
  

 

 

 

 

 2022 يوليوز فاتح بتاريخ 02/2022مذكرة توجيهية عدد 

املنصوص عليها يف قرارات جملس األمن التابع مساطر وإجراءات تطبيق العقوبات  تنفيذبشأن 

 من طرف األشخاص اخلاضعني لألمم املتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما

 

املتعلق مبكافحة غسل األموال، كما مت تغيريه  43.05القانون رقم  أحكامبناء على 

املتعلق مبكافحة غسل األموال الصادر األمر بتنفيذه  12.18وتتميمه مبقتضى القانون رقم 

(، والسيما 2021يونيو  8) 1442شوال  27بتاريخ  1.21.56مبقتضى الظهري الشريف رقم 

 منه؛ 32و 28و 13.2و 13.1املواد 

غشت  03) 1442من ذي احلجة  23الصادر يف  2.21.484ء على أحكام املرسوم رقم وبنا

( بتحديد تأليف اللجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف قرارات 2021

جملس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما وكيفية 

 اشتغاهلا؛

بشأن ، 2022يناير  13، بتاريخ 01/2022مقتضيات قرار اللجنة الوطنية عدد وبناء على 

مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات يف إطار أنظمة جزاءات جملس األمن ذات الصلة مبنع 

 ؛ومكافحة اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويلهما

بشأن   ،2022يناير  13خ ، بتاري02/2022وبناء على مقتضيات قرار اللجنة الوطنية عدد 

 ؛حتديد مسطرة اإلدراج واحلذف من القائمة احمللية

 ؛2022مارس  10بتاريخ  01/2022وبناء على املذكرة التوجيهية عدد 

 اململكة املغربية 

للجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص ا

عليها يف قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما



املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف قرارات جملس األمن التابع فإن اللجنة الوطنية 

، طبقا للصالحيات القانونية لألمم املتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما

 ؛املخولة هلا قانونا

، 02/2022و 01ومن أجل ضمان التنزيل األمثل واألجنع ملضمون القرارين املعياريني رقم 

السيما يف باب التزامات األشخاص اخلاضعني املكلفني بتنفيذ إجراءات جتميد األموال 

 واملمتلكات مبناسبة اإلدراج يف اللوائح األممية أو القائمة احمللية أو احلذف منها؛

 :يتآلاب االلتزام تهيب جبميع األشخاص املعنيني بالتنفيذ

 ، والوارداملتعني اختاذها من قبل مجيع األشخاص اخلاضعنيجرائية التدابري اإلتفعيل : أوال

لتنفيذ التزامات األشخاص املعنيني بتطبيق العقوبات يف ادي العملي اإلرشتوصيفها ضمن الدليل 

، مة احمللية لإلرهابحق األشخاص والكيانات والتنظيمات املدرجة يف اللوائح األممية أو القائ

 ؛جنة الوطنيةلل شاديةقائمة الدالئل اإلراملوقع اإللكرتوني للجنة ضمن واملتوفر على 

مبجرد  على املنصة اإللكرتونية لتبادل املعلومات ساب املراسل الرمسيحل التفعيل الفوري: ثانيا

العملية اخلطوات  تتبعب االلتزاممع  .اخلاص اإللكرتونيإحداث حسابه عرب بريده التوصل بإشعار 

 ؛الستعمال املنصة املذكورةصيفها على الدليل العملي املخصص الوارد تو

موال واملمتلكات تجميد الفوري لألتنفيذ تدابري ال احملددة مبناسبة باآلجال التامالتقيد : ثالثا

ج الفحص والتدقيق الذي بنتائإبالغ اللجنة الوطنية بوالسيما عندما يتعلق األمر  ،التعاملحظر و

  .يقوم به األشخاص اخلاضعون مبجرد ورود حتيينات على اللوائح األممية أو القائمة احمللية

 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها ونشرها  التوجيهية تدخل مقتضيات هذه املذكرة

 على املوقع اإللكرتوني للجنة,

 مالطيهشام 

 الرئيس املشرف

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://exec-ma.dilitrust.com/

