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  )٢٠١٥( ٢٢٣١ جملس األمن تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار    
    

  مقدمة  -  أوال  
ــه  ١٤يف   - ١ ــا والصــني وفرنســا      ٢٠١٥متوز/يولي ــن االحتــاد الروســي وأملاني ــذل كــل م ، ب

والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واالحتــاد  الشــماليةواململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
ــران اإلســالمية جهــودا دبلوماســية ُتوجــت باالتفــاق علــى خطــة العمــل       ــة إي األورويب ومجهوري

 فيـه  الذي أيد )٢٠١٥( ٢٢٣١متوز/يوليه، اختذ جملس األمن القرار  ٢٠الشاملة املشتركة. ويف 
دعــم  اجمللــس اخلطــة ودعــا مجيــع الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة إىل   

، االعتمـاد)  (يـوم  ، وهـو تـاريخ اعتمـاد االتفـاق    ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ١٨تنفيذها. ويف 
  .دخلت اخلطة حيز النفاذ وبدأ املشاركون فيها القياَم خبطوات لتنفيذ التزاماهتم

املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة      تقدمي  لدى، و٢٠١٦ون الثاين/يناير كان ١٦ويف   - ٢
ذلـك، إىل جملـس األمـن، تقريـرا يؤكـد      إىل جملـس حمـافظي الوكالـة، ومبـوازاة     (الوكالة) الذرية 

مـن   ١١-١٥إىل  ١-١٥اختذت اإلجراءات احملـددة يف الفقـرات   اإلسالمية إيران مجهورية  أن
يـوم تنفيـذ   اإلجناز املتمثل يف بلـوغ  الشاملة املشتركة. وقد رحبُت ب لاملرفق اخلامس خلطة العم

، الذي يشكل حمطة رئيسية تعكس اجلهود احلسـنة النيـة الـذي بـذهلا مجيـع      (يوم التنفيذ) طةاخل
  االتفاق. األطراف يف

، ولـدى تلقـي   )٢٠١٥( ٢٢٣١مـن القـرار    ٧ويف اليوم نفسه، وانسجاما مـع الفقـرة     - ٣
 )٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٦( ١٦٩٦العمـل بكـل أحكـام القـرارات      تقرير الوكالة هـذا، أُهنـيَ  

 )٢٠١٠( ١٩٢٩و  )٢٠٠٨( ١٨٣٥و  )٢٠٠٨( ١٨٠٣و  )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و
ــرار      )١()٢٠١٥( ٢٢٢٤ و ــاء مــن الق ــق ب ــز  )٢٠١٥( ٢٢٣١ودخلــت كــل أحكــام املرف حي

__________ 
، القــذائف التســياريةمشلــت مجلــة أمــور منــها احلظــر املتصــل بــالربامج احلساســة يف جمــايل االنتشــار النــووي و   )١(  

وحظر توريد األسلحة، وحظر السـفر وجتميـد األصـول، وتـدابري ماليـة وقيـود جتاريـة خمتلفـة، وحظـر تقـدمي           
باألحكـام املتصـلة بواليـات اللجنـة املنشـأة       تنفيذ العملَالاخلدمات املتصلة بوقود السفن. وأُهني أيضا يف يوم 

  وفريق اخلرباء التابع هلا. )٢٠٠٦( ١٧٣٧عمال بالقرار 
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ولألحكـام الـواردة    ٥و  ٤و  ٢و  ١مجيـع الـدول أن متتثـل للفقـرات     ى لعاآلن  ويتعني النفاذ.
تلــك  علــى امتــداد املــدة احملــددة يف للقــرار (أ) إىل (و) مــن املرفــق بــاء  ٦يف الفقــرات الفرعيــة 

وطلـب جملـس    .)٢(للقـرار  مـن املرفـق بـاء    ٧و  ٣، وهي مدعوة إىل االمتثـال للفقـرتني   الفقرات
  .أن أقدم تقريرا عن تنفيذ تلك األحكام كل ستة أشهر مين األمن
بـأن أقـدم تقريـرا     جملـس األمـن   وهذا التقرير مقدم تنفيذا لـذلك الطلـب ولطلـب رئـيس      - ٤

  ).٧  ، الفقرةS/2016/44( ، مشفوعا باستنتاجات وتوصيات)٢٠١٥( ٢٢٣١عن تنفيذ القرار 
    

  والتوصياتالرئيسية االستنتاجات   - ثانياً   
اإلســالمية إيــران مجهوريــة  يــوم التنفيــذ، يشــجعين تنفيــذُعلــى بعــد انقضــاء ســتة أشــهر   - ٥

مـا زالـت مجهوريـة    و. الشـاملة املشـتركة   اللتزاماهتا املتصلة باجملال النووي مبوجب خطـة العمـل  
، ريثمــا اتفــاق الضــماناتاإلضــايف امللحــق ب ة مؤقتــة الربوتوكــولَورإيــران اإلســالمية تطبــق بصــ

تواصـل  كانـت  طـة. وأفـادت الوكالـة بأهنـا     اخلالشـفافية الـواردة يف    تـدابريَ ويدخل حيـز النفـاذ،   
يف مـا يتعلـق   الـيت قامـت هبـا    التحقق من عدم حتويل املواد النووية املعلنة، وبأن عمليـات التقيـيم   

رحـت الوكالـة   بعدم وجود مواد أو أنشطة غري معلنة ال تزال متواصلة. ومنذ يـوم التنفيـذ، مـا ب   
ــووي       ــران اإلســالمية اللتزاماهتــا املتصــلة باجملــال الن ــة إي ــذ مجهوري تعمــل علــى التحقــق مــن تنفي

الوكالـة   طة، وعلى رصده. وإنين أدعو الدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي الـدعم إىل اخلمبقتضى 
عـن توريـد   تقـارير   أي ترد طة. وإضافة إىل ذلك، ملوجب اخلحىت تتمكن من الوفاء بواليتها مب

حتويلـــها مـــواد متصـــلة باجملـــال النـــووي إىل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أو عـــن بيعهـــا هلـــا أو   
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١  طة والقراراخلتصديرها إليها مبا يتعارض مع أحكام   أو
تنفيـذ  جملس األمن وميسِّـر  كلٍ من عمل  الترتيبات العملية الرئيسية لدعملقد ُوضعت   - ٦

ــرار  ــو  )٢٠١٥( ٢٢٣١القـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــُتحدثت علـ ــة  . واسـ ــة الالزمـ ــروابط التنفيذيـ ص الـ
ــني ــابع للجنــ     اجمل ب ــتريات الت ــين باملش ــل املع ــق العام ــس والفري ــز املقترحــات   ل ــتركة لتجهي ة املش
الصــلة باجملــال النــووي املقدمــة مــن الــدول األعضــاء يف إطــار قنــاة املشــتريات، مــع إيــالء    ذات

__________ 
سـنوات؛   ١٠تشمل األحكام املتعلقة بعمليات النقل ذات الصلة باجملال النووي اليت ستطبق لفتـرة تصـل إىل     )٢(  

واألحكام املتعلقة بالتحويالت والتدابري املالية املتصلة بالصواريخ، مبا يف ذلـك جتميـد األصـول، الـيت سـتطبق      
ســنوات؛ فضــال عــن األحكــام املتعلقــة بــالتحويالت املتصــلة باألســلحة وحظــر الســفر الــيت  ٨ل إىل ملــدة تصــ

، وشــريطة عــدم إعــادة العمــل  ٢٠٢٥ســنوات. ويف تشــرين األول/أكتــوبر عــام   ٥ســتطبق لفتــرة تصــل إىل 
نـهى  بأحكام قرارات جملس األمـن السـابقة يف حـال عـدم امتثـال ملحـوظ خلطـة العمـل الشـاملة املشـتركة، يُ          

 ويكون اجمللس قد اختتم نظره يف املسألة النووية اإليرانية. )٢٠١٥( ٢٢٣١العمل بكل أحكام القرار 
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ــة بكــل اللغــات      ــها. كمــا أن االســتمارات االختياري ــار الواجــب لســرّية املعلومــات وأمن االعتب
  الستخدام من جانب الدول األعضاء.الرمسية الست لألمم املتحدة متاحة أيضا ل

مجهورية إيـران اإلسـالمية انتبـاه األمانـة     فقد استرعت جيابية، التطورات اإلهذه  رغمو  - ٧
سـواء   ،مل تسـتفد بالكامـل مـن رفـع اجلـزاءات     إىل أن، برأيها، مجهورية إيران اإلسـالمية   العامة

ــة كانــت  ــيت أثارهــا  هــذه اهلــواجس  وتشــمل . متعــددة األطــراف  وأوطني ــدهــذا ال قضــايا  البل
مج اإلعفــاء مــن التأشــرية ومنــع تحســني برنــال ٢٠١٥قــانون الواليــات املتحــدة لعــام  قبيــل مــن
تابعـة  حمكمـة  صـادر عـن   ومصادرة أصول املصـرف املركـزي يف أعقـاب أمـر     ، اإلرهابيني سفر
العامـة  املعلومات اليت حصلت عليها األمانة . ويورد املرفق األول هلذا التقرير لواليات املتحدةل

ال سـيما  حتـديات،   تنفيـذ أي اتفـاق  ولكـن دون   .)٣(يف سياق اتصـاالهتا مـع املمـثلني اإليـرانيني    
ميـع املشـاركني الثبـات    هيـب جب أ. لـذا  شـتركة املشـاملة  العمل الخطة كان معقدا وشامال ك إذا

ســوية التحــديات بــروح مــن التعــاون والت خــوض غمــار لالتفــاق، وتــام بالتنفيــذ الم يف التــزامه
الحتـــاد األورويب بـــدر مـــن ا يشـــجعين مـــاالصـــدد، هـــذا يف . ووحســـن النيـــة واملعاملـــة باملثـــل

مبـا يف ذلـك   ، ميـع املشـاركني فيهـا   مؤاتيـة جل طـة  جبعل اخل التزامات قويةمن  والواليات املتحدة
  .)٤(منافع للشعب اإليراينوفري عن طريق ت

إزاء القلـق  يسـاورين  )، ٢٠١٥( ٢٢٣١لقـرار  لما يتعلق بتنفيذ أحكام املرفـق بـاء    ويف  - ٨
ــات إطــالق   ــذائف التســي عملي ــا  ارية الق ــيت أجرهت ــران اإلســالمية ال ــة إي ــارس  مجهوري يف آذار/م

ــو  ٢٠١٦ ــا أدع ــران اإلســالمية  . وأن ــة إي ــات     مجهوري ــن إجــراء عملي ــاع ع طــالق اإلإىل االمتن
ألن من شأهنا أن تزيد من حدة التـوتر يف املنطقـة. ومـع أنـه يعـود جمللـس األمـن أن يفسـر          هذه

تنسـجم مـع الـروح البنـاءة الـيت       طـالق هـذه ال  اإلقراراته، فإنه يساورين القلق من أن عمليـات  
  .الشاملة املشتركة ظهرت إبان توقيع خطة العمل

ويساورين القلق أيضا إزاء ما ذُكر عن ضـبط حبريـة الواليـات املتحـدة شـحنة أسـلحة         - ٩
. وقـد اسـتنتجت الواليـات املتحـدة     (انظر املرفق الثاين) ٢٠١٦يف خليج ُعمان يف آذار/مارس 

__________ 
املوجهـة مـن املمثـل الـدائم جلمهوريـة       ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢٠من مرفق الرسالة املؤرخة  ٦انظر أيضا الفقرة   )٣(  

البيـان الـذي أصـدرته مجهوريـة إيـران      ”ة إىل رئـيس جملـس األمـن املعنونـة     إيران اإلسالمية لدى األمم املتحـد 
ــرار     ــدة القـ ــم املتحـ ــابع لألمـ ــاذ جملـــس األمـــن التـ ــاب اختـ ــالمية يف أعقـ ــد )٢٠١٥( ٢٢٣١ اإلسـ  الـــذي يؤيـ

 .)S/2015/550( “شاملة املشتركةالعمل ال  خطة  فيه

 Statement by France, Germany, United Kingdom, United States and the High Representative of theانظــر   )٤(  

European Union for Foreign Affairs and Security Policy on post-JCPOA business with Iran  الصــــــــــــــادر
-http://eeas.europa.eu/statements. ميكــــــــن االطــــــــالع عليــــــــه يف الــــــــرابط ٢٠١٦أيار/مــــــــايو  ١٩ يف

eeas/2016/160519_05_en.htm. 
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ورجَّحــت أهنــا كانــت متجهــة إىل الــيمن.    مجهوريــة إيــران اإلســالمية األســلحة هــو أن منشــأ 
األمانـةَ العامـة بأهنـا مل تشـارك قـط يف إيصـال مثـل هـذه          إيـران اإلسـالمية   مجهوريةُأبلغت  وقد

ر مجيــع الــدول األعضــاء بالتزامهــا بالتنفيــذ التــام  . وأود أن أذكِّــاألســلحة (انظــر املرفــق األول)
وأدعوهــــا إىل تقــــدمي تقــــارير  ،)٢٠١٥( ٢٢٣١للقــــرار  مــــن املرفــــق بــــاء (ب) ٦للفقــــرة 

  مكتيب. اجمللس وإىلعمليات ضبط أسلحة إىل   أي  عن
وأود أن أسترعي انتباه جملس األمن إىل مشـاركة مؤسسـات إيرانيـة يف معـرض األمـن        - ١٠

مــارس. ومل ُتطلــب موافقــة مســبقة يف بغــداد يف آذار/ ذي ُنظِّــمالعــراق الــوالــدفاع اخلــامس يف 
إىل العــراق. وقــد التمســت األمانــةُ  مجهوريــة إيــران اإلســالميةلــس لنقــل األســلحة مــن اجمل مــن

األمانــةَ العامــة  إيــران اإلســالمية مجهوريــةُوأبلغــت  .هبــذا الشــأنالبلــدين العامــة توضــيحا مــن  
ألن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     ال يتطلب موافقة مسبقة مـن اجمللـس،  ، برأيها، هذا النشاط بأن

بتوضـــيح  لـــساجملأوصـــي األول).  (انظـــر املرفـــق عروضـــةاملاألصـــناف ظلـــت حتـــتفظ مبلكيـــة 
التوريــد أو البيــع أو النقــل، بصــرف عمليــات ســري علــى كــل ت(ب)  ٦كانــت الفقــرة  إذا مــا

  اجلهة املالكة.النظر عن تغيري 
أن منظمــة الصــناعات الدفاعيــة، وهــي كيــان مــدرج يف القائمــة املنشــأة    ويبــدو أيضــا  - ١١

جملس األمـن، شـاركت يف املعـرض وينبغـي     يتعهدها واليت  )٥()٢٠١٥( ٢٢٣١مبوجب القرار 
القـرار. وعلـى غـرار    هذا اختاذ إجراء بشأهنا مبوجب أحكام جتميد األصول املنصوص عليها يف 

مفتوحــة تشــري  املستحصــل عليهــا مــن مصــادر  ذلــك، فأنــا أبلــغ جملــس األمــن بــأن املعلومــات  
ــردا  أن إىل ــدرجفـ ــة، اليف  امـ ــو قائمـ ــليماين، هـ ــم سـ ــواء قاسـ ــؤخرا.   اللـ ــراق مـ ــافر إىل العـ سـ
أنـا  والعـراق هبـذا الشـأن و    مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   التمست األمانةُ العامة توضـيحا مـن    وقد

  أعتزم، بناء عليه، أن أقدم تقريرا عن ذلك إىل اجمللس.
عـرض األمـن   رده علـى االستفسـارات املتعلقـة مب   معرض العامة يف  األمانةَ وأبلغ العراُق  - ١٢

ــراق   ــدفاع اخلــامس يف الع ــواء قاســم ســليماين  وب وال ــأن، ســفر الل ــد   ب ــذا البل ــ”ه ــا م درك متام
نطــوق امل (أ) مــن ٧الفقــرة ) وحتديــدا ٢٠١٥( ٢٢٣١لتزاماتــه وفقــا للتفــاهم بشــأن القــرار  ال

القـرارات السـابقة   شـكل واضـح العمـل بكـل     بتـا  أهنلـتني  املرفق ألـف، ال من (ب)  ١٨ والفقرة
عـالوة  . و“٢٠١٥-٢٠٠٦نظام اجلـزاءات املنصـوص عليـه يف القـرارات املتخـذة يف الفتـرة       بو

. “اومربكـــا تقنيـــطـــويال و”) كـــان ٢٠١٥( ٢٢٣١ أن القـــراربـــالعـــراق أفـــاد علـــى ذلـــك، 
__________ 

 املدرجون يف القائمـة املوضـوعة عمـال بـالقرار    . خيضع األفراد http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtmlانظر   )٥(  
لقيود جتميد األصول وحظر السفر. بينما ختضع الكيانات املدرجة فيها لتجميد األصول.  )٢٠١٥( ٢٢٣١

 كياناً. ٦١فرداً و  ٢٣ومدرج حالياً يف هذه القائمة 
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صــل بشــأن أحكــام القــرار    واأمهيــة مواصــلة أنشــطة التوعيــة والت   األمــر يــدلل علــى    هــذا إن
  .) والتزامات الدول األعضاء٢٠١٥(  ٢٢٣١

    
  تنفيذ األحكام املتصلة باجملال النووي  - ثالثا   

، أصــدرت الوكالــة تقــارير فصــلية عــن أنشــطة ٢٠١٦يف آذار/مـارس وحزيران/يونيــه    - ١٣
 )٢٠١٥( ٢٢٣١والرصد اليت قامت هبا يف مجهورية إيران اإلسـالمية يف ضـوء القـرار     التحقق

)S/2016/250  وS/2016/535(.   تواصـل التحقـق مـن عـدم حتويـل      كانـت  وأفادت الوكالة بأهنـا
املــواد النوويــة املعلنــة ومــن أن عمليــات التقيــيم الــيت تقــوم هبــا يف مــا يتعلــق بعــدم وجــود مــواد  
وأنشطة نووية غري معلنة ال تزال متواصـلة. وأفـادت الوكالـة أيضـا بأهنـا عملـت علـى التحقـق         

لتزاماهتـا املتصـلة باجملـال النـووي وعلـى رصـده مبوجـب        ال مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   من تنفيذ 
 كـانون الثاين/ينـاير   ١٦منـذ   ،مل أتلـقَ إضـافة إىل ذلـك، فأنـا    . والشـاملة املشـتركة   خطة العمـل 

ــد أصــناف      ٢٠١٦ ــأي معلومــات مفتوحــة املصــدر، بشــأن توري ــدي ب ــم ل ــر وال عل ، أي تقري
بشأن بيعها هلا أو نقلها هلا أو تصـديرها   أو مجهورية إيران اإلسالميةمتصلة باجملال النووي إىل 

  .)٢٠١٥( ٢٢٣١طة والقرار اخلإليها خالفا ألحكام 
لشـــاملة ا اســـتحداث خطـــة العمـــل )٢٠١٥( ٢٢٣١القـــرار جملـــس األمـــن يف أيـــد و  - ١٤

خمصصـةً لنقـل األصـناف واملـواد واملعـدات والسـلع والتكنولوجيـا         “قناةَ مشـتريات ” املشتركة
قنـاة  هـذه ال طـة. ومـن خـالل    اخلمبوجـب   مهوريـة إيـران اإلسـالمية   النوويـة جل ألنشطة لالالزمة 

ــة املشــتركة املنشــأة مبوجــب     اجملسيســتعرض  ــّت توصــيات اللجن ــق   اخللــس ويب ــا يتعل طــة يف م
مــن  ٢يف الفقــرة الــواردة  الــدول بــأن تشــارك يف األنشــطة املتصــلة باجملــال النــووي مبقترحــات 

  أو بأن تأذن هبا. )٢٠١٥( ٢٢٣١املرفق باء للقرار 
موافقــة مســبقة مــن جملــس األمــن   ميكــن اآلن جلميــع الــدول، شــريطة حصــوهلا علــى و  - ١٥
كل حالة على حدة، أن تشارك يف توريد أو بيع أو نقل أصـناف ومـواد ومعـدات    أساس  على

تـوفري  ويف مـا يتعلـق ب  ، وأن تسـمح بـذلك،   )٦(وسلع وتكنولوجيـا نوويـة ومزدوجـة االسـتخدام    
مجهوريـة  . وجيـوز للـدول أيضـا أن تسـمح حبيـازة      )٧(خمتلف اخلدمات أو املسـاعدة ذات الصـلة  

__________ 
ــرد األصــناف وا   )٦(   ــة يف   ت ــا املعني ــدات والســلع والتكنولوجي ــواد واملع ــة     مل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــيقيت الوكال وث

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  وINFCIRC/254/Rev.9/Part 2    ــرى ــا أن أي أصــناف أخــرى ميكــن أن ت ، كم
أو باملــاء الدولـة املعنيــة أن تلــك األصــناف ميكــن أن تســهم يف أنشــطة متصــلة بإعــادة املعاجلــة أو بالتخصــيب  

 الثقيل، وأهنا غري متسقة مع خطة العمل الشاملة املشتركة.
بأي شكل من أشكال املساعدة التقنية أو التدريب التقين أو املسـاعدة املاليـة   اإلسالمية إيران مجهورية تزويد   )٧(  

الصــلة بتوريــد أو االســتثمار أو السمســرة أو غريهــا مــن اخلــدمات، ونقــل املــوارد أو اخلــدمات املاليــة ذات    
ــلع      أو ــدات والســ ــواد واملعــ ــناف واملــ ــتخدام األصــ ــنع أو اســ ــل أو صــ ــع أو نقــ ــة   بيــ ــا املبينــ والتكنولوجيــ
 .)٢٠١٥( ٢٢٣١للقرار  (أ) من املرفق باء ٢  الفرعية  الفقرة  يف
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يف أنشطة جتارية معينـة متصـلة باجملـال النـووي يف دولـة أخـرى       مصلحة جتارية  إيران اإلسالمية
شـجَّع  لـس، تُ اجمل. ولـدى تقـدمي اقتـراح إىل    )٨(شريطة احلصول على موافقـة مسـبقة مـن اجمللـس    

الدول على استخدام استمارة الطلب االختيارية وشهادة االستخدام النـهائي النموذجيـة اللـتني    
 ةتريات التـابع للجنـة املشـتركة املتـاحتني مـن علـى الصـفح       وضعهما الفريق العامل املعـين باملشـ  

ــبكية  ــك االســتمارات    )٩()٢٠١٥( ٢٢٣١لمجلــس املخصصــة للقــرار  لالش ــى تقــدمي تل ، وعل
لـس  اجملوُتشجَّع الـدول كـذلك علـى إرسـال هـذه املقترحـات إىل ميسِّـر         شكل مقروء آليا. يف

  من خالل بعثاهتا الدائمة لدى األمم املتحدة. )٢٠١٥( ٢٢٣١لتنفيذ القرار 
ويف تاريخ تقدمي هذا التقرير، قُدم اقتراح واحد إىل جملس األمن. وقـد ُسـحب الحقـا      - ١٦

مجهوريـة إيـران   السـتخدام املـزدوج إىل   هذا االقتـراح املتعلـق بتصـدير مؤقـت لألصـناف ذات ا     
  لغرض املشاركة يف معرض. اإلسالمية

ووي موافقــة مســبقة، بــل إخطــارا وال تتطلــب بعــض األنشــطة ذات الصــلة باجملــال النــ  - ١٧
جملــس األمــن واللجنــة املشــتركة. وهــذه األنشــطة هــي، مــن مجلــة أمــور، األنشــطة املتصــلة   إىل

قبيتني يف مرفـــق فـــوردو إلنتـــاج النظـــائر املســـتقرة؛ مباشـــرة بتعـــديل ضـــروري لسلســـلتني تعـــا
لـغ  ك ٣٠٠مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بكميـات تزيـد علـى        وبتصدير اليورانيـوم املخصـب   

 سـتثناءات مقابل اليورانيوم الطبيعي؛ وبتحـديث مفاعـل آراك. ووردت سـتة إخطـارات باال     يف
ها بتصـدير اليورانيـوم املخصـب    ، تتصل كلـ ٢٠١٦وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٥بني متوز/يوليه 

لـس أي إخطـارات   اجمليف مقابـل اليورانيـوم الطبيعـي. ومل يتلـق     لـغ  ك ٣٠٠بكميات تزيد على 
  منذ يوم التنفيذ.

 ٢٢٣١للقـــرار مـــن املرفـــق بـــاء  ٢وستســـري هـــذه القيـــود املنشـــأة مبوجـــب الفقـــرة   - ١٨
التاريخ الذي تقـدم فيـه الوكالـة تقريرهـا     حىت أو  ٢٠٢٥حىت تشرين األول/أكتوبر  )٢٠١٥(

ال تـزال  اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  املـواد النوويـة يف   كـل  بـأن  االسـتنتاج العـام    الذي يشـري إىل 
. ويف حــال تقــدمي )١٠(، أيهمــا أقــرب)“االســتنتاج العــام”(تقريــر  تســتخدم يف أنشــطة ســلمية

__________ 
انيـوم أو إنتـاج أو اسـتخدام املـواد والتكنولوجيـا النوويـة       نشاط يف دولة أخرى ينطـوي علـى اسـتخراج اليور     )٨(  

اإلســـالمية إيـــران مجهوريــة  ، وقيـــام INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 الوكالـــة علــى النحـــو املـــذكور يف وثيقــة  
أو اخلاضــعة لواليتــها القضــائية أو األشــخاص  اإلســالمية إيــران مجهوريــة ورعاياهــا والكيانــات املؤسســة يف  

ــيت  أو ــات ال ــا         الكيان ــا أو يســيطرون عليه ــيت ميلكوهن ــات ال ــهم أو الكيان ــه من ــهم أو بتوجي ــة عن ــل بالنياب تعم
 باالستثمار يف أي نشاط من هذا القبيل يف األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية.

 .www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml انظر  )٩(  

، طلــب جملــس األمــن إىل املــدير العــام للوكالــة أن يقــدم، مبجــرد   )٢٠١٥( ٢٢٣١مــن القــرار  ٦الفقــرة يف   )١٠(  
ال تـزال تسـتخدم   اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  توصل الوكالة إىل االسـتنتاج العـام بـأن مجيـع املـواد النوويـة يف       

 الستنتاج إىل جملس حمافظي الوكالة وجملس األمن بشكل متوازٍ.أنشطة سلمية، تقريرا يؤكد فيه هذا ا  يف
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، يســـتعاض عـــن شـــرط احلصـــول ٢٠٢٥ تقريـــر قبـــل تشـــرين األول/أكتـــوبرال هـــذاالوكالـــة 
 ٢علـى األنشـطة املتصـلة باجملـال النـووي املبينـة يف الفقـرة        موافقة مسبقة من جملس األمن  على

واللجنة املشتركة قبـل مـا ال يقـل    لس اجملبشرط إخطار  )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار 
 األنشطة. هعن عشرة أيام عمل من القيام هبذ

    
  تنفيذ األحكام املتصلة بالقذائف التسيارية  - رابعا   

  القيود املفروضة على األنشطة ذات الصلة بالقذائف التسيارية اإليرانية  -ألف   
مجهوريـة إيـران    )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق بـاء للقـرار    ٣الفقرة دعا جملس األمن يف   - ١٩

نشــاط يتصــل بالقــذائف التســيارية املعــدة لتكــون قــادرة علــى   إىل عــدم القيــام بــأي اإلســالمية
هــذه باســتخدام  إطــالق القــذائف التســيارية  ذلــك عمليــات يف إيصــال األســلحة النوويــة، مبــا 

أو حـىت التـاريخ الـذي     ٢٠٢٣ا التقييد حىت تشـرين األول/أكتـوبر   تكنولوجيا. وسيسري هذال
  ، أيهما أقرب.“االستنتاج العام”تقدم فيه الوكالة تقريرها عن 

، أثنــاء منــاورات عســكرية، مجهوريــة إيــران اإلســالميةويف أوائــل آذار/مــارس، قامــت   - ٢٠
وكـاالت األنبـاء اإليرانيـة    . ووفقا ل(انظر الشكل األول) بإطالق سلسلة من القذائف التسيارية

الرمسية ولتقرير قدمه إيل كل مـن فرنسـا وأملانيـا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة، مشلـت         
 “٣ -شــهاب ”وهــي قذيفــة تســيارية قصــرية املــدى، و  “١ -قيــام ”القــذائف الــيت أُطلقــت 

الصــادرة فيــديو وهــي قذيفــة تســيارية متوســطة املــدى. وتشــري كــذلك الصــور وتســجيالت ال  
قــوات حــرس الثــورة اإلســالمية إىل أن إحــدى القــذائف الــيت أطلقــت علــى األقــل محلــت   عــن

تســـجيال يـــدعو إىل تـــدمري إســـرائيل. وتعمـــل هاتـــان القـــذيفتان بتكنولوجيـــا الوقـــود الســـائل 
إىل مـدى  لـغ  ك ٧٠٠ قدرها حـواىل إمجالية لصواريخ سكود، ومها قادرتان على إيصال محولة 

بالنسـبة  لـم  ك ٢ ٠٠٠و  ١ ٣٠٠وإىل مـدى يتـراوح بـني     ١ -نسـبة لقيـام   باللم ك ٧٠٠يبلغ 
  .٣ -لشهاب 
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  األولالشكل 
صور لعمليات إطالق قذائف تسيارية إيرانية خمتلفـة مـن أمـاكن غـري معلنـة نشـرهتا قـوات        

  ٢٠١٦آذار/مارس  ٩حرس الثورة اإلسالمية يف 
  
  
  
  
  
  

  .)حرس الثورة اإلسالميةاملصدر: سباه لألنباء (موقع األنباء الرمسي على اإلنترنت لقوات 
    

آذار/مـارس   ٢٣، يف رسالتني متطـابقتني مـؤرختني   مجهورية إيران اإلسالميةوشددت   - ٢١
٢٠١٦ )S/2016/279( ٢٢٣١، علــى أن عمليــات اإلطــالق ال تتعــارض مــع القــرار )٢٠١٥( 

بـأي نشـاط يتصـل بالقـذائف التسـيارية املعـدة لتكـون قـادرة علـى إيصـال           ”حيث أهنا مل تقـم  
تسـع قـط إىل حيـازة    يف رسـالتها أهنـا مل    مجهورية إيران اإلسالميةوأكدت “. األسلحة النووية

أســلحة نوويــة ولــن تســعى إىل ذلــك أبــدا، ألهنــا حتتــرم التزامهــا مبوجــب معاهــدة عــدم انتشــار  
ــر          ــرار ال حيظ ــذلك أن الق ــتركة. والحظــت ك ــاملة املش ــل الش ــة العم ــة وخط ــلحة النووي األس

 مـن  ٣األنشطة العسكرية املشروعة والتقليدية، وأن من الواضح أن الصـيغة الـواردة يف الفقـرة    
  املرفق باء للقرار ليست إلزامية.

آذار/مــارس، تلقيــت رســالة مــن فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة والواليــات  ٢٨ويف   - ٢٢
ية ومزعزعــة لالســتقرار وأُجريــت  املتحــدة شــددت علــى أن عمليــات اإلطــالق تلــك اســتفزاز  

القــذائف التســيارية املعــدة ”مجلــة . وأكــدت تلــك الــدول أن )٢٠١٥( ٢٢٣١حتــد للقــرار  يف
تشـمل مجيـع    )٢٠١٥( ٢٢٣١الواردة يف القـرار  “ لتكون قادرة على إيصال األسلحة النووية

تلك القـادرة علـى إيصـال    بأهنا ، احملددة نظم الفئة األوىل لنظام التحكم يف تكنولوجيا القذائف
وهـي قـادرة بطبيعتـها    لـم  ك ٣٠٠إىل مـدى ال يقـل عـن    لـم  ك ٥٠٠محولة إمجالية ال تقل عـن  

ــا مـــن أســـلحة    ــام  علـــى إيصـــال األســـلحة النوويـــة وغريهـ ــا أن قيـ   ١ -الـــدمار الشـــامل. ومبـ
خلصـــت تلـــك الـــدول إىل أن إطـــالق  فقـــد  ،مهـــا قـــذيفتان مـــن الفئـــة األوىل  ٣ -وشـــهاب 

نشــاطا يتصــل بالقــذائف التســيارية املعــدَّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال ”القــذائف يشــكل  هــذه
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عمليــات إطــالق باســتخدام تكنولوجيــا مــن هــذا القبيــل للقــذائف        ”و “ األســلحة النوويــة 
مـن   ٣أال تقـوم بـه مبوجـب الفقـرة      مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   مـا طُلـب مـن     ، وهو“التسيارية

  .)٢٠١٥( ٢٢٣١  املرفق باء للقرار
ــاقش عمليـــات اإلطـــالق تلـــك يف     - ٢٣ ــارس  ١٤وإنـــين أدرك أن جملـــس األمـــن نـ آذار/مـ
حــول التوصــل إىل توافــق بــني أعضــاء اجمللــس      جيــرنيســان/أبريل. وأدرك أيضــا أنــه مل    ١ و
. ويف حـني أن األمـر   )٢٠١٥( ٢٢٣١مشـمولة بـالقرار   اإلطـالق هـذه   كانت عمليـات   إذا ما

ــود  ــه،  اجملإىل يع ــا أن حنــافظ  لــس يف تفســري قرارات ــع    جيــب علين ــده توقي ــذي ولَّ ــزخم ال ــى ال عل
أدعــو العمــل الشــاملة املشــتركة، وذلــك انســجاما مــع روحهــا البّنــاء. ويف هــذا الصــدد    خطــة

عمليـات إطـالق مـن هـذا القبيـل للقـذائف       القيـام ب إىل االمتنـاع عـن    سـالمية مجهورية إيـران اإل 
  تزيد من حدة التوتر يف املنطقة. التسيارية ألهنا ميكن أن

  
مجهوريـة  القيود املفروضة على عمليات نقل القذائف التسيارية أو األنشـطة مـع     -باء   

  إيران اإلسالمية
ــالفقرة   ١٦منـــــذ   - ٢٤ ــاير، وعمـــــال بـــ ــرار   ٤كـــــانون الثاين/ينـــ مـــــن املرفـــــق بـــــاء للقـــ

، جيوز جلميع الدول، شريطة احلصول على موافقة مسـبقة مـن جملـس األمـن     )٢٠١٥( ٢٢٣١
ألصـناف واملـواد   على أساس كل حالة على حدة، أن تشارك يف توريد أو بيـع أو نقـل بعـض ا   

ــا املتصــلة بالقــذائف التســيارية إىل     ــران اإلســالمية واملعــدات والســلع والتكنولوجي ــة إي  مجهوري
ــذلك  وأن ــوفري و، )١١(تســمح ب ــواع ت ــأن ــنخمتلف ــاعدة  ة م ــزم أيضــا   .)١٢(اخلــدمات أو املس ويل

ــن     ــة املســبقة م ــى املوافق ــى لــس اجملاحلصــول عل ــازة عل ــران اإلســالمية  حي ــة إي مصــاحل  مجهوري
  .)١٣(أنشطة جتارية معينة ذات صلة بالقذائف التسيارية  يف

__________ 
قائمـة نظـام الـتحكم بتكنولوجيـا      األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيا املعنية هي تلـك املبينـة يف    )١١(  

ولوجيــا تقــرر الدولــة أهنــا ميكــن ومعــدات وســلع وتكنوأي أصــناف ومــواد  املرفــق) ،S/2015/546( القــذائف
 تسهم يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية.  أن

تزويد مجهورية إيـران اإلسـالمية بـأي مسـاعدة تقنيـة أو تـدريب أو مسـاعدة ماليـة أو اسـتثمارات أو خـدمات             )١٢(  
يتصـل بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع       مسسرة أو غريها من اخلدمات، ونقـل املـوارد أو اخلـدمات املاليـة، فيمـا     

(أ) أو املتصـلة باألنشـطة املبينـة     ٤استخدام األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيا املبينة يف الفقرة  أو
 .)٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  ٣يف الفقرة 

إيران على مصـلحة يف أي نشـاط جتـاري يف دولـة أخـرى، يتصـل بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع            حيازة”أي   )١٣(  
استخدام األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيات املذكورة يف الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقـرة   أو

 “.٣أو املتصلة باألنشطة املبينة يف الفقرة 
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أو حـىت التـاريخ الـذي تقـدم      ٢٠٢٣وسيسري هذا احلكم حىت تشرين األول/أكتوبر   - ٢٥
، أيهمـا أقـرب. وحـىت تـاريخ تقـدمي هـذا التقريـر،        “االسـتنتاج العـام  ”فيه الوكالة تقريرها عن 

مـن املرفـق بـاء     ٤تقدم أي من الـدول األعضـاء أي اقتـراح إىل جملـس األمـن عمـال بـالفقرة         مل
ــذ وإضــافة إىل ذلــك، ف. )٢٠١٥( ٢٢٣١للقــرار  ــاه   ١٦من ــاير، مل يوجــه انتب كــانون الثاين/ين

توريــد أو بيــع أو نقــل أو تصــدير أصــناف  جملــس األمــن أو انتبــاهي إىل أي معلومــات تتعلــق ب 
ــران اإلســالمية صــلة بالقــذائف التســيارية إىل   ذات ــة إي بصــورة تتعــارض مــع أحكــام    مجهوري
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١العمل الشاملة املشتركة والقرار   خطة

    
  تنفيذ األحكام املتصلة باألسلحة  - خامسا   

، جيـوز  )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقـرار   ٥على النحو املنصوص عليه يف الفقرة   - ٢٦
ــة      ــى موافق ــدول اآلن، شــريطة احلصــول عل ــع ال ــى أســاس     جلمي ــن عل ــس األم ــن جمل مســبقة م

ــل إ     كــل ــع أو النق ــد أو بي ــى حــدة، املشــاركة يف توري ــة عل ــران اإلســالمية  ىل حال ــة إي  مجهوري
دبابات، أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية من العيـار الكـبري، أو طـائرات مقاتلـة،      أي
ــاروخية        أو ــات صـ ــواريخ، أو منظومـ ــة، أو صـ ــفن حربيـ ــة، أو سـ ــة هجوميـ ــائرات عموديـ طـ

ــدة لألســـلح   (علـــى ــدد ألغـــراض ســـجل األمـــم املتحـ ــو احملـ ــا يتصـــل  النحـ ــة)، أو مـ ة التقليديـ
مجهوريـة إيـران   لـس لتزويـد   اجملأعتـدة. ويلـزم أيضـا احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة مـن          من اهب

مبختلف اخلدمات أو املساعدة يف ما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صـنع أو صـيانة    اإلسالمية
  .)١٤(استخدام تلك األسلحة واألعتدة ذات الصلة  أو
، )٢٠١٥( ٢٢٣١للقـرار   مـن املرفـق بـاء    (ب) ٦، يف الفقـرة  األمن أيضاوقرر جملس   - ٢٧

أنه ينبغي جلميع الدول أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع، باستثناء ما يقـرره مسـبقا اجمللـس خـالف     
ل األسـلحة أو العتـاد ذي الصـلة    ذلك على أساس كـل حالـة علـى حـدة، توريـد أو بيـع أو نقـ       

  .مجهورية إيران اإلسالمية  نم
أو حـىت التـاريخ الـذي     ٢٠٢٠وسيسري هذان احلكمـان حـىت تشـرين األول/أكتـوبر       - ٢٨

، أيهمـــا أقـــرب. وحـــىت تـــاريخ تقـــدمي “االســـتنتاج العـــام”تقـــدم فيـــه الوكالـــة تقريرهـــا عـــن 
 ٥ س األمـن عمـال بـالفقرتني   التقرير، مل تقدم أي مـن الـدول األعضـاء أي اقتـراح إىل جملـ      هذا
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١للقرار  (ب) ٦  و

__________ 
ات ماليـــة وباملشــورة، وغــري ذلـــك   وارد أو خــدم مبــ تقين والـــتــدريب  البمية اإلســال إيـــران مجهوريــة  تزويــد    )١٤(  

اخلدمات أو املساعدة املتصلة بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع أو صـيانة أو اسـتخدام األسـلحة واألعتـدة          من
 .)٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  ٥ذات الصلة املبينة يف الفقرة 
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ــن ال   ٧ويف   - ٢٩ ــرا مـ ــت تقريـ ــه، تلقيـ ــات   حزيران/يونيـ ــمن معلومـ ــدة يتضـ ــات املتحـ واليـ
. وأُبلــغ أيضــا جملــس مجهوريــة إيــران اإلسـالمية مـن   ، وفقــا لتقييمهــا،ضــبط أســلحة قادمـة  عـن 

بتلـك املعلومـات. وعـالوة     )٢٠١٤( ٢١٤٠مـن املنشـأة عمـال بـالقرار     األمن وجلنـة جملـس األ  
معلومات من مصادر مفتوحة إىل أن كيانـات إيرانيـة شـاركت يف معـرض     أشارت على ذلك، 

دفاعي أجنيب وعرضت أسلحة خالله. وأنا على علم أيضا ببعض التقارير اإلعالمية الـيت تشـري   
وخــالل الفتــرة  .)١٥(مــا فتئــت تقــدم األســلحة إىل حــزب اهللا مجهوريــة إيــران اإلســالميةإىل أن 

ارير مـن الـدول األعضـاء عـن هـذه العمليـات لنقـل األسـلحة،         املشمولة بالتقرير مل أتلق أي تقـ 
  وليست لدي معلومات مستقلة لتأييد هذه التقارير اإلعالمية.

  
  Adrisضبط أسلحة: املركب الشراعي 

مجهوريـة إيـران   ذكرت الواليات املتحدة يف تقريرهـا أهنـا ضـبطت شـحنة أسـلحة مـن         - ٣٠
. ووفقــا للتقريــر، ففــي (انظــر املرفــق الثــاين) من، يــرجح أهنــا كانــت متجهــة إىل الــي اإلســالمية

 Adrisباعتراض مركـب شـراعي   واليات املتحدة آذار/مارس، قامت سفينة تابعة لبحرية ال ٢٨
يعرب املياه الدولية بـالقرب مـن خلـيج عمـان. وأسـفر هـذا اإلجـراء، الـذي قامـت بـه الواليـات            

لتقريـر، عـن اكتشـاف كميـة كـبرية      يف ااملتحدة وفقا للقانون الدويل العريف علـى حنـو مـا جـاء     
بندقيــة كالشــنيكوف مــن طــرازات  ١ ٥٠٠األســلحة املخبــأة علــى مــنت املركــب تشــمل   مــن

ــة، و  ــي     ٢٠٠خمتلفــ ــرازي أر يب جــ ــن طــ ــواريخ مــ ــة صــ ــي  ٧ -قاذفــ يف،  ٧ -وآر يب جــ
ــار    ٢١ و ). واســتنادا الثــاينملــم (انظــر الشــكل   ١٢,٧مــدفعا رشاشــا مــن طــراز دوشــكا عي
حتليل املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك املقـابالت مـع الطـاقم واسـتعراض األسـلحة، خلصـت        إىل

خالفــا  ومت نقلــها مجهوريــة إيــران اإلســالمية  الواليــات املتحــدة إىل أن األســلحة قادمــة مــن     
. وبعد ضبط األسـلحة، مسـح للمركـب    )٢٠١٥( ٢٢٣١لقرار املرفق باء ل(ب) من  ٦ للفقرة

  الشراعي وطاقمه باملغادرة.
 مهورية إيران اإلسـالمية أعضاء من البعثة الدائمة جلباألمانة العامة ممثلون عن واجتمع   - ٣١

حزيران/يونيـه إلطالعهـم علـى هـذا التقريـر، مث وجهـت        ٨يف نيويـورك يف  لدى األمم املتحدة 
اللتمـاس توضـيحات بشـأن هـذه الشـحنة.       ورية إيـران اإلسـالمية  مهرسالة إىل املمثل الدائم جل

وقد نفت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية هـذا االدعـاء نفيـا قاطعـا (انظـر املرفـق األول). وال تـزال           
ومجهوريـة إيـران    استعراض املعلومات املقدمة من الواليـات املتحـدة  العامة تعكف على األمانة 

__________ 
 Israel’s main concern in Syria: Iran, not ISIS”, Wall Street Journal, 17 March“انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال:      )١٥(  

  .Lebanese army slowly crushing extremists near Syria border”, Associated Press, 22 June 2016“؛ و 2016
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يف الوقت املناسب على آخر املسـتجدات بشـأن عمليـة    من األ، وأعتزم إطالع جملس اإلسالمية
  .هذه ضبط األسلحة

  
  الشكل الثاين

بنادق كالشنيكوف من طرازات خمتلفة وقاذفات آر يب جي ورشاشات ضبطت على مـنت  
  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٨يف  Adrisاملركب 

  
  
  
  
  

  .: الواليات املتحدةاملصدر
    

  العراقي اخلامسواألمن نقل أسلحة: معرض الدفاع     
حســب معلومــات مــن مصــادر مفتوحــة، شــاركت عــدة كيانــات إيرانيــة يف معــرض      - ٣٢

آذار/مــارس علــى أرض  ٨إىل  ٥الــدفاع واألمــن العراقــي اخلــامس الــذي أقــيم يف الفتــرة مــن    
وهيئـة   )١٦(معرض بغداد الدويل. واسـتنادا إىل صـور نشـرهتا وكالـة أنبـاء اجلمهوريـة اإلسـالمية       

وريــة إيــران اإلســالمية، يبــدو أن األصــناف الــيت عرضــتها تلــك الكيانــات تشــمل اإلذاعــة جلمه
). ومـن املفهـوم لـدي أن هـذا النقـل      ٣أسلحة صغرية وذخائر مدفعية وصواريخ (انظر الشكل 

إىل العــراق كــان ليتطلــب موافقــة مســبقة مــن جملــس    مجهوريــة إيــران اإلســالميةألســلحة مــن 
. وقــد أعربــت األمانــة )٢٠١٥( ٢٢٣١رفــق بــاء للقــرار (ب) مــن امل ٦األمــن، عمــال بــالفقرة 

لـدى األمـم   ية والعـراق  مهورية إيران اإلسـالم العامة عن قلقها ألعضاء يف البعثتني الدائمتني اجل
ن واملمثلـ واعترب ات. يف نيويورك، ودعت الدولتني العضوين إىل تقدمي مزيد من املعلوماملتحدة 
ألن مجهوريـة  احلصول علـى موافقـة مسـبقة مـن اجمللـس      ستدعي ال يهذا النشاط  ن أنواإليراني

  األول). (انظر املرفق عروضةاملاألصناف إيران اإلسالمية ظلت حتتفظ مبلكية 
   

__________ 
  )١٦(  “Baghdad Exhibit featuring Iran defense, military capabilities”  ،وكالـــــة أنبـــــاء اجلمهوريـــــة اإلســـــالمية ،

 .٢٠١٦آذار/مارس   ٥
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  الثالثالشكل 
   اخلامس الدفاع واألمن العراقي األصناف اليت عرضتها كيانات إيرانية خالل معرض

    
  
  
  
  
  

  .يسار)إىل اليمني) ووكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية (إىل الهيئة اإلذاعة جلمهورية إيران اإلسالمية (: املصدر
    

  جتميد األصول  - سادسا   
 )٢٠١٥( ٢٢٣١قـرار  لل(ج) و (د) مـن املرفـق بـاء     ٦ تنييف الفقـر األمـن  قّرر جملس   - ٣٣

أن تقوم مجيع الدول بتجميد األموال وغريهـا مـن األصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية لألفـراد        
، وبضــــمان )٢٠١٥( ٢٢٣١والكيانــــات املــــدرجني يف القائمــــة املوضــــوعة عمــــال بــــالقرار 

إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية ألولئك األفراد والكيانـات. وسيسـري    منع
أو حىت التاريخ الذي تقـدم فيـه الوكالـة الدوليـة      ٢٠٢٣هذا احلكم حىت تشرين األول/أكتوبر 

  ، أيهما أقرب.“االستنتاج العام”للطاقة الذرية تقريرها عن 
ــالقرار     - ٣٤ ــوعة عمـــال بـ ــة املوضـ ــمن القائمـ ــات   )٢٠١٥( ٢٢٣١وتتضـ ــراد والكيانـ األفـ

 ١٧٣٧احملــددين يف القائمــة الــيت وضــعتها وتتعهــدها جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  
فـرداً وكيانـاً وردت    ٣٦، باسـتثناء  )٢٠١٥( ٢٢٣١اعتباراً من تاريخ اختـاذ القـرار    )٢٠٠٦(

ت أمســاؤهم  ، وُرفعــ )٢٠١٥( ٢٢٣١أمســاؤهم بالتحديــد يف ملحــق املرفــق بــاء مــن القــرار       
لمجلــس أن يرفــع   لالقائمــة يف يــوم التنفيــذ. وكمــا هــو حمــّدد يف تلــك الفقــرة، ميكــن           مــن 
القائمة أمساء أفراد أو كيانات، كمـا ُيمكنـه أن ُيـدرج فيهـا أمسـاء أفـراد آخـرين وكيانـات          من

أخـــرى ممـــن يتبـــّين أهنـــم يســـتوفون معـــايري معينـــة حـــّددها القـــرار بشـــأن تعـــيني مـــن ُيـــدرج   
  لــس أن يرفــع مــن القائمــة كيانــا واحــدا  اجملكــانون الثاين/ينــاير، قــّرر  ١٧ ويف .)١٧(ةالقائمــ يف
  

__________ 
، جيـوز للمجلـس أن ُيعـّين أفـرادا آخـرين وكيانـات       )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  (ج) ٦عمال بالفقرة   )١٧(  

احملتمـل إسـهامها يف االنتشـار، أو ارتبطـوا     جلمهورية إيـران اإلسـالمية   نشطة النووية األأخرى ألهنم شاركوا يف 
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  حظر السفر  - سابعا   
، يـتعني علـى مجيـع    )٢٠١٥( ٢٢٣١مـن املرفـق بـاء مـن القـرار      ه) ( ٦عمال بـالفقرة    - ٣٦

الـــدول اختـــاذ التـــدابري الالزمـــة ملنـــع األفـــراد املدرجـــة أمســـاؤهم يف القائمـــة املوضـــوعة عمـــال  
ــالقرار ــر     )٢٠١٥( ٢٢٣١ بـ ــيها (انظـ ــور أراضـ ــول أو عبـ ــن دخـ ــرة مـ ــاله) ٣٤الفقـ . )١٩(أعـ

أو حـــىت التـــاريخ الـــذي تقـــدم  ٢٠٢٠وسيســـري هـــذا احلكـــم حـــىت تشـــرين األول/أكتـــوبر  
  ، أيهما أقرب.“االستنتاج العام”الوكالة تقريرها عن   فيه
األقـل ُمـدرج   وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اسـترعى انتبـاهي أن فـردا واحـد علـى         - ٣٧

أيار/مــايو،  ٢٥قــام بــرحالت ســفر إىل خــارج بلــده. ففــي  قــد يكــون امســه حاليــا يف القائمــة 
نشرت وكالـة أنبـاء إيرانيـة صـورا فوتوغرافيـة مستنسـخة يظهـر فيهـا قائـد قـوة القـدس التابعـة             

ت غرفـة عمليـا  ”اللواء قاسم سليماين، يف ما أُشري إليه على أنه ة اإلسالمي ةحرس الثورلقوات 
أيار/مـايو، ذكـرت وزارة اخلارجيـة     ٢٧. ويف )٢٠()اخلامس(انظر الشكل  يف العراق “الفلوجة

مستشــارين مــن اجلــيش اإليــراين موجــودون يف العــراق حتــت  ”ية أن اإلســالم إيــرانجلمهوريــة 
 .)٢١(“قيــــادة اللــــواء قاســــم ســــليماين بنــــاء علــــى طلــــب مــــن حكومــــة العــــراق الشــــرعية   

قائد قوات احلشد الشعيب العراقية، أبـو مهـدي املهنـدس، الـذي     أيار/مايو، ذكر نائب  ٢٩ ويف
ظهر يف الصـورة نفسـها، أن اللـواء سـليماين موجـود يف العـراق بنـاء علـى طلـب مـن حكومـة            

حزيران/يونيه، مل ُينكر وزير خارجيـة العـراق خـالل مـؤمتر صـحفي زيـارةَ        ٦ويف  .)٢٢(العراق
 .)٢٣(نــه قــام بــذلك بصــفته مستشــارا عســكريا  اللــواء ســليماين للعــراق، غــري أنــه شــّدد علــى أ  

مهوريــة إيــران جل وأثــارت األمانــة العامــة هــذه املســألة أيضــا مــع أفــراد مــن البعثــتني الــدائمتني   
__________ 

ال ُيلزِم هذا احلكم أي دولة برفض السماح ملواطنيها بـدخول أراضـيها. وباإلضـافة إىل ذلـك، ال يسـري القيـد         )١٩(  
علـى حـدة، أن السـفر لـه مـا يـربره مـن أسـباب         املتعلق حبظـر السـفر عنـدما يقـرر جملـس األمـن، يف كـل حالـة         

أن االسـتثناء سـيخدم، عـدا ذلـك،      لـس األمـن إىل  اجملعنـدما خيلـص    إنسانية، مبا يف ذلـك الواجبـات الدينيـة، أو   
 .)٢٠١٥( ٢٢٣١مقاصد القرار 

  )٢٠(  Fars News Agency, “Iran’s Gen. Soleimani in Fallujah Operations Room”، متـــاح ٢٠١٥أيار/مــايو   ٢٥ ،
 .http://en.farsnews.com/imgrep.aspx?nn=13950304001274من 

ــالمية،     )٢١(   ــران اإلســ ــة إيــ ــة جلمهوريــ ، ”Spokesman slams Saudi FM for anti-Iran statements“وزارة اخلارجيــ
 .www7.irna.ir/en/News/82090143، متاح من ٢٠١٥أيار/مايو   ٢٧

 Tasnim News Agency, “General Soleimani in Iraq at Baghdad’s request: Voluntaryانظر على سبيل املثـال:   )٢٢(  

Force Official”, ،متــاح مــن٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٩ ، www.tasnimnews.com/en/news/2016/05/29/1087056/ 
general-soleimani-in-iraq-at-baghdad-s-request-voluntary-force-official. 

 عمـان  س ديوان الوقف السّني املعقود يفوزارة خارجية العراق، املؤمتر الصحفي لوزير خارجية العراق ورئي  )٢٣(  
 .www.mofa.gov.iq/ab/news.php?articleid=856 ، متاح من٢٠١٦حزيران/يونيه  ٦ يف
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ــراق اإلســالم ــم املتحــدة   ية والع ــدى األم ــدمي    ل ــدولتني العضــوين إىل تق ــورك ودعــت ال يف نيوي
ــألة    ــذه املس ــس    .إيضــاحات بشــأن ه ــاة جمل ــزم مواف ــن وأعت ــذ الصــدد أيضــا    بتقراألم ــر يف ه ي

  الوقت املناسب.  يف
    

  اخلامسالشكل 
  “غرفة عمليات الفلوجة”اللواء سليماين يف ما أُشري إليه على أنه 

  
  
  
  
  
  
        
ــارس؛ ُنشــرت الصــورة يف     :املصدر   ــاء ف ــة أنب ــايو  ٢٥وكال ــايل:   ٢٠١٦أيار/م ــق الت ــر اجلهــاز  ”مــع التعلي نَش

العراقية صورا لغرفـة عمليـات قـوات احلشـد الشـعيب يظهـر فيهـا        اإلعالمي حلركة حزب اللـه النجباء 
قائد  جة معقائد قوة القدس اإليرانية، اللواء قاسم سليماين، وهو يناقش استراتيجيات القتال يف الفلو

النجبــاء، وقائــد آخــر للمقــاتلني فيلــق بــدر، هــادي العــامري، وأكــرم الكعــيب الــذي هــو مــن حركــة   
  .. (يظهر اللواء سليماين يف أقصى اليسار)“أبو مهدي املهندس صفوف احلشد الشعيب وهو يف

    
املعـين   الدعم الذي تقدمه األمانة العامة إىل جملس األمن وامليّسر التابع له  - ثامنا   

  )٢٠١٥( ٢٢٣١بتنفيذ القرار 
، كّرســت شــعبة شــؤون جملــس األمــن يف إدارة  )٢٠١٥( ٢٢٣١منــذ اعتمــاد القــرار   - ٣٨

لـس وامليّسـر   اجملالشؤون السياسية جهودا كبرية لوضـع الترتيبـات العمليـة الكفيلـة بـدعم عمـل       
. ونّسقت الشعبة أيضا مـع الفريـق العامـل املعـين     )٢٠١٥( ٢٢٣١املعين بتنفيذ القرار  التابع له

  كة من أجل إنشاء قناة املشتريات.باملشتريات التابع للجنة املشتر
كــانون الثاين/ينــاير، قــدمت الشــعبة الــدعم لتنظــيم اجتمــاعني غــري رمســيني   ١٦ومنــذ   - ٣٩

لني، وكــذلك إلحاطــة مفتوحــة ُعقــدت علــى مســتوى اخلــرباء وتزويــدمها بالعــاماألمــن جمللــس 
. وتولّت الشعبة أيضا جتهيز مجيـع  )٢٠١٥( ٢٢٣١إلطالع الدول األعضاء على تنفيذ القرار 
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 الرسائل الواردة والصادرة املتعلقة بتنفيذ القرار. ولترويج املعلومـات املتاحـة بشـأن القيـود الـيت     
ــاال، باشــرت       اجمليفرضــها  ــا فع ــتريات، تروجي ــاة املش ــا قن ــا فيه ــس، مب ــذ   ل ــوم التنفي الشــعبة يف ي

 .)٢٤(لمجلـس لعلـى املوقـع الشـبكي     )٢٠١٥( ٢٢٣١صـفحات شـبكية خمصصـة للقـرار      نشر
ــائق قــدمها الفريــق العامــل املعــين    ،٢٠١٦الشــبكي، يف شــباط/فرباير  وأضــيفت إىل املوقــع   وث

وقــّدم  .تـزود الــدول مبعلومـات عمليـة عـن قنـاة املشـتريات      التـابع للجنـة املشـتركة    باملشـتريات  
ــائق    ــق العامــل يف أيار/مــايو نســخة منقحــة هلــذه الوث ، أضــيفت أيضــا  ويف نيســان/أبريل .الفري

 وممثلـو الفريـق   )٢٠١٥( ٢٢٣١ املعـين بتنفيـذ القـرار   عروض قدمها امليّسر التابع جمللس األمـن  
  العامل خالل جلسة إحاطة مفتوحة.

 )٢٠١٥( ٢٢٣١املعـين بتنفيـذ القـرار    وبالتعاون الوثيق مع امليّسر التابع جمللـس األمـن     - ٤٠
، وضـعت الشـعبة العمليـات الالزمـة     التـابع للجنـة املشـتركة    يق العامـل املعـين باملشـتريات   والفر

تتّبـــع مجيـــع املقترحـــات املقدمـــة  لتيســـري ترمجـــة املقترحـــات يف الوقـــت املناســـب، وإرســـال و 
الــدول ومجيــع الرســائل الالحقــة ذات الصــلة املتبادلــة بــني الــدول األعضــاء وجملــس األمــن  مــن

بوسائط إلكترونية مؤّمنة. ولغـة العمـل يف اللجنـة املشـتركة هـي اإلنكليزيـة،       واللجنة املشتركة 
غـات الرمسيـة   غري أنه جيـوز للـدول األعضـاء أن تقـدم املقترحـات إىل جملـس األمـن بـأي مـن الل         

  الست لألمم املتحدة.
ورّدت الشــعبة علــى عــدة استفســارات مــن الــدول األعضــاء بشــأن قنــاة املشــتريات،      - ٤١
لق بإجراءات تقدمي املقترحات وعمليـة االسـتعراض، وبشـأن اإلعفـاءات مـن العمـل       ما تع منها
  قناة ومسائل خاصة بالسرية.الب

   

__________ 
 .www.un.org/en/sc/2231ظر ان  )٢٤(  
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  املرفق األول
ــا األم       ــلت عليهـ ــيت حصـ ــات الـ ــاالهتا   املعلومـ ــياق اتصـ ــة يف سـ ــة العامـ انـ

  *املمثلني اإليرانيني  مع
  دعاءاتاال  -ألف   

 )٢٠١٥( ٢٢٣١ورد شــرح مســهب لوجهــة نظــر مجهوريــة إيــران اإلســالمية للقــرار   - ١
ول )، وهـــو ال يـــزال ســـاري املفعـــ S/2015/550بياهنـــا الصـــادر يف أعقـــاب اختـــاذ (الوثيقـــة   يف

بالكامل. وعليه، فإن مجهورية إيران اإلسالمية ال تـزال تصـر علـى أن كـل اجلـزاءات والتـدابري       
ناجمهـا النـووي، مل تكـن تسـتند     التقييدية املفروضة عليها، مبا فيهـا تلـك املطبقـة حتـت ذريعـة بر     

ــة تال    إىل ــة، ولـــيس يف اخلطـ ــة وغـــري قانونيـ ــريه  أســـاس وكانـــت غـــري عادلـ ــا ميكـــن تفسـ ــا مـ يـ
ــى ــه عل ــولَ مج    أن ــران اإلســالمية بشــرعية   يعــين، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، قب ــة إي هوري
صــالحية أو قابليــة إنفــاذ اجلــزاءات والتــدابري التقييديــة املتخــذة ضــد إيــران مــن قبــل جملــس     أو

أخـــرى، دولـــه األعضـــاء، أو الواليـــات املتحـــدة أو أي دولـــة  األمـــن، أو االحتـــاد األورويب أو
كما ال ينبغي تفسـري ذلـك علـى أنـه تنـازل عـن ممارسـة أي حـق ذي صـلة           موافقَتها عليها، أو

حيق جلمهورية إيران اإلسالمية أن تتمتـع بـه مبوجـب التشـريعات الوطنيـة أو الصـكوك الدوليـة        
  أو املبادئ القانونية ذات الصلة، أو على أنه تقييد هلذه املمارسة.

 ٤١ويف الوقت نفسه، ومع األخذ يف االعتبـار أن اجمللـس قـرر، متصـرفا مبوجـب املـادة         - ٢
من ميثاق األمم املتحدة، أن ينهي العمل بأحكام كل القرارات الصادرة بشأن الربنـامج النـووي   
جلمهورية إيران اإلسالمية، أزيلت بالكامل كل اجلـزاءات والتـدابري التقييديـة املفروضـة مبوجـب      

ال ترقــى إىل أوجــه  )٢٠١٥( ٢٢٣١رارات. إن التــدابري الــواردة يف املرفــق بــاء للقــرار تلــك القــ
  .حمدد حظر أو جزاءات فهي تستدعي حصرا إجراءات تتعلق بقضايا معينة ضمن إطار زمين

  لي:ويف ضوء ما ورد أعاله، يوجه االنتباه إىل ما ي  - ٣
ــاء    ١-٣   ــا يتعلـــق بادعـ ــال يف مـ ــران  إرسـ ــة إيـ ــيمن، تـــرفض مجهوريـ أســـلحة إىل الـ

  .إرساهلااإلسالمية رفضا قاطعا االدعاء بأهنا شاركت قط يف 
ويف مــا يتصــل مبعــرض الــدفاع واألمــن العــراق، مل حيصــل أي توريــد أو بيــع     ٢-٣  

اجمللــس،  ميكــن أن تســتدعي موافقــة مســبقة مــن نقــل ألســلحة أو أعتــدة ذات صــلة أو
  صحاهبا.تغيري أل  لكيتها أوانتقال يف مفاألصناف معروضة فحسب من دون حصول 

 
  

 .املعلومات الواردة هنا أُدرجت كما وردت  *  
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للقــرار  التنفيــذ املشــوب بــالعيوب مــن قبــل االحتــاد األورويب/الواليــات املتحــدة    -باء   
٢٠١٥( ٢٢٣١(  
لواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب يف مـا يتعلـق      رغم االلتزامات الواضحة من جانـب ا   

برفع اجلزاءات، مل تستطع مجهورية إيران اإلسالمية أن تستفيد استفادة كاملة من رفع اجلزاءات 
بســبب سلســلة مــن أوجــه القصــور و/أو عــدم األداء مــن جانــب الواليــات املتحــدة أو االحتــاد     

  :القرار ومرفقاتهاعتماد ات اليت اختذاها رغم األورويب. ويف ما يلي بعض األمثلة على اإلجراء
قــانون الواليــات املتحــدة املتعلــق بتحســني برنــامج اإلعفــاء مــن التأشــرية ومنــع ســفر       - ١

: مبوجب هذا القـانون، مل يعـد حيـق ملـواطين البلـدان املشـمولة بربنـامج        ٢٠١٥اإلرهابيني لعام 
إيــران اإلســالمية أو كــانوا موجــودين فيهــا  اإلعفــاء مــن التأشــرية الــذين ســافروا إىل مجهوريــة  

ن إيرانيــون، الســفر أو الــدخول ، أو َمــن هــم أيضــا مواطنــو٢٠١١آذار/مــارس  ١اعتبــارا مــن 
ــامج اإلعفــاء مــن التأشــرية    إىل ــَن الحقــا أن يف اإلمكــان   .الواليــات املتحــدة مبوجــب برن وأُعل

وا إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    ، تبعاً لكل حالة على حدة، لألفراد الذين سافراستثناءإصدار 
ألغــراض مشــروعة متصــلة باألعمــال التجاريــة بعــد إبــرام خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة           

لـــرحالت الســـياحية إىل مجهوريـــة إيـــران  تشـــمل ا). وال اســـتثناءات ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ١٤(
ــا لعـــدد مـــن   قـــد اإلســـالمية. و ــانون اجلديـــد خالفـ ــا يف ذلـــك اعُتمـــد القـ ــة، مبـ ــام اخلطـ  أحكـ

طـة، فـإن الواليـات املتحـدة ملتزمـة      اخلمن  ٢٦منها. ووفقا للفقرة  ٢٩و  ٢٨و  ٢٦ الفقرات
مبنــع التــدخل يف حتقيــق اســتفادة مجهوريــة إيــران اإلســالمية بشــكل كامــل مــن رفــع اجلــزاءات   

م الواليــات املتحــدة باالمتنــاع مــن اخلطــة، تلتــز ٢٨احملــددة يف املرفــق الثــاين. ومبوجــب الفقــرة 
ــن ــاذ  ع ــذها بنجــاح.      أياخت ــوض تنفي ــأنه أن يق ــن ش ــراء م ــا إج ــة   كم ــام العام نصــت األحك
من اخلطـة علـى األمـر نفسـه، الـيت تـذهب إىل حـد القـول بـأن جمموعـة الـدول            ‘ ٨’الفقرة  من

ــة الثالث/االحتــاد األورويب   ــدول الــثالث  األوروبي ــتمتنع عــن  وال ــرض شــروط تنظيميــة   ”س ف
 ٢٩. ويف الفقـرة  “ التقييدية اليت تشملها هـذه اخلطـة  وإجرائية متييزية عوض اجلزاءات والتدابري

من اخلطة، التزمت أيضا الواليات املتحدة باالمتنـاع عـن أيـة سياسـة هتـدف حتديـدا إىل التـأثري        
  مباشرة وسلبا على تطبيع العالقات التجارية واالقتصادية مع مجهورية إيران اإلسالمية.

صدور قرار عن حمكمة تابعـة للواليـات    مصادرة أصول للمصرف املركزي يف أعقاب  - ٢
باليـني دوالر   ١,٨املتحدة: بعد انقضاء أقل من أربعة أشهر على يوم تنفيذ اخلطة، ُحجز حنـو  

من دوالرات الواليات املتحدة من أصول املصـرف املركـزي اإليـراين يف أعقـاب صـدور قـرار       
ــات املتحــدة. كمــا أن     ــادر غــريملصــرف املركــزي  اعــن حمكمــة تابعــة للوالي علــى الوصــول   ق

ات املتحـدة مـن أصـوله احملجـوزة     باليـني دوالر مـن دوالرات الواليـ    ١,٧مبلغ آخر ينـاهز   إىل
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كلري سترمي، لكسمربغ، بناء على أسباب مماثلة. إن هذا العمل غري القانوين وغـري الشـرعي    يف
  يتعارض مع روح اخلطة.

ــات املتحــدة علــى صــعيد ا     - ٣ ــات والصــعيد احمللــي:  اســتمرار فــرض جــزاءات الوالي لوالي
ــات          ــة، ســنت بعــض حكوم ــل اخلط ــن تشــريعات اجلــزاءات املوجــودة قب ــد م إضــافة إىل العدي

مار وواصـلت إنفاذهـا للجـزاءات،    الواليات واحلكومـات احملليـة تشـريعات جديـدة ملنـع االسـتث      
الشـــركات األجنبيـــة تســـتعلم فيهـــا رســـائل هتديـــد للمصـــارف وذهبـــت إىل حـــد توجيـــه  بـــل
مــن  ٢٥اســتثماراهتا يف قطاعــات الطاقــة اإليرانيــة يف حقبــة مــا بعــد اخلطــة. ووفقــا للفقــرة   عــن

تشجع الواليات املتحـدة بنشـاط املسـؤولني علـى مسـتوى الواليـات أو علـى املسـتوى         ”اخلطة 
للواليــات املتحـدة والـيت تتمثــل   احمللـي علـى مراعـاة الــتغريات الـيت طـرأت علــى السياسـة العامـة        

ءات يف إطار خطة العمل هذه وعلى االمتناع عن اختاذ إجراءات تتعارض مع هـذا  رفع اجلزا يف
  .. ال ميكن اعتبار التغيري الشكلي يف كتابة الرسائل تشجيعا نشطا“التغيري يف السياسة العامة

ــد   - ٤ ــل بـــ أعيـ ــذي العمـ ــدة     ١٣٦٤٥األمر التنفيـ ــات املتحـ ــيس الواليـ ــن رئـ ــادر عـ الصـ
ــا ــان ُيف   مبـ ــة: كـ ــع اخلطـ ــارض مـ ـــ  يتعـ ــل ب ــاء العمـ ــرض إهنـ ــذي تـ ــارا  ١٣٦٤٥األمر التنفيـ اعتبـ
مـن مرفقهـا    ٤مـن اخلطـة، والفقـرة    ‘ ١٩’ ٢١على حنو ينسجم مع الفقـرة   “التنفيذ يوم” من

األمــر التنفيــذي  (د) مــن  ١الفــرع مــن مرفقهــا اخلــامس. ومــع أن     ٤-١٧الثــاين، والفقــرة  
ــاألمر التنفيـــذي  ١٣٧١٦ األمـــر التنفيـــذي يف ، فقـــد أعيـــد العمـــل  ١٣٦٤٥ أبطـــل العمـــل بـ
. إن هــذا األمــر ال يتســق ١٩إىل  ٩بــأجزاء عــدة مــن القــرار املبطــل مبــا فيهــا فروعــه  ١٣٧١٦

مـن اخلطـة    ٢٦التزام الواليات املتحدة بإهنـاء العمـل بـاألمر التنفيـذي وكـذلك مـع الفقـرة         مع
  املتعلقة باالمتناع عن إعادة اعتماد أو إعادة اجلزاءات اليت سبق رفعها.

وصـــول احلـــر إىل أصـــوله احملجـــوزة دم قـــدرة املصـــرف املركـــزي اإليـــراين علـــى العـــ  - ٥
اخلارج جراء عدم تعاون الواليات املتحدة يف حتويل تلك األصـول إىل عمـالت غـري دوالر     يف

لتزامـــات الواليـــات املتحـــدة   الواليـــات املتحـــدة فضـــال عـــن حتويلـــها إىل اخلـــارج، رغـــم ا      
  من املرفق الرابع للخطة. ٢-٧والفقرة  ‘٤’ ٢١الصدد مبوجب الفقرة   هذا  يف
استمرار تـردد املصـارف غـري األمريكيـة يف القيـام بأعمـال جتاريـة مـع مجهوريـة إيـران             - ٦

اإلسالمية بسبب السلوك الرادع الذي يقوم بـه مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة، مبـا يف ذلـك        
معـاودة االخنـراط مـع مجهوريـة     من خالل اتفاقات التسوية اليت متنع رمسيـا تلـك املصـارف مـن     

  إيران اإلسالمية.
املـزدوج (غـري األصـناف املـردة      اعتماد تقييـد متييـزي لبيـع األصـناف ذات االسـتخدام       - ٧
سـالمية مـن االحتـاد األورويب:    قائمة جمموعة مـوردي املـواد النوويـة) إىل مجهوريـة إيـران اإل      يف
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إيران اإلسالمية قبل اخلطـة مـن دون شـهادة     قائمة بالبنود اليت جرى تصديرها إىل مجهورية مثة
ــة        ــاين مــن الالئحــة التنظيمي ــة، أضــيفت إىل املرفــق الث مســتعمل هنــائي موقعــة مــن ســلطة إيراني

لالحتاد األورويب اليت تقتضي إجراءات من هذا القبيل. إن هذا األمر يزيد مـن صـعوبة    ١٨٦١
  تصدير هذه األصناف حىت من قبل اخلطة.

اد األورويب نظم ترخيص للرباجميات واملعـادن: يـورد املرفقـان السـابع ألـف      اعتماد االحت  - ٨
قــوائم املعــادن والربجميــات الــيت ختضــع لنظــام   1861/2015والســابع بــاء لالئحــة اجمللــس األورويب 

جديد للترخيص وهي قيود جديدة، وخصوصا عندما تستخدم اهلياكل النصية السلبية مـن قبيـل   
ومصـطلحات وشـروط تقييديـة فضفاضـة وغامضـة       “ ... صـة أي إذن ال متنح السلطات املخت”

  .للغاية التقييدي “.. الفائدة غري املباشرة حلرس الثورة اإلسالمية اإليرانية”.من قبيل 
ــة  وعــالوة علــى ذلــك، مــا زال الوقــود ال يقــدَّم إىل طــائ     - ٩ ــة اإليراني رات الركــاب املدني
علينـا أن ننتظـر املشـاكل النامجـة عـن اجلـزاءات        بعض وجهات االحتـاد األورويب. وال يـزال   يف

املرهقة املفروضة من الواليـات املتحـدة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقاتنـا وعقودنـا مـع شـركة إيربـاص           
  وغريها لشراء طائرات ركاب.

صـل  يرجى مالحظة أن املشاكل وأوجـه القصـور واخللـل يف األداء املـذكورة أعـاله حت       
  مية بالتزاماهتا بالكامل.رغم وفاء مجهورية إيران اإلسال
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  املرفق الثاين
مقــدم مــن الواليــات املتحــدة      ٢٠١٦حزيران/يونيــه   ٧تقريــر مــؤرخ      

 )٢٠١٥( ٢٢٣١األمريكيـــــة عـــــن تنفيـــــذ قـــــراري جملـــــس األمـــــن   
  *)٢٠١٥( ٢٢١٦  و
  

ــالقرار           ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــن واللجنـ ــس األمـ ــع جملـ ــدة أن تطلـ ــات املتحـ ــود الواليـ تـ
واملـواد   ) على معلومات بشأن شحنة مـن األسـلحة  “جلنة جزاءات اليمن”( )٢٠١٤( ٢١٤٠
ت متجهـة إىل الـيمن. وقـد تكـون     هبـا مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، يـرجَّح أهنـا كانـ         املتصلة
)، “امليسـر ”( )٢٠١٥( ٢٢٣١املعلومات مفيدة للميسر املعين بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن      هذه

لـيمن، وفريـق اخلـرباء املعـين بـاليمن، واألمـني العـام يف الوفـاء         وجلنة اجلـزاءات املفروضـة علـى ا   
بواليــاهتم يف مــا يتعلــق باالنتــهاكات املبلــغ عنــها لقــراري جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة     

  .)٢٠١٥( ٢٢١٦و  )٢٠١٥( ٢٢٣١
بالتوقيت احمللي، اعترضـت سـفينة    ١٩:٣٠، عند الساعة ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٨ويف   

التابعة لبحريـة الواليـات املتحـدة، العاملـة يف إطـار القـوات        USS Siroccoالدوريات الساحلية 
اه الدوليـة بـالقرب   البحرية التابعة للقيادة املركزية للواليات املتحدة، مركبا شراعيا يبحر يف املي

من خليج عمان وصعد أفرادها على متنه. وقد جرى القيام يهـذا العمـل وفقـا للقـانون الـدويل      
العــريف. وبعــد اكتشــاف خمبــأ كــبري لألســلحة علــى مــنت الســفينة، اســتدعت الســلطات التابعــة  

 . وضــبطتUSS Siroccoإىل املكــان للحلــول حمــل   USS Gravelyللواليــات املتحــدة الســفينةَ  
  شحنةَ األسلحة. USS Gravelyالسفينةُ 
ــرة    ــرار   ٦وتطلـــب الفقـ ــاء للقـ ــتثناء  )٢٠١٥( ٢٢٣١(ب) مـــن املرفـــق بـ منـــع، باسـ

ــابع لألمــم املتحــد    مــا ــة    يقــرره مســبقا جملــس األمــن الت ة خــالف ذلــك علــى أســاس كــل حال
نقل األسلحة أو العتاد ذي الصـلة، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر،      حدة، توريد أو بيع أو  على

ــاريخ الـــذ    ــا، حـــىت التـ ــران أو مـــن قبـــل مواطنيهـ ــنوات   مـــن إيـ ــرور مخـــس سـ ــد مـ ــع بعـ ي يقـ
اعتمـاد خطـة العمـل أو حـىت التـاريخ الـذي تقـدم فيـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة              يـوم  من

دا إىل حتليل املعلومـات املتاحـة، مبـا يف ذلـك     تقريرا يؤكد االستنتاج العام، أيهما أقرب. واستنا
ركــب، خلصــت الواليــات املتحــدة  املقــابالت مــع الطــاقم واســتعراض األســلحة علــى مــنت امل  

(ب) من املرفـق بـاء    ٦أن منشأ األسلحة كان إيران وقد ُنقلت من إيران يف انتهاك للفقرة  إىل
 
  

 .املعلومات الواردة هنا أُدرجت كما وردت  *  
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. وكشفت املقابالت مع طاقم دالئـل قويـة علـى أن األسـلحة كانـت      )٢٠١٥( ٢٢٣١للقرار 
هترب من إيران. وتعتزم الواليات املتحـدة إطـالع شـعبة شـؤون جملـس األمـن علـى معلومـات         

ــة الصــعود علــى مــنت ال     ــة اســتخدامها   إضــافية اسُتحصــل عليهــا نتيجــة عملي ســفينة وذلــك بغي
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١يتصل بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار   ما  يف

إن نقل هذه األسـلحة إىل قـوات تتصـرف بالنيابـة عـن أو بتوجيـه مـن أفـراد مـدرجني            
القـرار  مـن   ١٤يف قائمة جزاءات األمم املتحـدة املفروضـة علـى الـيمن يشـكل انتـهاكا للفقـرة        

٢٠١٥( ٢٢١٦(.  
رشـاش كالشـنيكوف    ١ ٥٠٠الشـراعي  وحَوت الشحنة الـيت ُضـبطت مـنت املركـب       

ــن ــة، و  مــ ــواع خمتلفــ ــي  ٢٠٠ أنــ ــة آر يب جــ ــي ٧-قاذفــ ــاش  ٢١و  ،يف ٧-وآر يب جــ رشــ
وطاقمـــه باملغـــادرة  لشـــراعيملـــم مـــن نـــوع دوشـــكا. وقـــد ُســـمح للمركـــب ا  ١٢,٧ عيـــار
  .األسلحة  ضبط  بعد

إن الواليـات املتحـدة تشـعر بــالقلق مـن أن إيـران تواصــل تصـدير األسـلحة يف انتــهاك          
. كمــا أن حتــويالت األســلحة )٢٠١٥( ٢٢٣١اللتزامــات إيــران مبوجــب قــرار جملــس األمــن  

يقـوض   )٢٠١٥( ٢٢١٦ك للحظر املفروض علـى األسـلحة مبوجـب القـرار     اليمن يف انتها إىل
  فرص حتقيق السالم يف املنطقة واحلد من معاناة شعب اليمن.

إننــا علــى ثقــة مــن أن هــذه املعلومــات ستســاعد جملــس األمــن يف تعزيــز تنفيــذ القــرار     
ــرار    )٢٠١٥( ٢٢٣١ ــام يف القــــ ــات الــــــيت قُــــــدمت إىل األمــــــني العــــ ــوء الطلبــــ . ويف ضــــ
، نطلب تاليا بكل احتـرام أن يقـدم األمـني العـام تقريـرا      S/2016/44والوثيقة  )٢٠١٥( ٢٢٣١

. )٢٠١٥( ٢٢٣١كافيا وافيا عن صادرات إيـران مـن األسـلحة فـاليت تشـكل انتـهاكا للقـرار        
ــارة ملفروضــة علــى الــيمن علــى  وتشــجع الواليــات املتحــدة جملــس األمــن وجلنــة اجلــزاءات ا   إث

ــة مــع إيــران مباشــرة، وأن يستعرضــا ســبال إضــافية لتح    هــذه ــدابري.  احلادث ســني إنفــاذ هــذه الت
  .الواليات املتحدة تعرض تقدمي مساعدهتا يف إجراء أي حتقيق  إن
 


