المملكة المغربية

ا إلستراتيجية المغربية في مجال منع ومكافحة
صنع الذخيرةوا إلتجار بها بصورة غير مشروعة
أشغال الفريق العامل المعني باألسلحة النارية ،يومي  04و 05ماي 2022

تقديـم
صادقت المملكة المغربية بتاريخ  17ابريل  ،2009على برتوكول مكافحة صنع السلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لتفاقية المم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والذي دعا الدول الطراف إلى اعتماد تشريعات قادرة على مكافحة الصنع غير المشروع للسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار
غير المشروع فيها وذلك من خلل اعتماد اليات جديدة ومتطورة تمكن من تتبع ومراقبة العمليات المرتبطة بالسلحة النارية وكذا الذخائر ومن بينها:
 اتخاذ التدابير اللزمة لمنع وقوع السلحة النارية والذخيرة ،المصنوعة والمتجر بها بصورة غير مشروعة ،في ايدي اشخاص غير ماذون لهم،
 اتخاذ تدابير تمكن من مصادرة السلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها او التجار بها بصورة غير مشروعة؛
 الحتفاظ لمدة ل تقل عن عشر سنوات ،بالمعلومات المتعلقة بالسلحة النارية والذخيرة؛
 إحداث قواعد معطيات تتضمن التتبع المستمر للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالسلحة النارية وبحائزيها وبالذخائر؛.
وفي هذا اإلطار عمدت المملكة المغربية إلى تبني تشريعات وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولت الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم حيث صدر القانون رقم
 10.20المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والمن والذخيرة بتاريخ  25يوليوز  ،2020ومرسومه التطبيقي رقم  2.21.405بتاريخ  15يوليوز  ،2021كما تم وضع مشروع قانون رقم  86.21يتعلق
بالسلحة النارية واجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في قنوات المصادقة،هذا فضل على اليات مؤسساتية وتنظيمية واليات للتعاون الدولي ،وبذلك سوف تتناول المداخلة محوريين
اساسيين:
أ
المحور الول :اإلطار التشريعي الخاص بمنع ومكافحة صنع الذخيرة واإلتجار بها بصورة غير مشروعة.
المحور الثاني :ال ليات المؤسساتية والتنظيمية والعملية واليات التعاون الدولي.
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اول :إارساء القانون رقم  10.20المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والمن والذخيرة

بادر المشرع المغربي إلى إرساء القانون رقم  10.20المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والمن والذخيرة ،ومرسومه التطبيقي رقم  2.21.405والذين شمل مجموعة من انواع السلحة بما فيها
السلحة النارية وذخائرها،وتتجلى ابرز مضامينهما في:
 تصنيف العتاد والتجهيزات والسلحة والذخيرة إلى ثلثة فائت منها الفئة (ج) التي تضم ذخائر السلحة المخصصة للصيد والرماية الرياضية او إعطاء انطلق المنافسات الرياضية ،..مع منع
تصنيع الذخائر دون الحصول على ترخيص التصنيع ،والذي ل يمنح إل بعد استيفاء شروط معينة ضمن معايير صارمة (المادتين  4و ،)5ويمكن لإلدارة تعديل او إيقاف او سحب هذا الترخيص
لعتبارات تتعلق بالنظام او المن العامين (المادة )7؛
 يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع ان يقوم بوسم الذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها ويتم الشروع في عمليات الوسم وإنهاؤها داخل وحدات التصنيع ،يوضع الوسم بالحروف
والرقام ،ويتضمن على القل رمز  “MA” ISOاو ” ،“504والعيار ورقم الحصة وتاريخ التصنيع وتعريف المصنع؛
 منع استيراد او تصدير او نقل الذخائر من لدن الحاصلين على تراخيص التصنيع دون الحصول على تراخيص الستيراد او التصدير او النقل والتي ل تمنح إل بعد استيفاء شروط ضمن معايير
صارمة ،هذه التراخيص يمكن تعديها او إيقافها او سحبها في حالة عدم احترام الشروط والقيود المحددة في التراخيص المذكورة ،مع منع بيع السلحة النارية والذخائر إل لجهات محددة على سبيل
الحصر ،فضل عن تاطير عمليات المراقبة؛
 حصر التزامات الحاصلين على تراخيص التصنيع بخصوص السجلت التي يجب مسكها والحتفاظ بها لمدة  15سنة على القل والتقارير الدورية والوثائق التي يجب اعدادها والحتفاظ بها او
ارسالها إلى اإلدارة بخصوص النشطة المزاولة باإلضافة إلى الوقائع التي يجب التصريح بها؛
 التنصيص على نظام زجري وعقوبات رادعة تضم عقوبات حبسية قصد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات مالية مهمة قد تصل إلى  5.000.000درهم في حالة التصنيع غير المشروع
للذخيرة ،وإلى نفس العقوبة الحبسية وغرامة قد تصل إلى  1.000.000درهم في حالة قيام كل حاصل على ترخيص التصنيع استورد او صدر او تاجر في الذخيرة دون الحصول على التراخيص اللزمة
الخلل باحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه( ،المواد من  37إلى  )42فضل عن تشديد هذه العقوبات في حالت معينة (المادة  ،)43هذا علوة عن العقوبات اإلضافية (المصادرة) مع
التنصيص على حالة العود (المادة .)45
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أ
أ
ثانيا :مشروع القانون رقم  86.21المتعلق بالسلحة النارية واجزائها وتوابعها وذخيرتها
بادر المشرع المغربي إلى إعداد مشروع القانون رقم  86.21المتعلق بالسلحة النارية واجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ،والذي يرمي إلى:
تحديد نطاق تطبيقه (المادتين  1و )2والتعاريف المرتبطة بالسلحة النارية والذخائر (المادة  )3مع حصر قائمتها المدرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المنصوص عليها في القانون
 10.20والتي يمكن التجار فيها وحيازتها واستيرادها وادخالها الى التراب الوطني؛
تحديد التزامات تجار السلحة النارية والذخائر من جملتها منع شراء السلحة النارية والذخائر إل بعد الحصول إذن تسلمه اإلدارة بعد التاكد من الطاقة الستيعابية لمستودع او مستودعات
التخزين ،مع حصر الجهات المرخصة التي يسمح بالتجار معها ،وتسجيل عمليات دخول وخروج الذخائر في السجل الخاص بالذخيرة؛
اخضاع التجار في السلحة النارية والذخيرة لرخص شخصية تخول اما التجار بالجملة او التجار بالتقسيط ،وكذا تنظيم مختلف التغييرات التي تطرا عليها بما فيها باإلنابة في اإلتجار في
حالة التغيب المؤقت او اإلصابة بعجز مؤقت ،علوة على ربط إي تغيير يطال احد عناصر الرخصة لتصريح مسبق قبل إجرائه ،هذا فضل عن امكانية تغيير اإلدارة لرخص التجار في الذخيرة
او سحبها لعتبارات تتعلق بالنظام والمن العام.
تنظيم عمليات نقل وعبور ومسافنة استيراد السلحة النارية والذخائر ،مع تاطير عمليات إدخالها إلى التراب الوطني وعمليات إخراجها منه؛
تنظيم حيازة السلحة النارية والذخائر من خلل إحداث التراخيص وتحديد إلتزامات حائزي السلح الناري؛
احداث سجل وطني الك تروني للسلحة النارية تتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد ،دخول وخروج الذخيرة؛
حجز السلحة النارية وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة في حالة سحب رخصة التجار في الذخيرة بشكل نهائي ومضي اجل تصفيتها دون حصول ذلك؛
إقرار عقوبات جنائية رادعة يصل حدها القصى إلى:
السجن لمدة  20سنة وغرامة قد تصل إلى  2.000.000درهم في حق كل من استورد ذخيرة دون الحصول على اإلذن المفروض قانونا؛السجن لمدة  20سنة وغرامة قد تصل إلى  1.000.000درهم في حق كل من قام بالتجار غير المشروع في ذخائر السلحة النارية.فضل عن تشديد هذه العقوبات في حالت معينة (المادة  ،)99هذا علوة عن العقوبات اإلضافية مع التنصيص على حالة العود (المادة .)100
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أ
المحور الثاني :ال ليات المؤسساتية والتنظيمية والعملية واليات التعاون الدولي
أ
اول :على المستوى المؤسساتي
احداث مجموعة من المؤسسات التي تعمل في إطار من التعاون والتنسيق المحكم فيما بينها ،لتظافر جهودها من اجل تحقيق الغايات المتوخاة،حيث تم على هذا المستوى:
 إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس المن التابع للمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ،على مستوى
وزارة العدل بالرباط خلل سنة 2021؛
 احداث المك تب المركزي للبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كالية لتعزيز جهات البحث والتحري المسندة له إختصاص وطني كالفرقة الوطنية
للشرطة القضائية؛
 إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء ،الرباط ،فاس ومراكش؛
 منح الصفة الضبطية بموجب القانون  35.11الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في  17اك توبر 2011المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية للمدير العام إلدارة مراقبة التراب
الوطني وولة المن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه اإلدارة ،فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة  108من هذا القانون (المادة  20من قانون
المسطرة الجنائية)؛
 إحداث الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الموال وتمويل اإلرهاب؛
 هذا فضل عن افتتاح المركز الدولي للبحاث حول الوقاية من تجنيد الطفال ،بمدينة الداخلة خلل شهر مارس 2022؛
 افتتاح مقر مك تب برنامج المم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والتدريب في إفريقيا ،بالرباط خلل شهر يونيو .2021
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ثانيا :على المستوى العملي

 احداث قاعدة معطيات خاصة بالسلحة النارية تعمل على الستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى النتربول قاعدة بيانات  IARMSو  ،I 24/7وقاعدة معطيات حول
اسلحة القنص تضم الهويات الخاصة بالشخاص الحاملين لتراخيص القنص قصد تخزين الخصائص البالسيتية ،والمعطيات الشخصية الخاصة بحامليها؛
 اتخاذ عدة إجراءات وتدابير على مستوى الحدود وفي المطارات وموانئ للحيلولة دون إدخال وتهريب السلحة النارية وتسلل اإلرهابيين إلى داخل المغرب وخارجه ،فضل عن الستعانة
بما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ،علوة على التكوين المستمر وبناء القدرات لفائدة اجهزة إنفاذ القانون؛
 إلدارة الذخيرة ،هناك ثلث عمليات رئيسية :الولى :طريق تخزين الذخيرة ،إدارة تخزين الذخيرة ً
وفقا لمعايير الناتو ،احترام تصنيف مجموعات الذخائر المتوافقة ،اللتزام بشروط
ومعايير السلمة والمن من حيث مكافحة الحرائق ومسافات المان ومنطقة التاثير ،الثانية :المراقبة التقنية من خلل :اخذ العينات حسب الدليل التقني المعمول به ،مراقبة
الخصائص التقنية الفيزيائية والكيميائية للذخيرة خلل دورة حياتها ،والثالثة :تدمير الذخائر بتفجيرها ونزع مفعولها وفق النظمة المعمول بها؛
 تعاون مختلف الجهزة المنية في إنجاز التحريات والبحاث ،ومعالجة اي معلومة مهما كانت بسيطة ،والتدخلت الستباقية او البعدية في هذا المجال ادت إلى تفكيك عدة خليا
إرهابية او تنظيمات إجرامية؛
 وتتجلى التوجهات الكبرى للستعمال الغير المشروع للسلحة النارية بالمغرب في:
السلحة التي يتم إدخالها للمغرب من دول اوروبية :شبكات منظمة مرتبطة اساسا باإلرهاب خلية بالعيرج سنة  ،2008او منظمات إجرامية عملية السطو على شاحنة نقل الموال بطنجةسنة  ،2015جريمة القتل بمقهى لكريم بمراكش سنة 2017؛
السلحة التي يتم إدخالها للمغرب عبر الحدود البرية على سبيل المثال السلحة المحجوزة لدى الخليا اإلرهابية خلية امكال بنواحي مدينة العيون والسلحة المحجوزة في إطار تفكيكخلية الصويرة ،مكناس وسيدي قاسم سنة  2016والتي بينت البحاث على ان السلحة المحجوزة مصدرها الراضي الليبية ،هذا وتظل الحالت المذكورة حالت معزولة ومرتبطة باعمال
اجرامية وإرهابية.
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ثالثا :على المستوى التعاون الدولي
تولي المملكة المغربية اهمية قصوى للتعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة النتشار غير المشروع للسلحة النارية ،حيث واصل المغرب تنفيذ مخطط التعاون الثنائي والمتعدد الطراف
في مجال مكافحة التجار غير المشروع بالسلحة النارية مع شركاء دوليين كالتحاد الوروبي والجامعة العربية ،ومع المنظمات الدولية الخرى مشروع مسح السلحة الصغيرة
"،"SASومنظمة الجمارك العالمية ،ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "النتربول« ،وفي سياق متصل تعمل المملكة على ال لية المذكورة من خلل:
 التصديق على اغلب المواثيق الدولية المرتبطة بالموضوع بصفة مباشرة او غير مباشرة؛
 التعاون الثنائي او المتعدد الطراف مع عدة دول او عبر الهيائت الدولية في مجال مكافحة النتشار غير المشروع للسلحة النارية؛
 التنسيق بين النيابات العامة المكلفة بقضايا اإلرهاب في كل من المغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا؛
 المشاركة خلل سنة  2018الى جانب مجموعة من الدول العربية ،في ورشة عمل إقليمية ترمي إلى تعزيز التعاون في حول اليات مكافحة اإلرهاب واإلتجار غير المشروع بالسلحة النارية
(عملية (  )TRIGGER IV؛
 المشاركة في العداد لمشروع برتوكول عربي لمكافحة صنع السلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة؛
 التزام المغرب بتقديم تقاريره السنوية إلى مك تب نزع السلح التابع للمم المتحدة؛
 تنفيذ جل النابات القضائية المتعلقة بمكافحة النتشار غير المشروع بالسلحة النارية الواردة على السلطات المغربية؛
 الستجابة إلى طلبات المساعدة القضائية وفق التفاقيات الدولية والتشريع الداخلي بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين ونقل المكوم عليهم إلى بلدانهم لقضاء ما تبقى من العقوبة
المحكوم بها عليهم؛
 الستجابة لطلبات لجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس المن  1267بشان تجميد الممتلكات المالية والقتصادية للشخاص الذاتيين والعتباريين الواردة اسماؤهم ضمن القوائم
الصادرة عنها؛
 إلى جانب هذه ال ليات التقليدية للتعاون القضائي الدولي فان المملكة المغربية انخرطت في إطار تحيين ترسانتها القانونية من خلل احداث اليتين جديدتين داخل مواد مشروع قانون
المسطرة الجنائية تتمثلن في "الختراق" و"فرق البحث المشتركة".
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توصيات
 العمل على خلق شبكات إقليمية وجهوية لتبادل الممارسات الفضلى في إطار محاربة النشطة اإلجرامية المرتبطة بذخائر السلحة النارية علقتها بباقي الشكال الخرى للجريمة
المنظمة؛
 تك ثيف التكوين المستمر لمختلف اجهزة إنفاذ القانون وكذا الستفادة من الممارسات الفضلى؛
 الستفادة من لغة الرقام وتحليلها وما تتيحه من فرص من اجل رسم معالم سياسة عالمية تروم مكافحة الصنع والنتشار غير المشروع لذخائر السلحة النارية ،لذا يتعين إعادة النظر في
مضمون الستبيانات التي توجه إلى الدول العضاء سنويا في هذا المجال؛
 النظر في امكانية تعديل برتوكول مكافحة صنع السلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة ،حتى يشمل بتنظيم اكبر ذخائر السلحة النارية.
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شكرا على حسن اصغائكم

