارداً على اســتمرار العديد من األعمال غير المشــروعة للو

ً  ٨ولكن، كما أعلن الرئيس روحاني في رده المتلفز في  ــيل الحقا ــادر في  أيار/مايو، وعلى النحو المبين بالتفصـ   ١٠في بيان الحكومة الصـ
أسـابيع قليلة بعد مشـاورات مع بقية المشـاركين في خطة  ي غضـون ، سـتقرر جمهورية إيران اإلسـالمية خطوتها التالية ف٢٠١٨أيار/مايو 

ــاملة المشــــتركة لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يفي االتحاد األوروبي/مجموعة الدول األوروبية الثالث+ بااللتزامات التي  ٢العمل الشــ
ــيء ن في غيجماعياً تجاه إيرا ٣تعهد بها االتحاد األوروبي/مجموعة الدول األوروبية الثالث+ اب طرف ناكث، وكيفية القيام بذلك. وال شــ

في هذه الفترة من ـشأنه أن يؤثر في حق إيران في الرد وحماية مـصالحها الوطنية حـسب االقتـضاء، وهو حق معترف به بوـضوح في خطة  
  )."٢٠١٥( ٢٢٣١العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس األمن 

  ى منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.وجهة إلالم ٢٠١٨أيار/مايو  ١٠رسالتي المؤرخة  ٢٩

  أعاله. ٢٣تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدمة إلى مجلس األمن والُمشار إليها في الحاشية  ٣٠

  .GOV/2020/9، الوثيقة ٢٠١٩تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٣١



 

 

، فإن آلية تـسوية المنازعات مفتوحة فقط للمـشاركين ٢٢٣١من قرار مجلس األمن   ١٠ في بداية الفقرةوكما أـشير إليه 
ً  –  الفعليين في خطة العمل الشــاملة المشــتركة "إنهاء وصــراحة   وليس للمشــارك "األصــلي" المتراجع الذي قرر عمدا

  ه وامتيازاته.المشاركة"، وسعى بنشاط إلى تدمير الصك وتخلى بعد ذلك عن جميع صالحيات

من خطة العمل الشـــاملة  ٣٧و ٣٦وهذا اإلجراء ليس إجراء ذاتي التنفيذ وهو خاضـــع لشـــروط محددة في الفقرتين  
من منطوق قرار مجلس  ١٣إلى  ١٠والُمقّر ـبه والفقرات  ٢٢٣١المشـــــترـكة على النحو المرفق بقرار مجلس األمن 

ة من ـجاـنب الوالـيات المتـحدة إلســـــاءة اســـــتـخدام آلـية تســـــوـية . ويـجب أن تعتبر المـحاوـلة غير الـقانونيـ ٢٢٣١األمن 
ــتخدام للعملية يترتب  ٢٢٣١قرار مجلس األمن   المنازعات بغرض تدمير ــاءة اس ــتركة إس ــاملة المش وخطة العمل الش

  النزاهة األساسيتين لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.عليها تأثير سلبي على المصداقية و

، باعتبار أن القانون الدولي يحظرها، باتخاذ اإلجراءات المحددة الواردة في قرار مجلس العملية إـساءة اـستخداموتُمنع  
ً  ٢٢٣١األمن   ــا تماد خطة . ونظراً لتاريخ األعمال غير القانونية ضـــد إيران، صـــيغ هذا القرار بدقة في وقت اعأيضـ

وتحقيقاً لتلك الغاية، تشــير  بطريقة انفرادية.العمل الشــاملة المشــتركة لمنع إســاءة اســتخدام عملية تســوية المنازعات  
ــاملة  ٣٧و ٣٦من القرار إلى متطلبات تســوية المنازعات المحددة في الفقرتين   ١١و ١٠الفقرتان   من خطة العمل الش

 ً تـشارية" لضـمان إنهاء  ١١الفقرة  في  المـشتركة. و"يعرب" مجلس األمن أيضـا من القرار عن اـشتراط إنـشاء "هيئة اـس
  تعسفي إلى آلية تسوية المنازعات.اللجوء ال

وحان اآلن دور المجتمع وقد أظهرت جمهورية إيران اإلســالمية بالفعل وبوضــوح حســن نيتها ومســؤوليتها الكاملة.  
ــبة لمنع الواليات المتحدة  الدولي. وبناًء على ذلك، أحثُّ مجلس األمن على اتخا وهي منتهكة  –ذ جميع التدابير المناسـ

ــوية المنازعات بشــكل  –دون تحفظ وبشــكل متكرر   ٢٢٣١من  لقرار مجلس األ ــتخدام آلية تس ــاءة اس انفرادي من إس
، وعلى االمتناع عن ٢٢٣١وغير قانوني، بهدف معلن هو تدمير خطة العمل الشــاملة المشــتركة وقرار مجلس األمن  

مجلس أن يضمن حقوقه بموجب بول اإلخطار واالعتراف بأي أثر ينشأ عنه.  ويتوقع الشعب اإليراني عن حق من الق
ال يمكن إـصالحه الذي لحق باألمة اإليرانية بأـسرها ألـسباب  القرار، وأن يحاـسب الواليات المتحدة على الـضرر الذي 
  صعيد الداخلي.ال تتعلق سوى بتعظيم الذات أو النفعية السياسية على ال

متنع عن تلقي وتعميم إخطار الواليات المتحدة غير وبالنظر إلى ما تَقدَّم، فإنني على ثقة بأن رئيس مجلس األمن ســـــي
ــتخدام قرار مجلس األمن  المقبول، وأن  ــاءة اسـ ــمح للواليات المتحدة بإسـ لتحقيق هدفه المعلن  ٢٢٣١المجلس لن يسـ

  ومعه سلطة المجلس والمنظمة. -المتمثل في تدمير ذلك القرار بالذات 

  ة من وثائق مجلس األمن.وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيق

لوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.   وتفضَّ

  [التوقـيع]

  محمد جواد ظريف

 



١  

  العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران في فترة إدارة ترامب 
  ٢٠٢٠إلى آب/أغسطس  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير 
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  .Enforcement/Pages/20170517.aspx-center/sanctions/OFAC-rcehttps://www.treasury.gov/resouمتاح على  ٣
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٥ ”“Countering America's Adversaries Through Sanctions Act –H.R.3364 متاح على ، actions?KWICView=falsebill/3364/-congress/house-thhttps://www.congress.gov/bill/115.
.xEnforcement/Pages/20170728.asp-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٦
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التاريخ البيان الرقم

كياناً إيرانياً (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص  ١٢(أو لهم صلة بإيران) و فرداً إيرانياً  ١٣إضافة   ١
  )١( واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠١٧شباط/فبراير  ٣

  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣)٢( الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة فرد إيراني واحد وكيان إيراني واحد إلى قائمة   ٢

كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص  ٤أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) و  ٣إضافة   ٣
  )٣( واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠١٧أيار/مايو   ١٧

ً  ١١أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) و  ٧إضافة   ٤  (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص كياناً إيرانيا
  )٤( ألشخاص المجمدة أموالُهموا

  ٢٠١٧تموز/يوليه  ١٨

  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٧)٥( ٢٠١٧اعتماد قانون التصدي لخصوم أمريكا عن طريق العقوبات لعام   ٥

  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٨)٦(واألشخاص المجمدة أموالُهم كيانات إيرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص ٦إضافة   ٦

كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة    ٣أفراد إيرانيين و    ٧إضافة    ٧
  ) ٧( أموالُهم 

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٤



 

٢  

 
 .Enforcement/Pages/20171013.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٨
 .Enforcement/Pages/20171120.aspx-center/sanctions/OFAC-ttps://www.treasury.gov/resourcehمتاح على  ٩
  .Enforcement/Pages/20180104.aspx-s/OFACcenter/sanction-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٠
 .Enforcement/Pages/20180112.aspx-tions/OFACcenter/sanc-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١١
 .Enforcement/Pages/20180323.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceاح على مت ١٢
 .Enforcement/Pages/20180510.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٣
 .Enforcement/Pages/20180515.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٤
 .Enforcement/Pages/20180522.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٥
 .aspxEnforcement/Pages/2018052-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resource.4متاح على  ١٦

 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣  )٨( لُهمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أمواكيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائم ٤إضافة   ٨

إلدراج خاص واألشخاص المجمدة  كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين    ٤إضافة فردين إيرانيين و    ٩
  ) ٩( أموالُهم 

 ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠

  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٤  )١٠(يرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمكيانات إ ٥إضافة   ١٠

إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص كيانات  ٩أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) و  ٥إضافة   ١١
  )١١( مواألشخاص المجمدة أموالُه

  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١

  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣  )١٢( أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم ١٠إضافة   ١٢

  ٢٠١٨أيار/مايو   ١٠  )١٣( لمجمدة أموالُهمكيانات إيرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص ا  ٣أفراد إيرانيين و  ٦إضافة   ١٣

إلدراج خاص واألشخاص أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) وكيان واحد ذي صلة بإيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين  ٤إضافة   ١٤
  )١٤(المجمدة أموالُهم، ومنهم محافظ المصرف المركزي اإليراني

  ٢٠١٨أيار/مايو   ١٥

  ٢٠١٨أيار/مايو   ٢٢  )١٥(لخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمن إلى قائمة الرعايا اأفراد إيرانيي ٥إضافة   ١٥

طائرة إلى قائمة الرعايا الخاضعين   ٣١كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) و  ٦بإيران) و أفراد إيرانيين (أو لهم صلة  ٣إضافة   ١٦
  )١٦( إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠١٨يو  ار/ماأي ٢٨



 

٣  

 
 .Enforcement/Pages/20180530.aspx-tions/OFACcenter/sanc-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٧
 .Enforcement/Pages/20180627.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٨
 .Enforcement/Pages/20180709.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ١٩
 .Enforcement/Pages/20180806.aspx-center/sanctions/OFAC-ury.gov/resourcehttps://www.treasمتاح على  ٢٠
 .nt/Pages/20180914.aspxEnforceme-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٢١
 .Enforcement/Pages/20181016.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٢٢
 . Enforcement/Pages/20181102_33.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ٢٣
 . Enforcement/Pages/20181105_names.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ٢٤

  ٢٠١٨أيار/مايو   ٣٠  )١٧( كيانات إيرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم  ٣أفراد إيرانيين و  ٦إضافة   ١٧

 :)١٨(إلغاء الترخيصين العامين الممنوحين في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  ١٨
 يانات أجنبية يملكها أو يتحكم فيها شخص من الواليات المتحدة؛ معينة متصلة بك اإلذن بمعامالت :“Hالترخيص العام ”  -

اإلذن بمعامالت معينة متصلة بمفاوضات وإبرام عقود مشروطة لألنشطة المؤهلة للترخيص بموجب بيان    :“ Iالترخيص العام ”   -
  الغيار والخدمات إلى إيران؛   وتوابعها من قطع ات ركاب تجارية  سياسة الترخيص لألنشطة المتصلة بتصدير أو إعادة تصدير طائر 

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٧

للسفر والسياحة (شركة للطيران المدني) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة    شركة ماهان   إضافة  ١٩
  ) ١٩( أموالُهم 

  ٢٠١٨تموز/يوليه  ٩

  ٢٠١٨آب/أغسطس  ٦  )٢٠(بات معينة متعلقة بإيران)(إعادة فرض عقو ١٣٨٤٦إصدار األمر التنفيذي رقم   ٢٠

  ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٤  )٢١( بإيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة كيان واحد ذي صلة   ٢١

هم التي يشرف عليها مكتب مراقبة كياناً إيرانياً إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُ  ٢٠إضافة   ٢٢
  )٢٢(صارف وشركات سيارات إيرانيةاألصول األجنبية، ومن بين هذه الكيانات م 

 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦

) عمالً باتخاذ رئيس C.F.R. part 560 ٣١إدخال تعديل على لوائح المعامالت والعقوبات اإليرانية في قانون اللوائح الفيدرالية (  ٢٣
  )٢٣( الشاملة المشتركةقرار وقف مشاركتها في خطة العمل  ٢٠١٨أيار/مايو  ٨ات المتحدة في الوالي

  ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢

(ومنهم    ) ٢٤( شخص وإضافتهم إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم   ٧٠٠أو تحديد أكثر من    تسمية  ٢٤
خطة العمل المشتركة الشاملة) المجمدة أموالُهم بموجب  الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص  أشخاص ُرفعت أسماؤهم من قائمة  

  ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٥



 

٤  
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 ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠  )٢٥( إضافة فردين إيرانيين وكيان إيراني واحد إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم  ٢٥

 ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨  )٢٦( إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة فردين إيرانيين إلى قائمة الرعايا الخاضعين   ٢٦

كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم، ومن بينها   ٤إضافة   ٢٧
  )٢٧(رس للطيران (شركة للطيران المدني) وطائرتان إيرانيتانشركة ماهان قشم فا

  ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٤

  ٢٠١٩شباط/فبراير  ٧  )٢٨( الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة فرد تركي إلى قائمة   ٢٨

  ٢٠١٩شباط/فبراير  ١٣  )٢٩( ن إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمأفراد إيرانيين وكيانين إيرانيين إلى قائمة الرعايا الخاضعي ٩إضافة   ٢٩

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢  )٣٠( إيرانياً إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمكياناً   ١٧فرداً إيرانياً و  ١٤إضافة   ٣٠

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٦  )٣١( رعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمكياناً إيرانياً إلى قائمة ال ١١أفراد إيرانيين و  ٩إضافة   ٣١

  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٨  )٣٢(إلسالمية ضمن قائمة التنظيمات اإلرهابية األجنبيةإدراج قوات حرس الثورة ا  ٣٢

  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٢  )٣٣( محاولة خفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر  ٣٣

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣  )٣٤( ات الضغط عن طريق تقييد أنشطة إيران النوويةرسة أقصى درجدعم حملة مما   ٣٤



 

٥  

 
 .Enforcement/Pages/20190508.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٣٥
 .Enforcement/Pages/20190607.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٣٦
 .Enforcement/Pages/20190612.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٣٧
 .Enforcement/Pages/20190624.aspx-s/OFACcenter/sanction-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٣٨
 .Enforcement/Pages/20190624.aspx-center/sanctions/OFAC-resource/https://www.treasury.govمتاح على  ٣٩
 . ages/20190718_33.aspxEnforcement/P-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ٤٠
 .Enforcement/Pages/20190722.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٤١
 .releases/sm749-https://home.treasury.gov/news/pressمتاح على  ٤٢
 .Pages/20190828.aspxEnforcement/-center/sanctions/OFAC-esourcehttps://www.treasury.gov/rمتاح على  ٤٣

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٨  )٣٥( (العقوبات المتعلقة بقطاعات الحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس في إيران) ١٣٨٧١التنفيذي رقم إصدار األمر   ٣٥

لتي يشرف عليها ايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم اشركة إيرانية للبتروكيماويات إلى قائمة الرع  ٣٣إضافة   ٣٦
  )٣٦(بيةمكتب مراقبة األصول األجن

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٧

صلة بإيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة  إضافة فردين لهما صلة بإيران وكيان واحد له   ٣٧
  )٣٧( أموالُهم

  ٢٠١٩ه حزيران/يوني ١٢

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٤  )٣٨( (فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار) ١٣٨٧٦إصدار األمر التنفيذي رقم   ٣٨

مسؤولين إيرانيين كبار، منهم المرشد األعلى، إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم التي  ٩إضافة   ٣٩
  )٣٩( ول األجنبيةيشرف عليها مكتب مراقبة األص

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤

  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٨  )٤٠( بإيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمكيانات لها صلة   ٧أفراد إيرانيين و  ٥إضافة   ٤٠

  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٢  )٤١( ص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة فرد واحد وكيان واحد لهما صلة بإيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خا   ٤١

  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٣١  )٤٢( إيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة وزير خارجية   ٤٢

ئمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص كيانات إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قا ٥أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) و  ٥إضافة   ٤٣
  )٤٣( واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠١٩طس آب/أغس ٢٨



 

٦  

 
 . es/20190830_33.aspxEnforcement/Pag-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ٤٤
 . Enforcement/Pages/20190903_33.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ٤٥
 .Enforcement/Pages/20190904.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٤٦
 .Enforcement/Pages/20190910.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٤٧
 .Enforcement/Pages/20190920.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٤٨
 .Enforcement/Pages/20190925.aspx-s/OFACioncenter/sanct-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٤٩
 . restrictions-clearnu-sextend-and-iran-on-sanctions-new-imposes-pompeo-https://www.state.gov/secretaryمتاح على   ٥٠
 . of-ifca-act-proliferation-counter-and-freedom-iran-the-to-pursuant-https://www.state.gov/findings-2012/متاح على   ٥١
 .Enforcement/Pages/20191104.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٢
 .Enforcement/Pages/20191122.aspx-s/OFACcenter/sanction-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٣

  ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣٠  )٤٤() وقائدها الهندي إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم١إضافة سفينة إيرانية (أدريان داريا   ٤٤

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٣  )٤٥(ص المجمدة أموالُهملرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاكيانات إيرانية إلى قائمة ا ٣إضافة   ٤٥

سفن إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعايا الخاضعين   ٦كياناً إيرانياً (أو لها صلة بإيران) و  ١٦أفراد إيرانيين و  ٩إضافة   ٤٦
  )٤٦( إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠١٩بتمبر أيلول/س ٤

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٠  )٤٧(١٣٢٢٤المعّدِل لألمر التنفيذي رقم  ١٣٨٨٦إصدار األمر التنفيذي رقم   ٤٧

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠  )٤٨(فرض عقوبات على المصرف المركزي اإليراني وصندوق التنمية الوطنية  ٤٨

المجمدة قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص  كيانات لها صلة بإيران إلى ٦أفراد لهم صلة بإيران و  ٥إضافة   ٤٩
  )٤٩( أموالُهم

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٥

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٣١  )٥٠(فرض عقوبات جديدة على إيران وتمديد القيود المفروضة في المجال النووي   ٥٠

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٣١  )٥١(٢٠١٢إيران ومنع االنتشار لسنة  تمديد العقوبات المفروضة على قطاع البناء في إيران عمالً بقانون حرية  ٥١

  ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٤  )٥٢( أفراد وكيان واحد إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم ٩إضافة   ٥٢

 ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢)٥٣( واألشخاص المجمدة أموالُهمالخاضعين إلدراج خاص  إضافة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إيران إلى قائمة الرعايا  ٥٣



 

٧  

 
 .Enforcement/Pages/20191211.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٤
 .Enforcement/Pages/20191214.aspx-center/sanctions/OFAC-ury.gov/resourcehttps://www.treasعلى  متاح ٥٥
 .nt/Pages/20200110.aspxEnforceme-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٦
 .center/sanctions/Programs/Documents/20200110_iran_eo.pdf-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٧
 ./:protest-during-violations-rights-human-gross-for-shahvarpour-commander-irgc-of-www.state.gov/designation/httpsمتاح على  ٥٨
 .Enforcement/Pages/20200123.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٥٩
 .restrictions/-nuclear-renewing-and-salehi-akbar-ali-head-its-iran-of-organization-energy-atomic-the-of-https://www.state.gov/designationمتاح على  ٦٠
 .Enforcement/Pages/20200220.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resource متاح على ٦١
 .inksna-act-nonproloferation-syria-and-korea-north-iran-the-under-sanctions-https://www.state.gov/newsمتاح على  ٦٢
 .list-entity-the-on-entry-of-revision-and-list-entity-the-to-entities-of-03157/addition-https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/16/2020متاح على  ٦٣

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ١١  )٥٤( كيانات وسفينتين إيرانيتين إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم ٥إضافة فرد واحد و   ٥٤

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ١٤  )٥٥(الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمالرعايا  إضافة قاضيين إيرانيين إلى قائمة  ٥٥

كياناً إيرانياً (أو لها صلة بإيران) وسفينة واحدة إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص  ٢٠أفراد إيرانيين و  ٧إضافة   ٥٦
  )٥٦( واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠٢٠الثاني/يناير كانون  ١٠

  ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ١٠  )٥٧( فرض عقوبات متعلقة بقطاعات البناء والتعدين والصناعة التحويلية والمنسوجات في إيران ١٣٩٠٢إصدار األمر التنفيذي رقم   ٥٧

  ٢٠٢٠ر لثاني/ينايكانون ا ١٨  )٥٨( مإضافة مسؤول عسكري إيراني إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُه  ٥٨

  ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ٢٣  )٥٩( كيانات صينية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم ٦إضافة فردين و   ٥٩

  ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ٣١  )٦٠( واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة رئيس مؤسسة الطاقة الذرية في إيران إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص   ٦٠

  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٢٠  )٦١( أعضاء من مجلس أوصياء الدستور إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم ٥إضافة   ٦١

المجمدة   الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاصفرداً من رعايا الصين وتركيا والعراق وروسيا إلى قائمة  ١٥إضافة   ٦٢
  )٦٢( أموالُهم

  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٢٥

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٦  )٦٣(إضافة شركة الخطوط الجوية اإليرانية إلى قائمة الكيانات المعادية لمصالح الواليات المتحدة  ٦٣



 

٨  

 
 .Enforcement/Pages/20200318.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٦٤
 .scientists/-nuclear-iranian-https://www.state.gov/constrainingمتاح على  ٦٥
 .Enforcement/Pages/20200319.aspx-nctions/OFACcenter/sa-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٦٦
 .Enforcement/Pages/20200326.aspx-ions/OFACcenter/sanct-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٦٧
 .Enforcement/Pages/20200501.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على  ٦٨
  .Enforcement/Pages/20200520.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceعلى  تاحم ٦٩
  .Enforcement/Pages/20200519.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceعلى  متاح ٧٠
  .program/-nuclear-irans-from-safe-world-the-https://www.state.gov/keepingعلى  متاح ٧١
  .program/-nuclear-irans-from-safe-world-eth-https://www.state.gov/keepingعلى  متاح ٧٢

الخاضعين إلدراج خاص  إيرانية (أو لها صلة بإيران) إلى قائمة الرعاياكيانات  ٩أفراد إيرانيين (أو لهم صلة بإيران) و  ٤إضافة   ٦٤
  )٦٤( مواألشخاص المجمدة أموالُه

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨  )٦٥( علماء نوويين إيرانيين إلى قائمة الكيانات المعادية لمصالح الواليات المتحدة ٥إضافة   ٦٥

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٩  )٦٦( جمدة أموالُهمإيرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المكيانات غير  ٥إضافة   ٦٦

كيانات إيرانية وعراقية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة   ٥فرداً إيرانياً وعراقياً و  ١٥إضافة   ٦٧
  )٦٧( أموالُهم

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ٢٦

  ٢٠٢٠أيار/مايو  ١  )٦٨( راج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمإضافة فرد عراقي واحد وكيان عراقي واحد إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلد  ٦٨

  ٢٠٢٠أيار/مايو   ١٩  )٦٩(إضافة كيان صيني واحد إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم  ٦٩

بما في ذلك   )٧٠( المجمدة أموالُهم كيانات إيرانية إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص  ٣إيرانيين و أفراد  ٩إضافة   ٧٠
  وزير داخلية إيران وموظفون كبار في مجال إنفاذ القانون 

  ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٠

  ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٧  )٧١(الناشئة عن خطة العمل الشاملة المشتركة في إيرانإنهاء اإلعفاء من العقوبات التي تغطي جميع المشاريع النووية المتبقية   ٧١

 )٧٢( إيرانيين إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهمين نوويين إضافة عالم  ٧٢

  
  ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٧



 

٩  

 
  .Enforcement/Pages/20200608.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceعلى  متاح ٧٣
  .Enforcement/Pages/20200624.aspx-ions/OFACcenter/sanct-https://www.treasury.gov/resourceعلى  متاح ٧٤
  .Enforcement/Pages/20200625.aspx-center/sanctions/OFAC-tps://www.treasury.gov/resourcehtعلى  متاح ٧٥
  .irgc/-the-and -programs-missile-ballistic-and-military-nuclear-irans-gtargetin-sanctions-metals-iran-of-scope-the-of-https://www.state.gov/expansionعلى  متاح ٧٦
  . regime/-maduro-illegitimate-the-for-intended-gasoline-anirani-of-seizure-s-u-https://www.state.gov/onعلى    متاح  ٧٧

 تحديث أسباب العقوبات المفروضة على شركة النقل البحري لجمهورية إيران اإلسالمية وفرعها في شنغهاي،  ٧٣
 Sail)-Sail Shipping Company Ltd (E-E يرانية وعدد من السفن اإل)٧٣(  

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٨

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٢٤  )٧٤( إيرانيين إلى قائمة الرعايا الخاضعين إلدراج خاص واألشخاص المجمدة أموالُهم إضافة خمسة قباطنة  ٧٤

ضعين إلدراج خاص  شركات معادن إيرانية كبرى وفروعها األجنبية ووكالء المبيعات التابعين لها إلى قائمة الرعايا الخا  ٨إضافة   ٧٥
  )٧٥( واألشخاص المجمدة أموالُهم

  ٢٠٢٠ران/يونيه حزي ٢٥

  ٢٠٢٠تموز/يوليه  ٣٠  )٧٦(توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المعادن اإليرانية  ٧٦

  ٢٠٢٠آب/أغسطس  ١٤  )٧٧( االستيالء على أكثر من مليون برميل من البنزين اإليراني  ٧٧



 

١٠  

 جنبيةاألبيض ومكتب مراقبة األصول األ اإلجراءات المتخذة من طرف البيت
  ومكتب األمن والصناعة ووزارة العدل ضد إيران

  ٢٠٢٠إلى آب/أغسطس  ٢٠١٧انون الثاني/يناير ك

 التاريخ   البيان الرقم

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٧ )٧٨(التصدير إلى إيرانبليون دوالر على شركة صينية لمخالفتها لوائح  ١٬١٩فرض غرامة قدرها  ١

مليون دوالر النتهاكها العقوبات المفروضة من قبل الواليات المتحدة ٤٣٠٬٤على اإلقرار بالذنب ودفع أكثر من  ZTEموافقة شركة  ٢
 )٧٩( بإرسالها إلى إيران مواد منشؤها الواليات المتحدة

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٧

مة بيع معلومات بطاقات ائتمان سنوات بته  ١٠سجن الحكم على شخص إيراني متورط في مؤامرة دولية للجريمة السيبرانية بال  ٣
  )٨٠( مسروقة على اإلنترنت

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٩

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢)٨١( بذنب انتهاك العقوبات المفروضة من قبل الواليات المتحدة بإرسالها إلى إيران مواد منشؤها الواليات المتحدة ZTEإقرار شركة  ٤

 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧ )٨٢( همة التخطيط لتصدير مكّونات من الواليات المتحدة إلى إيرانشهراً بت ٤٠جن الحكم على رجل سنغافوري بالس ٥

 ٢٠١٧تموز/يوليه  ١٧ )٨٣(Vermont Softwareتوجيه االتهام إلى مواطنَين إيرانيَْين بارتكاب اختراق حاسوبي لشركة  ٦

 ٢٠١٧آب/أغسطس  ٨ )٨٤(احتيال متصلة ببطاقات االئتمان ومؤامرة اختراق حاسوبيعمال توجيه االتهام إلى مواطنَْين إيرانيَْين بالضلوع في أ ٧

 
 .penalty-billion-119-announces-jr-ross-l-wilbur-commerce-7/03/secretaryreleases/201-https://www.commerce.gov/news/pressمتاح على   ٧٨
 .sending-sanctions-us-violating-million-4304-over-pay-and-guilty-plead-agrees-corporation-r/ztehttps://www.justice.gov/opa/pمتاح على   ٧٩
 .:stolen-selling-prison-years-10-sentenced-conspiracy-cybercrime-international-member-www.justice.gov/opa/pr/iranian//httpsمتاح على   ٨٠
 .iran-items-origin-us-sending-sanctions-us-violating-guilty-pleads-corporation-https://www.justice.gov/opa/pr/zteمتاح على   ٨١
 .components-us-iran-exports-involving-plot-prison-months-40-sentenced-man-https://www.justice.gov/opa/pr/singaporeمتاح على   ٨٢
 . /:company-software-vermont-hacking-charged-nationals-iranian-www.justice.gov/opa/pr/two/httpsى  متاح عل   ٨٣
 .conspiracy-hacking-computer-and-fraud-card-credit-charged-nationals-iranian-a/pr/twohttps://www.justice.gov/opمتاح على   ٨٤



 

١١  

ً  ٥٧بالسجن  International Metallurgical Companyالحكم على الرئيس التنفيذي لشركة  ٨  شهرا
 )٨٥(بتهمة التآمر لتصدير معادن ذات أغراض خاصة إلى إيران 

 ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٧

 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦ )٨٦( ئ الوطنية فيما يتعلق بإيرانالة الطوار باستمرار حإخطار  ٩

 ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٣ )٨٧(إدانة مصرفي تركي بالتآمر للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران من قبل الواليات المتحدة وجرائم أخرى  ١٠

 ٢٠١٨شباط/فبراير  ٥ )٨٨( القتناء طائراتغير مشروعة  ية تسعى بطرقاتخاذ وزارة التجارة إجراء ضد شبكة إيران  ١١

 ٢٠١٨آذار/مارس  ١٢ )٨٩( إخطار باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران ١٢

مشروع أكثراعتقال مواطن إيراني بتهمة التحايل على العقوبات االقتصادية المفروضة من قبل الواليات المتحدة بإرساله بشكل غير  ١٣
 )٩٠(فنزويال عبر نظام الواليات المتحدة المالي مليون دوالر من ٥١١من 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٠

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٠ )٩١( الحكم على مواطن إيراني بتهمة التآمر لتسهيل تصدير تكنولوجيات إلى إيران على نحو غير مشروع ١٤

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣ )٩٢(إلسالميةاسعة لصالح قوات حرس الثورة ابتنفيذ حملة سرقة إلكترونية وتوجيه االتهام إلى تسعة إيرانيين  ١٥

 ٢٠١٨أيار/مايو  ١٠ )٩٣(إصدار شبكة اإلنفاذ المعنية بالجرائم المالية تحذيراً بشأن إيران ١٦

 
 .export-conspiring-prison-months-57-sentenced-company-metallurgical-international-edny/pr/ceo-ce.gov/usaohttps://www.justiمتاح على   ٨٥
 .//:iran/-respect-emergency-national-continuation-regarding-actions/notice-www.whitehouse.gov/presidentialhttpsمتاح على   ٨٦
 .nsesoffe-other-and-iran-against-sanctions-us-evade-conspiring-covicted-banker-s://www.justice.gov/opa/pr/turkishhttpمتاح على   ٨٧
 .release/file-press-cleared-final-tdo-yegane-releases/2190-bis/newsroom/press-https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/aboutمتاح على   ٨٨
 .iran-respect-emergency-national-continuation-regarding-actions/notice-https://www.whitehouse.gov/presidential-/2متاح على   ٨٩
 .more-sending-illicitly-sanctions-economic-su-evade-scheme-arrested-national-https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-115متاح على   ٩٠
 .iran-technology-export-illegal-facilitate-conspiring-sentenced-citizen-https://www.justice.gov/opa/pr/iranianمتاح على   ٩١
 .revolutionary-islamic-behalf-campaign-theft-cyber-massive-conducting-charged-iranians-https://www.justice.gov/opa/pr/nineمتاح على   ٩٢
 .dan-activities-malign-and-illicit-regimes-iranian-advisory-issues-releases/fincen-https://www.fincen.gov/news/newsمتاح على   ٩٣



 

١٢  

حدة وجرائم  المفروضة على إيران من قبل الواليات المت شهراً بتهمة التآمر النتهاك العقوبات    ٣٢الحكم على مصرفي تركي بالسجن   ١٧
 ) ٩٤( أخرى 

 ٢٠١٨أيار/مايو  ١٦

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٠ )٩٥( توجيه االتهام لشخصين بالعمل كعميلين غير شرعيين لحكومة إيران ١٨

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٢ )٩٦( تصديرها إلى إيرانالحكم على كندي بالسجن ألكثر من ثالث سنوات بتهمة التآمر لتصدير سلع وتكنولوجيا محظور  ١٩

 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٣ )٩٧(معاهدة الصداقةاب من  االنسح ٢٠

 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٨ )٩٨( إخطار باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران ٢١

 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٣١ )٩٩(مذكرة رئاسية موجهة لوزير الخارجية ووزير الخزينة ووزير الطاقة ٢٢

 ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٨  )١٠٠(تجات من الواليات المتحدة إلى إيران على نحو غير مشروعذنب التآمر لتصدير من إقرار مواطن إيراني ب ٢٣

في خسائر تزيد على  توجيه االتهام لرجلين إيرانيين بنشر فيروسات فدية البتزاز مستشفيات وبلديات ومؤسسات عامة، مما تسبب ٢٤
 )١٠١(مليون دوالر ٣٠

 ٢٠١٨وفمبر تشرين الثاني/ن ٢٨

ماليين دوالر مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال إيراني له صلة بشراء تكنولوجية منشؤها الواليات المتحدة   ٣إعالن مكافأة بقيمة  ٢٥
 )١٠٢( على نحو غير قانوني

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ١٢

 
 .other-and-iran-nstagai-sanctions-us-violate-conspiring-months-32-sentenced-banker-https://www.justice.gov/opa/pr/turkishمتاح على   ٩٤
 .iran-government-agents-illegal-acting-charged-individuals-https://www.justice.gov/opa/pr/twoمتاح على   ٩٥
 .iran-technology-and-goods-restricted-export-conspiracy-prison-years-3-sentenced-https://www.justice.gov/opa/pr/canadianمتاح على   ٩٦
 .media-the-to-ttps://www.state.gov/remarksh-/3متاح على   ٩٧
  .iran/-respect-emergency-national-continuation-notice-statements/text-https://www.whitehouse.gov/briefingsمتاح على   ٩٨
 .energy-secretary-treasury-secretary-state-secretary-orandummem-actions/presidential-https://www.whitehouse.gov/presidential-/4متاح على   ٩٩
 .iran-atesst-united-products-export-illegally-conspiring-guilty-pleads-onalnati-https://www.justice.gov/opa/pr/iranianمتاح على   ١٠٠
 .public-and-alitiesmunicip-hospitals-extort-ransomware-deploy-indicted-men-iranian-wohttps://www.justice.gov/opa/pr/tمتاح على   ١٠١
ــى   ١٠٢ ــلــ ــاح عــ ــتــ .illegal-to-tied-iranian-of-arrest-to-leading-information-for-announced-reward-million-releases/3-offices/minneapolis/news/press-us/field-fbi.gov/contacthttps://www-مــ

technology-us-of-procurement. 



 

١٣  

في الواليات المتحدة؛ وتوجيه االتهام بشن   االتهام بالتجسس لصالح إيران إلى ضابطة سابقة مختصة بمكافحة التجسستوجيه  ٢٦
 )١٠٣(الزمالء السابقين لهذه الضابطة إلى أربعة إيرانيين حمالت إلكترونية استهدفت

 ٢٠١٩شباط/فبراير  ١٣

 ٢٠١٩آذار/مارس  ١٢ )١٠٤( رانإخطار باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإي ٢٧

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢١ )١٠٥(ره منتجات إلكترونية إلى إيران الحكم على مواطن أسترالي بالسجن لتصدي ٢٨

بإنجازه غير القانوني لمعامالت تنتهك العقوبات المفروضة على إيران وموافقته على دفع  Standard Chartered Bankاعتراف بنك  ٢٩
 )١٠٦( غرامة تفوق بليون دوالر

 ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٩

 ٢٠١٩بريل نيسان/أ ١٥ )١٠٧(الت تنتهك العقوبات المفروضة على إيرانقرار بذنب اإلنجاز غير القانوني لمعامعلى اإل UniCredit Bank AGموافقة بنك  ٣٠

) (ب) و (ج) من قانون اإلذن بمخصصات  ٤(د) ( ١٢٤٥بالمادتين  إصدار مذكرة بشأن القرار المتخذ من طرف الرئيس عمالً  ٣١
 )١٠٨(٢٠١٢الدفاع الوطني للسنة المالية 

 ٢٠١٩ل نيسان/أبري ٢٩

 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤  )١٠٩( للتصدير والعقوبات المفروضة على إيرانفّك ختم الئحتَْي اتهام لمواطن إيراني بانتهاك قوانين الواليات المتحدة  ٣٢

 ٢٠١٩نيه ران/يوحزي ١١ )١١٠(اعتراف امرأة من مقاطعة موريس بالتآمر مع مواطن إيراني لتصدير مكونات طائرات إلى إيران على نحو غير قانوني ٣٣

موجهتين إلى رجلين آخرين لتصديرهما ألياف الكربون من الواليات المتحدة إلى  تسليُم مواطن إيراني مطلوب وفكُّ ختم الئحتَْي اتهام   ٣٤
 ) ١١١( إيران 

 ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٦

 
 .cyber-charged-iansiran-four-iran-behalf-espionage-charged-agent-counterintelligence-us-https://www.justice.gov/opa/pr/formerمتاح على   ١٠٣
  .iran-ctrespe-emergency-national-continuation-notice-statements/text-https://www.whitehouse.gov/briefings-/2متاح على   ١٠٤
 . iran-electronics-exporting-term-prison-sentenced-national-dc/pr/australian-https://www.justice.gov/usaoمتاح على    ١٠٥
 .sanctions-iranian-violation-transactions-processing-illegally-admits-bank-chartered-https://www.justice.gov/opa/pr/standardمتاح على   ١٠٦
 .iranian-onviolati-transactions-ssingproce-illegally-guilty-plead-agrees-ag-bank-https://www.justice.gov/opa/pr/unicreditمتاح على   ١٠٧
 .pdf-inspection.federalregister.gov/2019-https://s3.amazonaws.com/public.10472متاح على   ١٠٨
and-laws-export-s-u-violating-with-citizen-iranian-charging-unsealed-indictments-two-releases/2404-oom/pressbis/newsr-https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-مـــتـــاح عـــلـــى   ١٠٩

iran/file-against-sanctions . 
  .aircraft-export-illegally-national-iranian-conspiring-admits-woman-county-nj/pr/morris-https://www.justice.gov/usaoمتاح على   ١١٠
 .two-gainsta-charges-unsealing-and-national-iranian-extradition-announces-justice-https://www.justice.gov/opa/pr/departmentعلى  متاح  ١١١



 

١٤  

 ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩ )١١٢( ات المتحدة على إيرانإقرار مسؤولة تنفيذية في شركة تصدير إيرانية بذنب انتهاك العقوبات التي تفرضها الوالي ٣٥

 ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٣ )١١٣(إيران موجه إلى قطاع الطيران المدنينشر تحذير بشأن  ٣٦

 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩ )١١٤( إقرار مواطن إيراني بذنب التآمر لتسهيل تصدير تكنولوجيات إلى إيران على نحو غير مشروع ٣٧

ألياف الكربون من الواليات المتحدة  تي تفرضها الواليات المتحدة بتصديرالتآمر النتهاك العقوبات ال إقرار رجل أعمال إيراني بذنب ٣٨
 )١١٥( إلى إيران

 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٩

شهراً بتهمة التآمر النتهاك العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة بتصدير معدات  ٢٧الحكم على رجل أعمال تركي بالسجن  ٣٩
  )١١٦( يات المتحدة إلى إيرانبحرية من الوال

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٣

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٤ )١١٧(إصدار مكتب مراقبة األصول األجنبية تحذيراً موجها إلى أوساط النقل البحري للنفط ٤٠

بما في ذلك فيلق عرض مكافأة مقابل معلومات عن اآلليات المالية التي تستعملها قوات حرس الثورة اإلسالمية اإليرانية وفروعها،  ٤١
 )١١٨(القدس التابع لها

 ٢٠١٩مبر أيلول/سبت ٤

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٤ )١١٩( الحكم على مواطن إيراني بتهمة التآمر لتسهيل تصدير تكنولوجيات إلى إيران على نحو غير مشروع ٤٢

متها باليين الدوالرات للتهرب من  توجيه االتهام في محكمة مانهاتن الفدرالية إلى مصرف تركي بالمشاركة في خطة تعادل قي ٤٣
 )١٢٠(العقوبات المفروضة على إيران

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥

 
 .iran-against-sanctions-us-violating-guilty-pleads-executive-company-export-ndny/pr/iranian-https://www.justice.gov/usaoمتاح على   ١١٢
 .Enforcement/Pages/20190723.aspx-center/sanctions/OFAC-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ١١٣
 .iran-technology-export-illegal-facilitate-conspiring-guilty-pleads-citizen-https://www.justice.gov/opa/pr/iranianمتاح على   ١١٤
 .carbon-exporting-sanctions-us-violate-conspiracy-guilty-pleads-businessman-sdny/pr/iranian-https://www.justice.gov/usaoمتاح على   ١١٥
 .ssanction-us-violate-conspiracy-imprisonment-months-27-sentenced-businessman-https://www.justice.gov/opa/pr/turkishمتاح على   ١١٦
 . center/sanctions/Programs/Documents/iran_advisory_09032019.pdf-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على    ١١٧
اح على   ١١٨ the-including-sbranche-its-and-corps-guard-revolutionary-islamic-irans-of-mechanisms-financial-the-on-information-for-offer-reward-justice-for-https://www.state.gov/rewards-مـت

force/-qods-irgc. 
 .iran-technology-export-illegal-ilitatefac-conspiring-sentenced-citizen-mn/pr/iranian-https://www.justice.gov/usao-0متاح على   ١١٩
 .iranian-dollar-multibillion-participation-its-court-federal-manhattan-charged-bank-https://www.justice.gov/opa/pr/turkishمتاح على   ١٢٠



 

١٥  

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ )١٢١( الحكم على رجل من مدينة كولومبوس بالسجن بتهمة تصدير بضائع إلى إيران على نحو غير قانوني ٤٤

دة شفافية دعم التجارة المسموح بها للشعب اإليراني ة جديدة لألنشطة اإلنسانية لزياإعالن وزارة الخزينة ووزارة الخارجية عن آلي ٤٥
)١٢٢( 

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

) (ب) و (ج) من قانون اإلذن بمخصصات  ٤(د) ( ١٢٤٥إصدار مذكرة بشأن القرار المتخذ من طرف الرئيس عمال بالمادتين  ٤٦
 )١٢٣(٢٠١٢الدفاع الوطني للسنة المالية 

 ٢٠١٩األول/أكتوبر تشرين  ٢٥

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ )١٢٤(تحديد مركز استهداف تمويل اإلرهاب لشبكٍة من الشركات والمصارف واألفراد على أن لهم صلة سوياً بإيران ٤٧

 ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٦ )١٢٥(إقرار شخصين بذنب العمل لصالح إيران ٤٨

 ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢ )١٢٦( وطنية فيما يتعلق بإيرانرئ الالطواإخطار باستمرار حالة  ٤٩

شهراً النتهاكه العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة بتصديره ألياف الكربون من   ٤٦الحكم على رجل أعمال إيراني بالسجن  ٥٠
 )١٢٧( الواليات المتحدة إلى إيران

 ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤

 ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧ )١٢٨()٣٠٣ورقم  ٨٠٤من األسئلة الشائعة بشأن إيران واإلجابات عليها (القائمتان رقم  ديدتين ومعدلتينإصدار قائمتين ج ٥١

 ٢٠١٩ل/ديسمبر كانون األو ١١ )١٢٩()٨١١ورقم  ٨١٠إصدار قائمتين جديدتين من األسئلة الشائعة بشأن إيران واإلجابات عليها (القائمتان رقم   ٥٢
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  .Enforcement/Pages/20191127.aspx-r/sanctions/OFACcente-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ١٢٨
 .center/faqs/sanctions/Pages/faq_iran.aspx#810-https://www.treasury.gov/resourceمتاح على   ١٢٩



 

١٦  

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمبر  ١٦ )١٣٠(إصدار وزارة الخارجية تحذيراً بشأن تصدير المنتجات المعدنية إلى إيران ٥٣

 ٢٠١٩األول/ديسمبر كانون  ١٧ )١٣١(شركات إندونيسية بانتهاك قوانين الواليات المتحدة للتصدير والعقوبات المفروضة على إيران ٣اتهام مواطن إندونيسي و  ٥٤

شهرا لصلتهما بإنجاز عمل لصالح    ٣٨شهرا و    ٣٠مل جنسية كل من الواليات المتحدة وإيران ومواطن إيراني بالسجن  مواطن يح   الحكم على  ٥٥
 ) ١٣٢( ايران 

 ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ١٥

 ٢٠٢٠ني/يناير كانون الثا ٣٠ )١٣٣( العقوبات المفروضة على إيرانالحكم على مسؤولة تنفيذية في شركة تصدير إيرانية بتهمة انتهاك  ٥٦

اعتقال أربعة أشخاص من سكان تكساس وشخص واحد من سكان نيويورك بتهمة التآمر لبيع النفط اإليراني الخاضع للعقوبات إلى  ٥٧
 )١٣٤( مصفاة في الصين لجني أرباح ضخمة

 ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١١

 ٢٠٢٠آذار/مارس  ٣ )١٣٥( يرانإقرار رجل من والية تينيسي بذنب تهريب بضائع من الواليات المتحدة إلى إ ٥٨

 ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٢  )١٣٦( إخطار باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران ٥٨

الواليات المتحدة بإرساله بشكل غير مشروع أكثر إدانة مواطن إيراني بتهمة التحايل على العقوبات االقتصادية المفروضة من قبل  ٥٩
 )١٣٧( واليات المتحدة الماليمليون دوالر عبر نظام ال ١١٥من 

 ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٦

تسليم مواطن إيراني مطلوب إلى المقاطعة الغربية في تكساس لتصديره غير القانوني لمواد عسكرية حساسة من الواليات المتحدة إلى   ٦٠
 ) ١٣٨( إيران 

 ٢٠٢٠ذار/مارس آ ١٧

 
 .iran-to-products-metal-of-export-the-on-advisory-department-https://www.state.gov/stateح على متا  ١٣٠
 .iran-behalf-work-connection-sentenced-ndividualsi-https://www.justice.gov/opa/pr/twoمتاح على   ١٣١
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١٧  

 ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٠ )١٣٩(النتهاكه قانون السرية المصرفية) ank of KoreaIndustrial Bتوجيه اتهامات جنائية إلى البنك الصناعي الكوري ( ٦١

 ٢٠٢٠أيار/مايو  ١ )١٤٠(وبالعقوبات بشرائهما ناقلة نفطتوجيه اتهامات جنائية إلى مواطنَْين إيرانيَْين النتهاكهما القوانين المتعلقة بغسل األموال  ٦٢

  ٢٠٢٠أيار/مايو  ١٤  )١٤١( من العقوبات  للتصدي لممارسات الشحن غير القانوني والتهربإصدار مكتب مراقبة األصول األجنبية توجيهات   ٦٣

، واالحتيال في النقل اإللكتروني لألموال  تسليم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية اإليرانية بتهم غسل األموال   ٦٤
  ) ١٤٢( والتآمر 

  ٢٠٢٠أيار/مايو  ١٨

من األصول المتعلقة باالستخدام غير القانوني للنظام المالي للواليات   مليون دوالر  ٢٠رة أكثر من وزارة العدل تسعى إلى مصاد  ٦٥
  )١٤٣( وانتهاكهاالمتحدة بغرض التهرب من العقوبات المفروضة على إيران 

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٣

ناقالت نفط متوجهة إلى فنزويال على أساس  مذكرة وشكوى تهدفان إلى االستيالء على كل النفط اإليراني الموجود على متن أربع   ٦٦
  )١٤٤(ارتباطها بقوات حرس الثورة اإلسالمية

  ٢٠٢٠تموز/يوليه  ٢

  ٢٠٢٠تموز/يوليه  ١٦  )١٤٦()١٤٥( شهرا بتهمة تهريب بضائع من الواليات المتحدة إلى إيران ٤٦ماساتشوستس بالسجن لمدة الحكم على رجل من والية   ٦٧
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