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  .ا�لس لرئ�سمحید �وسكوس، اخللیفة الثالث الس�ید املس�شار : الرئاسة
عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الوا�دة وا�ق�قة السادسة  مخس :التوق�ت

  .بعد الزوال
یتعلق  22.16مق �ارسة والتصویت �ىل مرشوع قانون را :�دول أ�عامل

ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة ب��ظمي املواد املتفجرة 
  .واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة

--------------------------- -------------------------  

 :، رئ�س اجللسةید �وسكوسمح املس�شار الس�ید 
 .ة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصال

 .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��ارسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

ذات �س�تعامل املدين ، یتعلق أ�مر ب��ظمي املواد املتفجرة 22.16رمق 
�صطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة والشهب 

، واحملال �ىل ا�لس من جملس النواب، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید بريوتق�یة
 .ممثل احلكومة لتقدمي مرشوع القانون، تفضلوا الس�ید الوز�ر ،الوز�ر

 :وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة الس�ید عز�ز ر�ح،
ن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا �سم هللا الرمح

 .و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
ٔ��م م�اركة ٕان شاء هللا ما تبقى من رمضان �خلري والتوف�ق والربكة 
والص�ة مجلیع إالخوة وأ�خوات املس�شار�ن طبعا ولعامة الشعب املغريب، 

 .و�ىل رٔ�سهم �ال� امل�
ٕ�جياز خملص حول هذا القانون، أ�مهیة  ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�عرض �لیمك

د�لو �مكن يف ٔ�ننا، بطبیعة احلال، أ�مهیة أ�وىل وهو ٔ�ننا بصدد حتیني 
وا�د ال�رشیع ا�ي یعود ٕاىل عقود من الزمن، و�لتايل اململكة ا�ٓن يف 
ٕاطار إالصال�ات املؤسساتیة وال�رشیعیة ا�يل كتقوم هبا ا�و� وكتقوم هبا 

ٔ�ن وا�د العدد د�ل ال�رشیعات اليت �رجع ٕاىل قرن و�رجع  احلكومة، وهو
س�نة م�ل هذه ال�رشیعات، ا�ٓن هناك معل من ٔ��ل  60س�نة ٔ�و  50ٕاىل 

 .حتی�هنا ليك توا�ب التطورات اليت تعرفها بالد�
أ�مر الثاين، حنن بصدد احلدیث عن سوق حوايل ملیار درمه تقریبا، 

كون سوق �بري يف املس�تق�ل، یتعلق سوق حوايل ملیار درمه، ومرحش ٔ�ن �
ٔ�یضا ببعض مرتبط �لك ا�منوذج التمنوي ا�ي نت�دث �لیه، الیوم ال ميكن 

ٔ�ن �كون املشاریع �س��ریة الكربى يف بالد� بدون هذه املعدات د�ل 
التف�ري �لك تفاصیلها والتك�ولوج�ات اجلدیدة اليت �دثت فهيا، بدون هذه 

عادن، ف� یتعلق �لب��ات التحتیة، ف� یتعلق �ل�شو�ر، املواد ف� یتعلق �مل
ف� یتعلق ب��ظمي وسائل النقل، سواء اكنت جویة ٔ�و اكنت حبریة، حنتاج 

 .ٕاىل هذه املواد
أ�مر الثالث حنن نت�دث عن ٕابداع مغريب، حبیث ٔ�نه امحلد � 

ء �م، فالبالد د�لنا اك�ن عند� جوج رشاكت ا�يل يه كتصنع، وهذا يش
ك�س�توردو مكو�ت مث كنصنعو �ش  ..بدینا كنحققو وا�د النوعامبعىن ٔ�نه 

جبو �لبالد د�لنا، مث ٔ�یضا حنن نت�دث عن ٔ�مر ٔ�سايس یتعلق �ٔ�من �س�ت 
والسالمة د�ل البالد، ٔ�نمت تعلمون عندما نت�دث عن يشء ینفجر فالبد 

  .ٔ�ن ن�ٔ�ذه بعني �عتبار
ا�يل مرتبط هباذ املواد املتفجرة، ولكن وا�ٓن حصیح عند� هاذ القانون 

راه ممكن فاملس�تق�ل ٔ�ي مادة ا�يل يه قاب� �لتف�ري ممكن ٔ�ن �كون فهيا 
�رت��ات قانونیة محلایة البالد د�لنا مما ميكن ٔ�ن هيددها ٕاذا اكنت هناك نیات 

 .س��ة يف اس�تعامل هذه املواد
�ه نبغي نقول ب�ٔنه فٕاذن هذه أ�مهیة د�ل هاذ القانون بطبیعة احلال ف 

الهدف م�ه هو ٔ�نه نوسعو اكن القانون ا�يل موجود �یتلكم �ىل املواد 
املتفجرة العادیة، ا�ٓن مش��ا �لشهب �صطناعیة، وهذا اكن مطلب د�ل 
م�تخيب أ�مة، سواء اكنوا نواب ٔ�و مس�شار�ن، نظرا ٔ�وال �ل�ا�ة د�ل 

 ٔ�ن فهيا اجلانب د�ل الشهب �صطناعیة ٔ�ن ٔ�صبحت ٔ�كرث اس�تعامال، مث
أ�من والسالمة، مث مش��ا لبعض أ�مور ا�يل تطور التك�ولوج�ة مبا �سمى 
ببعض املواد اليت �س�تعمل ا�ٓن دق�قة �دا �لتف�ري، یعين ف�ٔحقمناها يف هذا 
القانون، ٔ�یضا مش��ا ٔ�بعد من ذ� ٔ�ن ٔ�ي وا�د ت�س�مثر يف هذا ا�ال البد 

لومات، من ح�ث �س��ر، من ح�ث ٔ�ن �كون مضبوطا من ح�ث املع
 .املاكن، من ح�ث حامیة الب��ة، من ح�ث حامیة احملیط

�لثا، ٔ�ي �امل �ش�تغل سواء �ش�تغل يف �س�ترياد ٔ�و �ش�تغل يف 
املصنع ٔ�و �ش�تغل يف ا�زن ٔ�و �ش�تغل يف النقل ٔ�و �ش�تغل حىت يف 

بطاقة د�ل مبعىن عندو ) identifié(أ�ما�ن د�ل التف�ري البد ٔ�ن �كون 
 .املس�تعمل املفجر، واك�ن قا�دة املعطیات

د�ل ) la traçabilité(أ�مر ا�ٓخر وهو ٔ�نه ٔ�ضف�ا يف هذا القانون 
هاذ املواد، راه هاذ اليش رشح�اه �لتفصیل، حبیث ميل تد�ل �لبالد 

اذ ــــــــد�لنا ٕاىل ٔ�ن تصل ٕاىل املاكن ا�ي س�س�تعمل البد ٔ�ن نضبط ه
)la traçabilité (هاذ املسار د�لها، م�ني د�لت ٕاینا املیناء، فني  یعين

 .ختزنت، ٕاینا مصنع �اود تعدات، ٔ�ینا شاح�ة، یعين نقلهتا وٕاىل ٔ�ي ماكن
فٕاذن هاذ املوضوع د�ل املسار د�ل هاذ املادة ٔ�هنا تضبط، مث بعد 
ذ� هاذ القانون ٔ�ضاف بعض إالجراءات الزجریة ٕاذا اكن هناك خمالفات، 

ث �دم إال�الن عن املعلومات ف� یتعلق �ملتفجرات، خمالفات من ح�
خمالفات ف� یتعلق ٕاذا اكن التخز�ن ال خيضع �لمعایري التق�یة والبی��ة 
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والصحیة والسالمة، خمالفات مرتبطة ف� یتعلق بنوعیة �س�تعامل، ٔ�ن 
املاكن د�ل �س�تعامل البد ٔ�ن �كون ماك� مضبوطا من ح�ث التق�یة ومن 

السالمة، ما �كو�ش قریب من الساكن، ما �كو�ش قریب من ح�ث 
  .الرباج، ما �كو�ش قریب من وا�د املرفق ا�يل هو اسرتاتیجي

مث ٔ�یضا ٕاذا اكنت بعض املواد مل �س�تعمل وجتاوزت املدة د�لها 
س�شلك خطورة ٔ�م�یة وحصیة، یعين فالبد ٔ�ن تتلف ب�ٔمور مضبوطة، ف� 

د�لها وفني موجودة، وجيب ٔ�ن یقع  )quantité(یتعلق ٔ�وال نعرفو 
إالتالف د�لها �اال، مث یتعلق مبنع ٔ�ي نوع من العبور د�ل هاذ املواد �ىل 
صعید الرتاب الوطين، یعين ال یق�ل العبور د�ل هاذ املواد هنائیا �ىل 
صعید الرتاب الوطين، ال ميكن ٔ�ن یق�ل ٕاال ٔ�ن تد�ل ٕاىل بالد� ٔ�و ٔ�ن 

 .اليت متت إالشارة ٕا�هيا�س�تعمل يف ا�االت 
 :هذا هو املرشوع د�ل القانون ا�يل ف�ه أ�بواب التالیة

 و�لتعاریف؛ امةعبارة عن مق�ضیات �: الباب أ�ول -
متفجرات وا�ل�ان إالقلميیة �ل ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة : الباب الثاين -

 .�لمتفجر ٔ�و حتدید املهام د�لها
لوزارة وٕان اكنت الوزارة �ملناس�بة ما تتعطاش يش رخصة من طرف ا

يه املسؤو�، تعطى من طرف جلنة وطنیة، هذه ا�لجنة الوطنیة ممث� فهيا 
 أ��زة أ�م�یة، �ش القضیة �كون عندمك واحضة نظرا ٔ�مهیة هاذ القطاع؛

مث بعد ذ� در� وا�د الباب �لث یتعلق �لتصنیف وم�اطق اخلطر  -
 ؛جيب ٔ�ن �كون واحضةا�يل و�ع�د 

یعين الومس د�ل هاذ ) marquage(بعد ذ� اك�ن ما یتعلق ب  مث -
د�لها ) l’identifiant(املواد، ٔ�ي مادة البد ٔ�ن �كون عندها 

)marqué( عندها ،)l’identifiant ( ؛ولو �كون مادة صغريةد�لها 
یت�دث عن ختز�ن املواد املتفجرة والشهب : الباب اخلامس -

افقها، یعين التخز�ن در� لو ٔ�ش�نا يه  �ر ا�يل يه�صطناعیة واملعدات 
واش�نو يه أ�مور اليت  الرشوط د�ل التخز�ن، وفني ميكن �كون التخز�ن،

 ؛جيب ٔ�ن تؤ�ذ بعني �عتبار
یتعلق �الس�ترياد یعين أ�مور د�ل �س�ترياد د�ل : الباب السادس -

 ؛هاذ املواد، مث ما یتعلق �لعبور والتصد�ر
لصنا�ة د�ل هاذ املواد، ٔ�نه، كام قلت لمك، یتعلق �: الباب السابع -

د�ل املصانع وممكن �كونوا ٔ�كرث، وشدد� يف هاذ املوضوع د�ل  2عند� 
 ؛التصنیع �ش �كون عند� رشوط صارمة مع ف�ح �س��ر

 ؛یتعلق �لبیع والرشاء والنقل �رب الطرق: الباب الثامن -
د املتفجرة، �اصة ف� یتعلق �س�تعامل وٕاتالف املوا: الباب التاسع -

س�تعملوها عند احلا�ة وٕاتالفها عندما تت�اوز املدة د�لها � یتعلق سواء فني 
 ؛وتصبح، كام قلت، مرضة

یتعلق ببطاقة ومراق�ة املتفجرات، لك وا�د ت�ش�تغل : الباب العارش -
يف قا�دة املعطیات، كام ) identifié(ٕاال وعندو وا�د البطاقة، كام قلت 

 ؛ن أ�مور مضبوطة ٔ�كرث مما جيبقلنا، �ش �كو
 ؛یتعلق �لشهب �صطناعیة: الباب احلادي عرش -
یتعلق ��الفات مث العقو�ت إالداریة : مث ٔ�یضا الباب الثاين عرش -

 ؛واجلنائیة
 .ةمث مق�ضیات م�فرق  -

، ٕاذن هذا ٕ�جياز ملخص �ىل مرشوع القانون ا�ي نضعه بني ٔ�ید�مك
ا�لجنة ا��ن سامهوا مبقرت�اهتم ومبالحظاهتم  ؤ�شكر ا�لجنة احملرتمة، ٔ�عضاء

 �60رجع ٕاىل حوايل  - كام قلت  -�ش یوصل لهذا القانون وحنني قانون 
س�نة يف العمر د�لو ویناسب كام قلنا التطور التطور ا�يل تتعرفو البالد 
د�لنا وتعرفه ٔ�یضا �ك�ولوج�ا املتفجرات، كام مرة ٔ�خرى ن�ٔ�ذ بعني �عتبار 

الق�صاد الوطين، ولكن ٔ�یضا ن�ٔ�ذ بعني �عتبار أ�من والسالمة احلا�ة ل
 .د�ل البالد د�لنا

 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تقدميه مرشوع القانون

للكمة ملقرر ا�لجنة، جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة لتقدمي تقر�ر 
 .ا�لجنة حول املرشوع، مت توزیع التقر�ر

ر ٕاىل ف�ح �ب املناقشة، بطبیعة احلال احلصص الزم�یة للك فریق من
ومجمو�ة متت املصادقة واالتفاق �لهيا �الل اج�ع ٔ�مس د�ل ندوة 
الرؤساء، ٕاذا اكن هناك ٔ��د السادة رؤساء الفرق ٔ�و ا�مو�ات من ٔ��ل 
املدا�� يف ٕاطار املناقشة ٔ�و �سلمي املدا�الت، شكرا، سوف یمت �سلمي 

دا�الت من ق�ل الفرق وا�مو�ات، ون��قل ٕاىل التصویت �ىل مواد امل
 .مرشوع القانون، و�ا الس�ید الرئ�س

 :1املادة 
 إالجامع؛: املوافقون

 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 :2املادة 
 .إالجامع: املوافقون

إالخوان من النظام ا�ا�يل تتلكم �ىل ٔ�ن  198رضوري ٔ�ن املادة 
اقشة د�ل املشاریع ومقرت�ات القوانني �كون مادة مادة والتصویت املن

كذ� مادة مادة، ومن الرضوري ٔ�ننا �اصنا نصربو يف املس�ٔ� د�ل 
 . التصویت
 :3املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :4املادة 

 �ٕالجامع: املوافقون
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 :5املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :6املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :7ملادة ا
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :9املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :10املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :11املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :12املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :13املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :14املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

. خيلیك مجع لنا املدا�الت د�ل السادة رؤساء وممثيل الفرق هللا
 .شكرا

 :15املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :16املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :17املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :18املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :19املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :20املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :21ملادة ا
 .�ٕالجامع: املوافقون

 : 22املادة 
 .ٕ�جامع السادة املس�شار�ن احلارض�ن: املوافقون

 :23املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :24املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :25املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :26املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :27املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :28املادة 
 ؛42= املوافقون

 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .6= املمتنعون

من  6مقابل  42 ـ، ب28وبذ� �كون ا�لس وافق �ىل املادة 
 .املمتنعون
 :29املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :30املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :31املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :32املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :33املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :34املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :35املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :36املادة 

 �ٕالجامع : املوافقون
 :37املادة 

 املوافقون �ٕالجامع؛
 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 :38املادة 
 �ٕالجامع : املوافقون
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 :39املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :40 املادة
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :41املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :42املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :43املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :44املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :45املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :46املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :48 املادة
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :49املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :50املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :51املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :52املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :53املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :54املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :55املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 :56 املادة
 ؛42نفس العدد، : املوافقون

 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .6= املمتنعون

 .�56كون ا�لس قد وافق �ٔ��لبیة �ىل املادة 
 :57املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :58املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :59املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :60املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :61املادة 

 .�ٕالجامع: ناملوافقو
 :62املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :63املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :64املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :65املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
 :66املادة 

 ؛ 42نفس العدد : املوافقون
 ؛4= املعارضون
 .2= املمتنعون

 .�66كون ا�لس قد صادق �ٔ��لبیة �ىل املادة 
 .مرشوع القانون �رم�ه �لتصویتٔ�عرض 

 ؛43= املوافقون
 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .4= املمتنعون

 22.16وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة 

 .وتق�یةالرتفهيیة، واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بري 
 .ورفعت اجللسة ،شكرا �لجمیع

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحـــــــــــــق

 :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا��  -1
  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
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  الس�ید والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
فين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس �رش 

واملتعلق ب��ظمي املواد  22.16املس�شار�ن يف م�اقشة مرشوع القانون 
املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة والرتفهيیة واملعدات 

  .اليت حتتوي �ىل مواد بريوتق�یة
تبار ا�ور أ�سايس ا�ي ٔ�صبحت ٕان هذا املرشوع �لغ أ�مهیة، �ع 

تلعبه املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين �لك ٔ�نواعها، يف العدید من 
القطا�ات �سرتاتیجیة كقطاع التجهزي والب��ات التحتیة أ�ساس�یة 
اكلسدود والطرق وقطاع الطاقة واملعادن ٕا�ن التنق�ب عن الغز والنفط، 

اس�تعاملها املتصا�د يف جمال أ�لعاب وكذا خمتلف املعادن ٕاضافة ٕاىل 
  .والشهب �صطناعیة

ؤ�مام هذه اخلطورة اليت �شلكها املواد املتفجرة �ىل املمتلاكت 
وأ�ش�اص يف لك مرا�ل م�او�هتا وجب اختاذ �ح�یاطات الواج�ة 
�لتحمك يف ا�اطر اليت یطر�ا اس�تعامل هذه املواد والوقایة مهنا، وجتنب 

ر واحلد من من خملفاهتا يف �ا� وقوعها، �هیك عن ضبط حوادث �نف�ا
وت��ع مسارات صنعها وختز�هنا ونقلها وتوزیعها، وموا�بة التطور �ق�صادي 
والتك�ولو� ا�ي یعرفه هذا ا�ال �ىل الصعید ا�ويل، �اصة ؤ�ن إالطار 

�ال ملا ال�رشیعي والتنظميي لهذه املواد مل یوا�ب التطورات امل�سار�ة لهذا ا
  .�1914زید عن قرن من الزمان ٔ�ي م�ذ س�نة 

ٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وانطالقا من ٕادراكه الواعي 
�لم�اطر الكربى اليت تصاحب اس�تعامل املواد املتفجرة ذات �س�تعامل 
املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة 

یة وهتدیدها لٔ�ش�اص واملمتلاكت، فقد اخنرط م�ذ انطالق بريوتق� 
املناقشة العامة ملرشوع القانون يف التفا�ل إالجيايب مع مق�ضیاته، واملسامهة 
يف جتویده �شلك یوفر الضام�ت القانونیة الكف�� ب��ظمي التعاطي مع هذه 

 جوانب املواد �ىل مس�توى صنعها واس�تريادها ورشاهئا وختز�هنا ونقلها ولك
  .اس�تعاملها

هذا وقد سامه الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف م�اقشة 
املرشوع وحرص �ىل ومس املواد املتفجرة والشهب �صطناعیة لت�دید 
طبیعة هذه املواد وت�ٔمني ت��ع مساراهتا والت�ٔكد من مدة صالح�هتا ل�سهیل 

ني لعملیة صنع املتفجرات مراق�هتا من ق�ل إالدارة، وٕالزام أ�ش�اص املزاول
�لتوفر �ىل بطاقة مراق�ة املتفجرات مسلمة من �ن املد�ریة العامة لٔ�من 

  .الوطين
وبنفس الروح وا�س�اما مع ٔ�هداف هذا املرشوع، فقد ٔ�كد الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ىل تق�ني اس�ترياد املواد املتفجرة والشهب 

ملعدات ذات الص�، ٕاضافة لرشاهئا وبیعها ونقلها �صطناعیة الرتفهيیة ولك ا
  .واس�تعاملها، وم�ع العبور البحري والربي لهذه املواد

وبذ�، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نصوت �ٕالجياب 

  .�ىل مرشوع القانون

 :واملعارصة أ�صا�مدا�� فریق  -2
 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،
 ار�ن،ٕاخواين املس�ش

�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�تد�ل يف ٕاطار م�اقشة 
یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات �س�تعامل  22.16مرشوع قانون رمق 

املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة 
 .بريو تق�یة

قانون �ك�يس ٔ�مهیة �لغة، �لنظر وی��غي الت�ٔ�ید بدایة ٔ�ن هذا املرشوع 
ل�س فقط ��ور الك�ري ا�ي تضطلع به املواد املتفجرة ذات �س�تعامل 
املدين �اصة يف العدید من ا�االت �سرتاتیجیة، لكن ٔ�یضا بفعل ارتفاع 
الطلب و�زایده �ىل املواد املتفجرة ذات �س�تعامالت املدنیة �اصة يف 

الطرق والسدود ومشاریع الب��ة التحتیة اليت جماالت الطاقة واملعادن و 
 .تعرف �زایدا ملحوظا

كام ٔ�ن التطورات اليت یعرفها املغرب والت�د�ت �ق�صادیة وأ�م�یة 
اليت یوا�ها، تق�يض �لرضورة مراجعة مق�ضیات إالطار القانوين املنظم 

ارة یعود �ال اس�تعامل املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين، وا�ي لٕالش
، ويه مق�ضیات ٔ�صبحت 1914ٕاىل فرتة �س�تعامر وحتدیدا س�نة 

م��اوزة ال توا�ب املس�ت�دات اليت یعرفها هذا ا�ال احلساس، ا�ي 
یتطلب الیقظة وضبط وت��ع مسار هذا النوع من املتفجرات والشهب 
�صطناعیة، يف ظل ما یعرفه الس�یاق أ�مين الوطين وا�ويل من یقظة 

رضورة ت��ع مسارات الصنع والتخز�ن والنقل و�س�تعامل لهذا و�ذر و
 .النوع من املتفجرات

 الس�ید الرئ�س،
من حس�نات هذا املرشوع ٔ�نه ٔ�د�ل الشهب �صطناعیة الرتفهيیة 
واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة مضن جماالت اخ�صاصه، 

 اليت یعرفها جمال ؤ�قر مق�ضیات �متىن ٔ�ن �سامه يف احلد من الفوىض
املفرقعات والشهب �صطناعیة، �اصة ؤ�ن امحلالت �س��اق�ة اليت تقوم 
هبا املصاحل أ�م�یة ٔ�ثب�ت جعزها عن جتاوز العشوائیة اليت یعرفها �روجي هذا 
النوع من الشهب �صطناعیة، واليت �شلك مصدر ٕاز�اج �لمواطنني 

 .الوخطرا حمدقا �هتددمه �اصة �ل�س�بة لٔ�طف
 الس�ید الرئ�س، 

ٕان تعاطینا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون ميلیه �لرضورة وعینا الواحض 
يف فریق أ�صا� واملعارصة ب�ٔمهیة هذا املرشوع قانون واملق�ضیات الهامة 
اليت �اء هبا وبرضورة العمل �ىل اختاذ التدابري القانونیة والتنظميیة الكف�� 

ذا النوع من املواد سواء �الل تصنیعها ٔ�و ٕ�قرار ت��ع واحض ملسار ه
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اس�تريادها ٔ�و نقلها وختز�هنا ٔ�و اس�تعاملها، ويه مرا�ل تق�يض �لرضورة 
 .اختاذ تدابري ا�رتازیة كف�� حبامیة أ�من والسالمة

ٕاىل �انب ذ� نؤكد �ىل ٔ�مهیة املق�ضیات أ�خرى الواردة يف املرشوع 
إالقلميیة �لمتفجرات، واليت �اصة ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة وا�ل�ان 

س�تضطلع بدور حموري �اصة يف جمال املراق�ة، وكذا املق�ضیات اليت هتم 
تصنیف املواد املتفجرة وم�اطق اخلطر وحظر بیع ورشاء املواد اليت تبدو 

 .�لهيا �ٓ�ر الت�لل ٔ�و املنهتیة صالح�هتا
 الس�ید الرئ�س، 

�ینا يف فریق أ�صا�  من هذا املنطلق، و�لنظر �لق�ا�ة اليت �كونت
  .واملعارصة ب�ٔمهیة هذا املرشوع قانون، فٕاننا نصوت �لیه �ٕالجياب

 :والتمنیة العدا� فریقمدا��  -3
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكم
املتعلق ب��ظمي  �22.16جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة 
  .واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة
ا اجلانب �متزي �ٔ�ولویة، �ىل ونعترب ٔ�ن وضع ٕاطار قانوين لتنظمي هذ

اعتبار ٔ�ن جمال املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين ذو ٔ�مهیة قصوى 
�ل�س�بة لعدد من القطا�ات إالسرتاتیجیة، الس�� قطاعي الطاقة واملعادن 
وكذا خمتلف ٔ�شغال الب��ات التحتیة أ�ساس�یة اكلطرق والسدود كام قد 

 .هذه املواد خطورة �برية�شلك �س�تعامل �ري املنضبط ل 
و�ىل هذا أ�ساس، �س�ت�ٔ�ر مرشوع القانون �ه�م �بري من طرف 
الفا�لني واملتد�لني يف هذا ا�ال، وهو ما جع�، �لرمغ من صبغته التق�یة، 
حيظى بنقاش معیق �ىل مس�توى ا�لجنة، وهو نقاش مف�د هدفه أ�سايس 

ٕارساء ٕاطار قانوين م�طور ینظم جتوید مق�ضیات هذا القانون، واملسامهة يف 
 .جمال املواد املتفجرة

وكام ال خيفى �لیمك، فٕان هذا املرشوع �اء هبدف وضع مق�ضیات 
قانونیة تنظم اس�تعامل املواد املتفجرة والشهب �صطناعیة الرتفهيیة 
واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريو تق�یة سواء يف مر�� الصنع ٔ�و 

لتصد�ر ٔ�و التخز�ن ٔ�و النقل والتوزیع و�س�تعامل، وهو ما �س�ترياد ٔ�و ا
س�ميكن من موا�بة التطور املطرد ا�ي یعرفه هذا ا�ال، ؤ�یضا ما 

�س�تدعیه الس�یاق أ�مين الوطين وا�ويل من یقظة و�ذر ورضورة ضبط 
وت��ع مجیع املسارات اليت متر هبا هذه املواد، وذ� لكون املق�ضیات 

 .ابقة م��اوزة وال ت��اسب والتطور احلاصلالقانونیة الس

وميكن القول ٔ�ن تو�ه املغرب حنو وضع �رشیع ینظم ویؤطر جمال املواد 
املتفجرة یعرب عن وعي بالد� ب�ٔمهیة هذا ا�ال ن���ة ارتباطه بقطا�ات 
الطاقة واملعادن والب��ة التحتیة، واليت تعد �ل�س�بة �لمغرب قطا�ات 

وجتدر . بة حنو تطو�ر اق�صاده وحتق�ق ٔ�هدافه التمنویةٕاسرتاتیجیة �شلك بوا
إالشارة ٔ�ن هذا �س�تعامل ال ینحرص يف اجلوانب �ق�صادیة بل یت�اوزه 
ٕاىل �س�تعامالت ب�ٔهداف �رفهيیة من اح�فاالت شعبیة ٔ�و يف املناس�بات 
الر�ضیة، بل حىت ٔ�ن بعضها یصل ٕاىل ٔ�یدي أ�طفال مما جيعلها �شلك 

ة، وقد س�بق ؤ�ن مت �سجیل العدید من احلوادث اليت ٔ�دت خطورة �بري 
ٕاىل م�ٓيس يف صفوف أ�طفال ٔ�و املواطنني العادیني ن���ة �دم التق�د 

 .بضوابط السالمة الالزمة
و�لیه، س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون، �ٓملني ٔ�ن �سهم 

ور يف إالطار يف ٕارساء �رسانة قانونیة م�طورة تت�اوز ماكمن اخللل والقص
 .القانوين املعمول به

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :احلريك الفریقمدا��  -4
  �سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
رشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، �لمسامهة يف يل عظمي ال 

املتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات  22.16م�اقش�ة مرشوع القانون رمق 
إالس�تعامل املدين والشهب إالصطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل 

  .مواد �ریة بريوتق�یة
وع ا�ي �اء يف وق�ه وٕاذ نؤكد يف الفریق احلريك �ىل ٔ�مهیة هذا املرش 

و�ىل . وا�ي � ارتباط مبختلف ٔ�و�ه احلیاة ا�متعیة وأ�من والسالمة
، مما 1954و 1914اعتبار ٔ�ن النصوص املرتتبطة هبذا ا�ال تعود لس�يت 

یتحمت معه حتیني مق�ضیاهتا لتوا�ب تطور العرص وجمال اس�ت�دام 
  .املتفجرات

  الس�ید الرئ�س،
ه املواد املتفجرة يف اس�تعامالهتا املدنیة والرتفهيیة ال خيفى �لیمك ما �شلك

و�ريها من خطورة م�عددة املنا� وأ�بعاد �ىل سالمة أ�ش�اص 
واملمتلاكت، فه�ي مس�تعم� يف جماالت مرتبطة  �لسكك احلدیدیة، والطاقة 
واملعادن، واملقالع واملنامج، والتنق�ب وحفر ا�ٓ�ر ، وكذا يف ا�االت 

اكٔ�عیاد واملوامس، بل و�مكن اخلطورة يف �ون بعض هذه املواد  الرتفهيیة
تد�ل مضن مكو�ت بعض لعب أ�طفال والشهب الصناعیة، مما یتحمت 
معه تق�ني وتنظمي هذا ا�ال من �الل ضبط وت��ع مسارات الصنع 
وإالس�ترياد والتخز�ن والنقل والتوزیع والتصد�ر و البیع و�س�تعامل 
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ملواد مبا یلزمه أ�مر من حزم ومراق�ة رصامة ملا ف�ه مصل�ة وإالتالف لهذه ا
  .البالد والعباد

  الس�ید الرئ�س،
اننا يف الفریق احلريك اميا� م�ا ب�ٔمهیة هذا النص ال�رشیعي، وا�ي �مثن 
مضام�نه ؤ�هدافه فٕاننا س�نصوت �لهيا �ٕالجياب �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بته �رب 

یة اخلاصة مبق�ضیاته ؤ�ن �كون هذه ا�داد النصوص التطبیق�ة والتنظمي 
املوا�بة رسیعة و�ٓنیة كام ن�ٔمل ٔ�ن تنظم القطا�ات الوزاریة املرتبطة به ٔ��ما 
ولقاءات حتس�سة مع �نيي هذا القطاع حىت �كونوا �ىل ب��ة من حمتو�ته 

 .ویعلموا ما هلم وما �لهيم
 .تهوالسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راك شكرا �ىل حسن انصا�مك

 :العام ملقاوالت املغرب �حتاد فریقمدا��  -5
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة احملرتم، 
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ٔ��رشف الیوم ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت 

یتعلق ب��ظمي املواد  22.16رمق  ب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانوناملغر 
املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة واملعدات 

 .اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة
الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة �لشكر  كام ٔ�تقدم لمك الس�ید وز�ر
لشامل ا�ي قدممتوه ٔ�مام جلنة الفال�ة اجلزیل �ىل العرض القمي وا

والقطا�ات إالنتاج�ة، وا�ي مكن السادة املس�شار�ن من الوقوف �ىل ٔ�مه 
 .ما �اء به هذا املرشوع وأ�هداف املرجوة م�ه

 الس�ید الوز�ر،
یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات  22.16ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 

الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل  �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة
ق�د ا�راسة، يف س�یاق ا�هودات احلكوم�ة املبذو�  مواد �ریة بريو تق�یة

الرام�ة ٕاىل رضورة اختاذ مجیع التدابري وإالجراءات ��رتازیة لضبط خمتلف 
ا�اطر املرتتبة عن اس�تعامل املواد املتفجرة حامیة لٔ�ش�اص واملمتلاكت 

ا لتفادي لك �ادث انف�ار ٔ�و احلد من نتاجئ أ�رضار احلاص� ووقایة مهن
بعد وقو�ه، من �الل ضبط وت��ع معلیات الصنع والتخز�ن والنقل والتوزیع 

 .ذات الص� �ملواد املتفجرة
 الس�ید الوز�ر،

ق�د ا�راسة ٔ�مهیة �لغة �ل�س�بة �لعدید من  �22.16ك�يس القانون رمق 
طا�ات الطاقة واملعادن ؤ�شغال الب��ات التحتیة القطا�ات �سرتاتیجیة كق

أ�ساس�یة اكلطرق والسدود م�ال، خصوصا ؤ�ن جمال اس�تعامل املتفجرات 
ذات �س�تعامل املدين عرف حتوالت معیقة تصطدم مع الثبات ال�رشیعي 

 . 1914والتنظميي لٕالطار القانوين املنظم بعد ٔ�ن ظل �امدا م�ذ س�نة 
مراجعة إالطار ال�رشیعي والتنظميي وهو أ�مر، ا�ي فرض، 

لالس�تعامل املدين �لمواد املتفجرة، �س�ب �دم موا�بة التطور �ق�صادي 
والتك�ولو� يف جمال صنا�ة ت� املواد ونقلها وختز�هنا واس�تعاملها، ٕاضافة 
ٕاىل ما �س�تدعیه ٕا�راهات الس�یاق أ�مين وا�ويل من �ذر وا�رتاز لضبط 

صنع والتخز�ن والنقل والتوزیع، يف ٔ�فق جتاوز عیوب معلیة ت��ع مسارات ال 
القانون احلايل ونقائصه؛ سواء تعلق أ�مر بتوس�یع جمال التطبیق، ٕا�داث 
جلنة وطنیة وجلن �ویة �لمتفجرات، حتدید طبیعة املواد املتفجرة ذات 
�س�تعامل املدين، ٔ�و من �الل ٕالزام أ�ش�اص املزاولني لعملیة صنع 

لتوفر �ىل بطاقة مراق�ة املتفجرات، ضبط معلیة اس�ترياد هذه املتفجرات �
املواد، التنصیص �ىل عقو�ت ٕاداریة يف حق ا�الفني من �ة، وحتیني 
الغرامات املالیة والعقو�ت السالبة �لحریة يف حق ا�الفني ملرشوع القانون 

 .ق�د ا�راسة من �ة ٔ�خرى
 الس�ید الوز�ر،

حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف ؤ��ريا، فٕاننا يف فریق �
رمغ بعض املالحظات املس�� وال�ساؤالت مرشوع القانون ق�د املناقشة، 

املثارة خبصوص �دود املسؤولیة إالداریة �لسلطات العموم�ة ا�تصة يف 
الوقایة وحامیة أ�ش�اص واملمتلاكت من نتاجئ أ�رضار اليت قد ت�ش�ٔ �س�ب 

مع ت�ٔ�ید� �ىل رضورة ال�رسیع ٕ�صدار  ملدين �لمتفجرات؟�س�تعامل ا
 22.16النصوص التطبیق�ة ٔ�و التنظميیة املرتتبة عن تطبیق القانون رمق 

یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة 
 .الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة

  .والسالم

 :�شرتايك الفریق� مدا� -6
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء، 

 السادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 

یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات �س�تعامل  22.16مرشوع قانون رمق 
ة واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيی

بريوتق�یة، وهو املرشوع ا�ي هيدف ٕاىل سن تدابري وٕاجراءات قانونیة 
لضبط لك ما یتعلق �ملتفجرات ذات �س�تعامل املدين وكذا الشهب 
�صطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت تتضمن مواد �ریة بريوتق�یة، وذ� من 

وتعز�ز نظام السالمة وأ�من املرتبط �ملواد  ٔ��ل  ملء الفراغ القانوين
املتفجرة، وجتاوز الظها�ر الثالث املنظمة واملؤطرة الس�تعامل املواد املتفجرة 
اليت ظلت �امدة، يف املقابل عرف جمال اس�تعامل املواد املتفجرات تطورا 
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�بريا ورسیعا �ىل املس�توى �ق�صادي والتك�ولو�، كذ� الطلب 
املتفجرات ذات �س�تعامل املدين، خصوصا ٔ�مام ا�ور املهم  املزتاید �ىل

ا�ي تعلبه �ل�س�بة �لعدید من القطا�ات احلیویة واملهمة �اصة قطاعي 
طرق، (الطاقة واملعادن، و اع�دها يف أ�شغال اليت هتم الب��ات التحتیة 

ة �ٕالضافة ٕاىل اخلطر ا�ي �شلكه املواد املتفجرة �ىل السالم...) سدود
اجلسدیة لٔ�ش�اص و�ىل املمتلاكت، وذ� يف مجیع مرا�ل م�او�هتا، ٔ�ي 
بدءا من مر�� التصنیع و�س�ترياد وصوال ٕاىل مر�� �س�تعامل و 

 .إالتالف
ننوه هبذا املرشوع ا�ي �اء لسد الفراغ ال�رشیعي، كام س�بق  ،ولهذا

ملتفجرة ذات ؤ�ن ذ�ر� والتنصیص �ىل مجیع املرا�ل اليت متر مهنا املواد ا
�س�تعامل املدين م��اوزا بذ� الر�ود وامجلود ا�ي عرفه تنظمي هذا ا�ال 

، وا�ي مل یعد یتالءم مع الس�یاق أ�مين الوطين وا�ويل 1914م�ذ ظهري 
 .ا�ي تفرضه الظروف والتطورات ا�ي ٔ�صبح یعرفها العامل

هدها �ختاذ كام ننوه مبوقف احلكومة يف التعاطي مع هذا املرشوع وتع 
مجیع �ح�یاطات من ٔ��ل التحمك يف ا�اطر ذات الص� �ملواد املتفجرة 
والوقایة مهنا جتنبا للك اس�تعامل يسء یؤدي من ش�ٔنه ٕاىل �ادث انف�ار، 

 .والتد�ل �ل�د من خملفاته يف �ا� وقو�ه
 الس�ید الرئ�س،

 :ٕان ٔ��رز املس�ت�دات اليت �اء هبا املرشوع واملمتث� ٔ�ساسا يف

التنصیص �ىل اع�د وومس املواد املتفجرة والشهب �صطناعیة  -
واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة، من ٔ��ل حتدید طبیعهتا 
وكذ� ت�ٔمني ت��ع ٔ��رها والت�ٔكد من صالح�هتا ل�سهیل �لمیة مراق�هتا من 

 طرف إالدارة؛

بیع ورشاء تصنیف املواد املتفجرة وٕا�داث م�اطق اخلطر، وحظر  -
 املواد اليت تبدو �لهيا �ٓ�ر التغري ٔ�و الت�لل ٔ�و املنهتیة الصالح�ة؛

ٕالزام أ�ش�اص املزاولني لعملیة صنع املتفجرات، التوفر �ىل بطاقة  -
 مراق�ة املتفجرات املسلمة من طرف املد�ریة العامة لٔ�من الوطين؛

ور الربي حظر اس�تعامل الصنادیق لتخز�ن املواد املتفجرة، وم�ع العب - 
 �لمواد املتفجرة والشهب �صطناعیة اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريو تق�یة؛

العمل �ىل تدق�ق املفاهمي وضبطها لتفادي ٔ�ي ل�س ٔ�و مغوض ف�  -

 خيص املواد املتفجرة؛

ال�شدید �ىل العقو�ت احل�س�یة، والغرامات املالیة، يف �ا� ٕاد�ال  -

عیة الرتفهيیة ٔ�و معدات حتتوي �ىل مواد املواد املتفجرة ٔ�و الشهب �صطنا

�ریة بريو تق�یة بطریقة �ري رشعیة ٕاىل الرتاب الوطين، ٔ�و ح�ازهتا بدون 

 مربر قانوين، ٔ�و الق�ام بصنا�ة هذه املواد بطرق �ري قانونیة؛

وضع رشوط لضبط بیع ورشاء ونقل وختز�ن واس�تعامل مادة البارود  -

 ت؛املو�ة ٕاىل التظاهرات و�ح�فاال

 .ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة، وكذا ا�ل�ان إالقلميیة �لمتفجرات -

ويه مق�ضیات من ش�ٔهنا س�تعمل �ىل تنظمي جمال اس�تعامل املواد 

املتفجرة وتصنیعها وتوزیعها وختز�هنا وبیعها، وكذ� ��رتاز من خطورة 

وكذ� يف �ا� . اس�تعاملها والوقایة مهنا وت��ع مسار نقلها وتوزیعها

ل الغري مسؤول �لشهب �صطناعیة الرتفهيیة يف املوامس �س�تعام

 .واملهر�ا�ت وكذ� دا�ل املالعب

لكن يف املقابل �شدد �ىل رضورة ال�رسیع ٕ�خراج املراس�مي والنصوص 

التطبیق�ة م�ارشة بعد التصویت �ىل النص ال�رشیعي، حىت ال یبقى رهني 

لواقع، كذ� رضورة هبا، وح��س الرفوف دون تطبیق القانون �ىل ٔ�رض ا

تفعیل ا�لجنة الوطنیة وا�ل�ان اجلهویة وإالقلميیة، �لق�ام بدورها يف املراق�ة 

 .املس�مترة الس�تعامل هذا النوع من املتفجرات �لحفاظ �ىل سالمة املواطنني

 ،الس�ید الرئ�س

ٕان مصادق�نا من موقع أ��لبیة �ىل هذا املرشوع صادرة عن ق�اعتنا 

وم�نا ال�رشیعیة مبرجعیة قانونیة مؤطرة �ال تنظمي �كونه �اء لیعزز م�ظ

املواد املتفجرة ذات �س�تعامل املدين والشهب �صطناعیة الرتفهيیة 

واملعدات اليت حتتوي �ىل مواد �ریة بريوتق�یة، من ٔ��ل اس�ت��اب أ�من 

 .و�س�تقرار بب�� احلب�ب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


