
 

 إيمز  /ايمسكريستوفر دوغالس  

 االقتصادية في حاالت الطوارئ الدولية الصالحياتالتآمر النتهاك قانون 

 

. لديه عائلة أو نحو ذلك ۲۰۲۲ مارس آذار/ خالل شهرفي المملكة العربية السعودية  اجدهوتب ُعلم  و يقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إيمز /ايمسن المعروف أن م

قام بتأسيس مصالح تجارية مختلفة في العديد من البلدان تشمل اإلمارات العربية المتحدة ومالطا وجبل طارق وفي  إيمز /ايمسمقيمة في المملكة المتحدة. ومن المعروف أن 

 جميع أنحاء أوروبا.
 تحذير

قانون نتهاك ولية. على وجه التحديد، التآمر الاالقتصادية في حاالت الطوارئ الد الصالحياتمطلوب بتهمة التآمر النتهاك قانون  إيمز /ايمسكريستوفر دوغالس 

 العمل مع مواطن أمريكي لتقديم العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )"كوريا الديمقراطية" أو "كوريا الشمالية"( من خالل

 إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.( Blockchain)تشين البلوك تقنية وتكنولوجيا أو )كريبتوكيرنسي( خدمات تكنولوجيا العملة المشفرة

( Pyongyangالكريبتوكيرنسي، بتخطيط وتنظيم "مؤتمر بيونج يانج )، وهو رجل أعمال يعمل في مجال تشفير العمالت إيمز /ايمس، قام ۲۰۱۸ابتداء من أو في أوائل عام 

د خبيًرا أمريكيًا في العملة يجنبت قام إيمز /ايمس بأن زعميُ و .)كريبتوكيرنسي(" لمنفعة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والعملة المشفرة( Blockchainللبلوكتشين )

لهذا  ۲۰۱۹ أبريل عام /تب له السفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيسانجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المؤتمر ور  المشفرة لتقديم الخدمات إلى 

 ةشفرالم العمالتوتقنيات  نالبلوكتشيتقنية حول  على أسئلة محددة والخبير أجابا إيمز /ايمسزعم أن ويُ  الغرض منتهكا بذلك العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة.

ح اقتربا وقامواكما  .أنهم يعملون لصالح حكومة كوريا الشمالية على دراية اكانوفراد أ همفي نبم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةمن ور الحضمن الكريبتوكيرنسي 

 وتجنب العقوباتصممة للتهرب مُ المشفرة ورسم معامالت العملة  كوريا الديمقراطية الشعبيةلجمهورية  خطط إلنشاء "عقود ذكية" متخصصة لخدمة المصالح الفريدة

نشاطهم، ودور خطوات إلخفاء  باتخاذ إيمز /ايمسقيام ويُزعم  .رسم هذه المعامالت على لوح ابيض للجمهور الكوري الشمالي من خاللالتي تفرضها الواليات المتحدة، 

. مما أدى إلى تعطيل المخطط ۲۰۱۹ نوفمبرالثاني/ تشرين شهر  فيعن سلطات الواليات المتحدة. وألقت سلطات الواليات المتحدة القبض على الخبير  المؤامرةالخبير في 

)"أوفاك"(،  وزارة الخزانة، مكتب مراقبة األصول األجنبية المتآمر أليخاندرو كاو دي بينوس في أي وقت من األوقات على إذن من هكيأو شر إيمز /ايمسحصل يلم 

 .لتقديم السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما هو مطلوب بموجب القانون

النتهاك قانون بعد اتهامه بالتآمر  ۲۰۲۲ يناير/ كانون الثاني ۲۷ ، نيويورك فيفي محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك إيمز /ايمسبحق  اتحاديوقد صدر أمر اعتقال 

 .االقتصادية في حاالت الطوارئ الدولية الصالحيات

 يجب االنتباه لقدرته على الهروب إلى الخارج قبل المحاكمة 

 .رجى االتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكيةيُ هذا الشخص، معلومات تتعلق بإذا كانت لديك أية 

 نيويورك الميداني:التحقيقات الفيدرالي مكتب 
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من قبل مطلوب  

 ي آ ف بي الـ إ درالييمكتب التحقيقات الف 


