
ستراتيجية المغربية في مجال منع ومكافحة الإ
تجار بها بصورة غير مشروعة صنع الذخيرةوالإ

2022ماي 05و04النارية، يومي باألسلحة العامل المعني أشغال الفريق 

المملكة المغربية



بريل17بتاريخالمغربيةالمملكةصادقت
 
سلحةصنعمكافحةبرتوكولعلى،2009ا

 
جزائهاالناريةال

 
ممفاقيةلتالمكملمشروعةغيربصورةبهاوالتجاروالذخيرةومكوناتهاوا

 
ال

طرافالدولدعاوالذيالوطنية،عبرالمنظمةالجريمةلمكافحةالمتحدة
 
سلحةالمشروعغيرالصنعمكافحةعلىقادرةتشريعاتاعتمادإلىال

 
جزائالناريةلل

 
والتجاروالذخيرةومكوناتهاهاوا

لياتاعتمادخللمنوذلكفيهاالمشروعغير
 
سلحةالمرتبطةالعملياتومراقبةتتبعمنتمكنومتطورةجديدةا

 
:بينهاومنالذخائروكذاالناريةبال

سلحةوقوعلمنعاللزمةالتدابيراتخاذ
 
يديفيمشروعة،غيربصورةبهاوالمتجرالمصنوعةوالذخيرة،الناريةال

 
شخاصا

 
ذونغيرا

 
لهم،ما

سلحةمصادرةمنتمكنتدابيراتخاذ
 
جزائهاالناريةال

 
وصنعهاجرى التيوالذخيرةومكوناتهاوا

 
مشروعة؛غيربصورةبهاالتجارا

سلحةالمتعلقةبالمعلوماتسنوات،عشرعنتقلللمدةالحتفاظ
 
والذخيرة؛الناريةبال

سلحةالمتعلقةوالمعطياتللمعلوماتالمستمرالتتبعتتضمنمعطياتقواعدإحداث
 
.وبالذخائر؛وبحائزيهاالناريةبال

رقمالقانونصدرحيثالعالمهايعرفالتيالجيوستراتيجيةالتحولتظلفيالمطروحةللتحدياتتستجيبحديثةوطنيةتشريعاتتبنيإلىالمغربيةالمملكةعمدتاإلطارهذاوفي
منالدفاعوتجهيزاتبعتادالمتعلق10.20

 
يتعلق86.21رقمقانونمشروعوضعتمكما،2021يوليوز 15بتاريخ2.21.405رقمالتطبيقيومرسومه،2020يوليوز 25بتاريخوالذخيرةوال

سلحة
 
جزائهاالناريةبال

 
لياتعلىفضلالمصادقة،هذاقنواتفيوذخيرتهاوتوابعهاوعناصرهاوا

 
لياتوتنظيميةمؤسساتيةا

 
محوريينالمداخلةتتناولسوفوبذلكالدولي،للتعاونوا

ساسيين
 
:ا

ولالمحور 
أ
.مشروعةغيربصورةبهاواإلتجارالذخيرةصنعومكافحةبمنعالخاصالتشريعياإلطار:ال

ليات:الثانيالمحور 
 
لياتوالعمليةوالتنظيميةالمؤسساتيةال

 
.الدوليالتعاونوا
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تقديـم



ول
أ
تجار بها بصورة غير مشروعة: المحور ال طار التشريعي الخاص بمنع ومكافحة صنع الذخيرة والإ الإ

منالدفاعوتجهيزاتبعتادالمتعلق10.20رقمالقانونإرساءإلىالمغربيالمشرع بادر
 
نواعمنمجموعةشملوالذين2.21.405رقمالتطبيقيومرسومهوالذخيرة،وال

 
سلحةا

 
فيهابماال

سلحة
 
برز وذخائرها،وتتجلىالناريةال

 
:فيمضامينهماا

سلحةوالتجهيزاتالعتادتصنيف
 
سلحةذخائرتضمالتي(ج)الفئةمنهافائتثلثةإلىوالذخيرةوال

 
والرياضيةوالرمايةللصيدالمخصصةال

 
منعمع،..الرياضيةالمنافساتانطلقإعطاءا

وتعديللإلدارةويمكن،(5و4المادتين)صارمةمعاييرضمنمعينةشروطاستيفاءبعدإليمنحلوالذيالتصنيع،ترخيصعلىالحصولدونالذخائرتصنيع
 
وإيقافا

 
الترخيصهذاسحبا

وبالنظامتتعلقلعتبارات
 
منا

 
؛(7المادة)العامينال

نالتصنيعترخيصعلىالحاصلعلىيجب
 
بالحروفالوسميوضع،التصنيعوحداتداخلوإنهاؤهاالوسمعملياتفيالشروعويتممسارهاتتبعمنيمكنبشكلالذخيرةبوسميقوما

رقام،
 
قلعلىويتضمنوال

 
و“ISO”MAرمزال

 
المصنع؛وتعريفالتصنيعوتاريخالحصةورقموالعيار،“504”ا

واستيرادمنع
 
وتصديرا

 
والستيرادتراخيصعلىالحصولدونالتصنيعتراخيصعلىالحاصلينلدنمنالذخائرنقلا

 
والتصديرا

 
معاييرضمنشروطاستيفاءعدبإلتمنحلوالتيالنقلا

وتعديهايمكنالتراخيصهذهصارمة،
 
وإيقافهاا

 
سلحةبيعمنعمعالمذكورة،التراخيصفيالمحددةوالقيودالشروطاحترامعدمحالةفيسحبهاا

 
سبيلعلىمحددةلجهاتإلروالذخائالناريةال

طيرعنفضلالحصر،
 
المراقبة؛عملياتتا

قلعلىسنة15لمدةبهاوالحتفاظمسكهايجبالتيالسجلتبخصوصالتصنيعتراخيصعلىالحاصلينالتزاماتحصر
 
وبهاوالحتفاظاعدادهايجبالتيوالوثائقالدوريةوالتقاريرال

 
ا

نشطةبخصوصاإلدارةإلىارسالها
 
بها؛التصريحيجبالتيالوقائعإلىباإلضافةالمزاولةال

المشروعغيرالتصنيعحالةفيدرهم5.000.000إلىتصلقدمهمةماليةوغراماتحبساسنواتخمسإلىتصلقصدحبسيةعقوباتتضمرادعةوعقوباتزجري نظامعلىالتنصيص
واستوردالتصنيعترخيصعلىحاصلكلقيامحالةفيدرهم1.000.000إلىتصلقدوغرامةالحبسيةالعقوبةنفسوإلىللذخيرة،

 
وصدرا

 
اللزمةيصالتراخعلىالحصولدونالذخيرةفيتاجرا

حكامالخلل
 
مع(المصادرة)اإلضافيةالعقوباتعنعلوةهذا،(43المادة)معينةحالتفيالعقوباتهذهتشديدعنفضل(42إلى37منالمواد)لتطبيقه،المتخذةوالنصوصالقانونبا
.(45المادة)العودحالةعلىالتنصيص
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ول
أ
رساء القانون رقم : ا من والذخ10.20اإ

أ
يرةالمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع وال



سلحةالمتعلق86.21رقمالقانونمشروعإعدادإلىالمغربيالمشرع بادر
 
جزائهاالناريةبال

 
:إلىيرميوالذي،وذخيرتهاوتوابعهاوعناصرهاوا

سلحةالمرتبطةوالتعاريف(2و1المادتين)تطبيقهنطاقتحديد
 
ونالقانفيعليهاالمنصوصاليدويةوالمسدسات(ج)الفئةفيالمدرجةقائمتهاحصرمع(3المادة)والذخائرالناريةبال

الوطني؛الترابالىوادخالهاواستيرادهاوحيازتهافيهاالتجاريمكنوالتي10.20
سلحةتجارالتزاماتتحديد

 
سلحةشراءمنعجملتهامنوالذخائرالناريةال

 
كدبعداإلدارةتسلمهإذنالحصولبعدإلوالذخائرالناريةال

 
ولمستودعتيعابيةالسالطاقةمنالتا

 
مستودعاتا

بالذخيرة؛الخاصالسجلفيالذخائروخروجدخولعملياتوتسجيلمعها،بالتجاريسمحالتيالمرخصةالجهاتحصرمعالتخزين،
سلحةفيالتجاراخضاع

 
وبالجملةالتجاراماتخولشخصيةلرخصوالذخيرةالناريةال

 
 التيالتغييراتمختلفتنظيموكذابالتقسيط،التجارا

 
فياإلتجارفيباإلنابةفيهابماليهاعتطرا

والمؤقتالتغيبحالة
 
حديطالتغييرإيربطعلىعلوةمؤقت،بعجزاإلصابةا

 
الذخيرةفيالتجارلرخصدارةاإلتغييرامكانيةعنفضلهذاإجرائه،قبلمسبقلتصريحالرخصةعناصرا

و
 
منبالنظامتتعلقلعتباراتسحبهاا

 
.العاموال

سلحةاستيرادومسافنةوعبور نقلعملياتتنظيم
 
طيرمعوالذخائر،الناريةال

 
منه؛إخراجهاوعملياتالوطنيالترابإلىإدخالهاعملياتتا

سلحةحيازةتنظيم
 
الناري؛السلححائزي إلتزاماتوتحديدالتراخيصإحداثخللمنوالذخائرالناريةال

سلحةالك ترونيوطنيسجلاحداث
 
الذخيرة؛وخروجدخولاستيراد،بعملياتالمتعلقةالمعطياتمعالجةإطارهفيتتمالناريةلل

سلحةحجز
 
جلومضينهائيبشكلالذخيرةفيالتجاررخصةسحبحالةفيالدولةلفائدةومصادرتهاوذخيرتهاالناريةال

 
ذلك؛حصولدونتصفيتهاا

قصىحدهايصلرادعةجنائيةعقوباتإقرار
 
:إلىال

قانونا؛المفروضاإلذنعلىالحصولدونذخيرةاستوردمنكلحقفيدرهم2.000.000إلىتصلقدوغرامةسنة20لمدةالسجن-
سلحةذخائرفيالمشروعغيربالتجارقاممنكلحقفيدرهم1.000.000إلىتصلقدوغرامةسنة20لمدةالسجن-

 
.الناريةال

(100المادة)العودحالةعلىالتنصيصمعاإلضافيةالعقوباتعنعلوةهذا،(99المادة)معينةحالتفيالعقوباتهذهتشديدعنفضل.
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جزائها وتوابعها وذ86.21مشروع القانون رقم  : ثانيا
أ
سلحة النارية وا

أ
خيرتها المتعلق بال



ليات:الثانيالمحور 
أ
ليات التعاون الدوليال

 
المؤسساتية والتنظيمية والعملية وا

ول
أ
على المستوى المؤسساتي: ا

جلمنجهودهاتظافرلبينها،فيماالمحكموالتنسيقالتعاونمنإطارفيتعملالتيالمؤسساتمنمجموعةاحداث
 
:المستوىهذاعلىتمالمتوخاة،حيثالغاياتتحقيقا

منمجلسقراراتفيعليهاالمنصوصالعقوباتبتطبيقالمكلفةالوطنيةاللجنةإحداث
 
ممالتابعال

 
مستوىعلىوتمويلهما،سلحالتوانتشارباإلرهابالصلةذاتالمتحدةلل

؛2021سنةخللبالرباطالعدلوزارة
حداث
 
بحاثالمركزي المك تبا

 
ليةالوطنيالترابلمراقبةالعامةالمديريةمستوىعلىالقضائيةلل

 
الوطنيةكالفرقةوطنيتصاصإخلهالمسندةوالتحري البحثجهاتلتعزيزكا

القضائية؛للشرطة
ومراكش؛فاس،الرباطالبيضاء،الدارمنبكلالقضائيةللشرطةجهويةفرق إحداث
ك توبر17فيالمؤرخالشريفالظهيربتنفيذهالصادر35.11القانونبموجبالضبطيةالصفةمنح

 
رابالتمراقبةإلدارةالعامللمديرالجنائيةالمسطرةلقانونوالمتممالمغير2011ا

منوولةالوطني
 
قانونمن20المادة)القانونهذامن108المادةفيعليهاالمنصوصالجرائميخصفيمااإلدارة،بهذهوضباطهاالشرطةوعمداءللشرطةالعامونوالمراقبونال

؛(الجنائيةالمسطرة
موالغسلمكافحةمجالفيالماليةللمعلوماتالوطنيةالهيئةإحداث

 
اإلرهاب؛وتمويلال

بحاثالدوليالمركزافتتاحعنفضلهذا
 
طفال،تجنيدمنالوقايةحوللل

 
؛2022مارسشهرخللالداخلةبمدينةال

ممبرنامجمك تبمقرافتتاح
 
.2021يونيوشهرخللبالرباطإفريقيا،فيوالتدريباإلرهابلمكافحةالمتحدةال
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على المستوى العملي: ثانيا
سلحةخاصةمعطياتقاعدةاحداث

 
IوIARMSبياناتقاعدةالنتربوللدىالمتوفرةالبياناتقواعدمنالستفادةعلىتعملالناريةبال حولمعطياتوقاعدة،24/7

سلحة
 
شخاصالخاصةالهوياتتضمالقنصا

 
يها؛بحاملالخاصةالشخصيةوالمعطيات،البالسيتيةالخصائصتخزينقصدالقنصلتراخيصالحاملينبال

سلحةوتهريبإدخالدونللحيلولةوموانئالمطاراتوفيالحدودمستوىعلىوتدابيرإجراءاتعدةاتخاذ
 
الستعانةعنفضلجه،وخار المغربداخلإلىاإلرهابيينوتسللالناريةال

جهزةلفائدةالقدراتوبناءالمستمرالتكوينعلىعلوةالمجال،هذافيالحديثةالتكنولوجياتوفرهبما
 
القانون؛إنفاذا

ولى:رئيسيةعملياتثلثهناكالذخيرة،إلدارة
 
بشروطاللتزاملمتوافقة،االذخائرمجموعاتتصنيفاحترامالناتو،لمعاييروفًقاالذخيرةتخزينإدارةالذخيرة،تخزينطريق:ال

منالسلمةومعايير
 
مانومسافاتالحرائقمكافحةحيثمنوال

 
ثير،ومنطقةال

 
خذ:خللمنالتقنيةالمراقبة:الثانيةالتا

 
مراقبةبه،المعمولالتقنيالدليلحسبالعيناتا

نظمةوفقمفعولهاونزع بتفجيرهاالذخائرتدمير:الثالثةوحياتها،دورةخللللذخيرةوالكيميائيةالفيزيائيةالتقنيةالخصائص
 
بها؛المعمولال

جهزةمختلفتعاون
 
منيةال

 
بحاث،التحرياتإنجازفيال

 
يومعالجةوال

 
والستباقيةوالتدخلتبسيطة،كانتمهمامعلومةا

 
دتالمجالهذافيالبعديةا

 
خلياعدةتفكيكلىإا

وإرهابية
 
إجرامية؛تنظيماتا

سلحةالمشروعالغيرللستعمالالكبرى التوجهاتوتتجلى
 
:فيبالمغربالناريةلل

سلحة-
 
وروبيةدولمنللمغربإدخالهايتمالتيال

 
ساسامرتبطةمنظمةشبكات:ا

 
و،2008سنةبالعيرج خليةباإلرهابا

 
موالنقلشاحنةعلىالسطوعمليةإجراميةمنظماتا

 
بطنجةال

؛2017سنةبمراكشلكريمبمقهىالقتلجريمة،2015سنة
سلحة-

 
سلحةالمثالسبيلعلىالبريةالحدودعبرللمغربإدخالهايتمالتيال

 
مكالخليةاإلرهابيةالخليالدىالمحجوزةال

 
 العيونمدينةبنواحيا

 
تفكيكإطارفيالمحجوزةسلحةوال

بحاثبينتوالتي2016سنةقاسموسيديمكناسالصويرة،خلية
 
نعلىال

 
سلحةا

 
راضيمصدرهاالمحجوزةال

 
عمالمرتبطةومعزولةحالتالمذكورةالحالتوتظلهذاالليبية،ال

 
با

.إرهابيةواجرامية
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هميةالمغربيةالمملكةتولي
 
سلحةالمشروعغيرالنتشاربمكافحةيتعلقفيماالدوليللتعاونقصوىا

 
طرافوالمتعددالثنائيلتعاونامخططتنفيذالمغربواصلحيثالنارية،لل

 
ال

سلحةالمشروعغيرالتجارمكافحةمجالفي
 
وروبيكالتحاددوليينشركاءمعالناريةبال

 
خرى الدوليةالمنظماتومعالعربية،والجامعةال

 
سمسحمشروعال

 
الصغيرةلحةال

SAS""،ليةعلىالمملكةتعملمتصلسياقوفي،»النتربول"الدوليةالجنائيةالشرطةومنظمةالعالمية،الجمارك ومنظمة
 
:خللمنالمذكورةال

غلبعلىالتصديق
 
ومباشرةبصفةبالموضوعالمرتبطةالدوليةالمواثيقا

 
مباشرة؛غيرا

والثنائيالتعاون
 
طرافالمتعددا

 
ودولعدةمعال

 
سلحةالمشروعغيرالنتشارمكافحةمجالفيالدوليةالهيائتعبرا

 
النارية؛لل

وبلجيكا؛وفرنساواسبانياالمغربمنكلفياإلرهاببقضاياالمكلفةالعامةالنياباتبينالتنسيق
لياتحولفيالتعاونتعزيزإلىترميإقليميةعملورشةفيالعربية،الدولمنمجموعةجانبالى2018سنةخللالمشاركة

 
سلحةعالمشرو غيرواإلتجاراإلرهابمكافحةا

 
الناريةبال

TRIGGER)عملية) IV)؛
سلحةصنعلمكافحةعربيبرتوكوللمشروعالعدادفيالمشاركة

 
جزائهاالناريةال

 
والذخيرة؛ومكوناتهاوا

ممالتابعالسلحنزع مك تبإلىالسنويةتقاريرهبتقديمالمغربالتزام
 
المتحدة؛لل

سلحةالمشروعغيرالنتشاربمكافحةالمتعلقةالقضائيةالناباتجلتنفيذ
 
المغربية؛السلطاتعلىالواردةالناريةبال

العقوبةمنتبقىمالقضاءدانهمبلإلىعليهمالمكومونقلالمجرمينتسليمطلباتذلكفيبماالداخليوالتشريعالدوليةالتفاقياتوفقالقضائيةالمساعدةطلباتإلىالستجابة
عليهم؛بهاالمحكوم

منمجلسقراربموجبالمحدثةالعقوباتلجنةلطلباتالستجابة
 
ن1267ال

 
شخاصوالقتصاديةالماليةالممتلكاتتجميدبشا

 
سماؤهمالواردةوالعتباريينالذاتيينلل

 
القوائممنضا

عنها؛الصادرة
لياتهذهجانبإلى

 
نالدوليالقضائيللتعاونالتقليديةال

 
حداثخللمنالقانونيةترسانتهاتحيينإطارفيانخرطتالمغربيةالمملكةفا

 
ليتينا

 
قانونمشروعموادداخلديدتينجا

."المشتركةالبحثفرق "و"الختراق"فيتتمثلنالجنائيةالمسطرة

7

على المستوى التعاون الدولي: ثالثا



سلحةبذخائرالمرتبطةاإلجراميةالنشطةمحاربةإطارفيالفضلىالممارساتلتبادلوجهويةإقليميةشبكاتخلقعلىالعمل
 
شكاليبباقعلقتهاالناريةال

 
خرى ال

 
للجريمةال

المنظمة؛

جهزةلمختلفالمستمرالتكوينتك ثيف
 
الفضلى؛الممارساتمنالستفادةوكذاالقانونإنفاذا

رقاملغةمنالستفادة
 
جلمنفرصمنتتيحهوماوتحليلهاال

 
سلحةلذخائرالمشروعغيروالنتشارالصنعمكافحةترومعالميةسياسةمعالمرسما

 
فيالنظرإعادةيتعينلذاارية،النال

عضاءالدولإلىتوجهالتيالستبياناتمضمون
 
المجال؛هذافيسنوياال

سلحةصنعمكافحةبرتوكولتعديلامكانيةفيالنظر
 
جزائهاالناريةال

 
كببتنظيميشملحتىمشروعة،غيربصورةبهاوالتجاروالذخيرةومكوناتهاوا

 
سلحةذخائررا

 
.الناريةال
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توصيات



شكرا على حسن اصغائكم


