
 

 الخدمة الوطنية بتونس

 محمود الم﮲رو﮲ع﮵ى

 رو﮵�﮴�رز
﮲

 صورة مں

ِ ال﮲حدمة واس﮴�﮳�عاٍد
﮲

 ٕا﮳حراء �﮴عد﮵�الٍت ﮲�﮵ى مدِة وسں
﮲

 ل﮳حعل م﮶سروع ﮴�ا�﮲ون ال﮲حدمة الوط﮲�﮵�ة أك﮶�ر ﮲�عال﮵�ًة ال ﮳�د مں
 ذوي السوا﮳�ق العدل﮵�ة.

﮲
  ال﮶ٔس﮲حاص مں

 

 الدول أالورو﮳�﮵�ة واالٔمر﮵�ك﮵�ة ال﮴�﮵ى ا�﮴﮲�ه﮳حت �﮲ظام
﮲

 على ﮲حالف أسال﮵�ب ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د المع﮴�مدة ﮲�﮵ى العد﮵�د مں
 االح﮴�راف العسكري ال﮴�طوع﮵ى، ﮲�ٕان ال﮳حمهور﮵�ة ال﮴�و�﮲س﮵�ة واصلت �﮴ط﮳�﮵�ق �﮲ظام ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د إال﮳ح﮳�اري. و س﮳�ب هذا
 على حد السواء،

﮲
 اال﮲ح﮴�﮵�ار هو االع﮴�﮴�اد ﮳�ٔ�ن ال﮲حدمة العسكر﮵�ة ه﮵ى وا﮳حب م﮴�دس ﮵�﮲�سحب على لك المواط﮲�﮵�ں

 ال﮶س﮳�اب الحس الوط﮲�﮵ى وم﮳�ادئ اال﮲ٔحالق الحم﮵�دة واح﮴�رام ال﮴�ا�﮲ون واال�﮲﮲ص﮳�اط. و﮴�د
﮲

ا م﮲�اس﮳�ة ل﮴�ل﮴�﮵�ں  وه﮵ى أ﮵�﮲صً
 الم﮲�ظمة له م﮲�ذ �﮶﮲سٔ�ة ال﮴�وات المسلحة عام 1956، وآ﮲حرها  ال﮴�ا�﮲ون

﮲
 ال﮴�وا�﮵﮲�ں

﮲
 �﮴رس﮲ح هذا اال﮲ح﮴�﮵�ار ﮲�﮵ى العد﮵�د مں

 ر﮴�م 1 لعام 2004 الم﮴�علق ﮳�ال﮲حدمة الوط﮲�﮵�ة.
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 ال﮲�اح﮵�ة ال﮲�ظر﮵�ة، ٕاال أ�﮲ه على المس﮴�وى العمل﮵ى، لم �﮴و﮲�ق ال﮴�وات المسلحة
﮲

 وٕان �ن هذا ال﮴�ا�﮲ون ﮳ح﮵�ًدا مں
، وذلك الٔن ال﮲راد ال﮳�﮶سري الم﮴�و﮲�ر

﮲
 ﮲�﮵ى �﮴ط﮳�﮵�﮴�ه ﮳�ص﮲�ة عادلة على لك المواط﮲�﮵�ں

﮲
 اال﮲ٔح﮵�ر﮵�ں

﮲
 ال﮴�و�﮲س﮵�ة ﮲�﮵ى الع﮴�د﮵�ں

. و﮴�د أدى ذلك ٕالى  ع﮲روف
﮲

 الم﮳ح﮲�د﮵�ں
﮲

 ﮳�الم﮳ح﮴�مع ال﮴�و�﮲س﮵ى لك عام أص﮳�ح ﮵�﮲�وق ك﮶�﮵�ًرا اح﮴�﮵�ا﮳حات ال﮳ح﮵�وش مں
 �﮴ل﮳�﮵�ة الدعوة الٔداء ال﮲حدمة العسكر﮵�ة، مما أ﮲صر ﮳�س﮵�ر العمل دا﮲حل الوحدات. و﮴�د لوحظ أ�﮲ه ﮲�﮵ى

﮲
 ال﮶س﮳�اب  عں

 30000 ﮵�﮴�م
﮲

 أك﮶�ر مں
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

 500 ﮶ساب و﮶سا﮳�ة لمراك﮲ر ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د مں
﮲

 الس﮲�وات اال﮲ٔح﮵�رة،  لم ﮵�﮴�﮴�دم �﮴ل﮴�ا�﮵ٔ�ًا  أك﮶�ر مں
.
﮲

 ٕا﮳حمال﮵ى المس﮴�دع﮵�ں
﮲

 اس﮴�دعاؤهم لك عام. وهو ما ﮵�م﮶�ل 1.65 ﮲�﮵ى المٔ�ة ﮲�﮴�ط مں

  الحل في تنقيح مشروع القانون

 ال﮴�﮴�دم  ﮳�م﮶سروع ﮴�ا�﮲ون
﮲

 وسع﮵�ًا ٕالى ٕا﮵�﮳حاد حل لهذه المع﮲صلة، �﮴ولت وزارة الد﮲�اع ال﮴�و�﮲س﮵�ة م﮲�ذ حوال﮵ى عام﮵�ں
 ﮳حد﮵�د  لم﮳حلس �﮲واب ال﮶سعب الس﮴�﮳�دال ﮴�ا�﮲ون 2004 الذي صعب �﮴ط﮳�﮵�﮴�ه. و﮴�د اح﮴�وى هذا الم﮶سروع على

 ﮳�﮵�﮲�ها:
﮲

 ﮳�عض إال﮳حراءات إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة مں

 المحا﮲�ظة على ال﮲حدمة العسكر﮵�ة إال﮳ح﮳�ار﮵�ة.●
 ر﮳�ط ٕا�﮴مام ال﮲حدمة العسكر﮵�ة ﮳�أالولو﮵�ة ﮲�﮵ى اال�﮴﮲�داب للو﮲ط﮵�﮲�ة العموم﮵�ة ﮳�عد ٕا�﮲هاء ال﮲حدمة.●
 ﮲حالل ز﮵�ادة �﮴در﮵�﮳ح﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲س﮳�ة الم﮳ح﮲�دات.●

﮲
 مں

﮲
 ال﮳ح﮲�س﮵�ں

﮲
 م﮳�دأ المساواة ﮳�﮵�ں

 ال﮲حدمة العسكر﮵�ة، لك﮲�ها
﮲

 ﮴�د �﮴ذلل هذه إال﮳حراءات والحوا﮲�﮲ر ﮳�عض الصعو﮳�ات ال﮴�﮵ى أدت ٕالى ام﮴�﮲�اع ال﮶س﮳�اب عں
 ﮲�﮵ى الوا﮴�ع ﮲�﮵ى ﮴�صور ال﮴�ا�﮲ون

﮲
 ال �﮴حل أصل الم﮶سلكة على إالطالق، الٔن ال﮴�﮲ص﮵�ة الر�﮵ٔ�سة لع﮲روف ال﮶س﮳�اب ال �﮴كمں

 ال﮴�د﮵�م، ﮳�ل �﮴﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى عدم و﮳حود ر﮲ع﮳�ة س﮵�اس﮵�ة أو آل﮵�ات م﮲�اس﮳�ة ل﮴�ط﮳�﮵�﮴�ه.

ا ل﮴�عداد المعهد الوط﮲�﮵ى لٕالحصاء لعام 2014، ﮵�﮳�لغ ﮲�﮵ى �﮴و�﮲س حوال﮵ى 160 ألف   والدل﮵�ل على ذلك أ�﮲ه و﮲�﮴�ً
 ال﮲حدمة العسكر﮵�ة ﮳�﮶سلك دا�ٔم أو مؤ﮴�ت

﮲
 مں

﮲
 ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د لك عام . و﮳�عد اس﮴�﮶�﮲�اء ﮳حم﮵�ع المع﮲�﮵�ّ﮵�ں

﮲
 ﮶ساب و﮶سا﮳�ة سں

 لالٔس﮳�اب ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة المع﮴�مدة، م﮶�ل الحالة الصح﮵�ة، واالل﮴�حاق ﮳�ال﮴�عل﮵�م، وال﮴�ك﮲�ل ﮳�﮶سؤون االٔسرة، ﮲�ٕان الموارد
 س﮲�و﮵�ًا. ﮲�هل س﮵�كون لدى الدولة إالرادة

﮲
 ال﮳�﮶سر﮵�ة الم﮴�احة لل﮲حدمة الوط﮲�﮵�ة �﮴﮴�در ﮳�حوال﮵ى 100 ألف مواطں

 ال﮶س﮳�اب وال﮶سا﮳�ات ﮲�﮵ى
﮲

 الس﮵�اس﮵�ة وآالل﮵�ات إالدار﮵�ة والمال﮵�ة واللو﮳حس﮴�﮵�ة الم﮲�اس﮳�ة الح﮴�واء هذا العدد الها�ٔل مں
 ال﮲حدمة الوط﮲�﮵�ة؟

 إجراءات مقترحة

 هذا ٕاذن هو ﮳حوهر ال﮴�﮲ص﮵�ة، وهذا ما ﮵�﮳حب ٕا﮵�﮳حاد الحلول ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة ال﮲صرور﮵�ة له، الٔن أي ﮴�ا�﮲ون، ﮳�﮲عض ال﮲�ظر
 ﮲حالل ﮴�ا﮳�ل﮵�﮴�ه لل﮴�ط﮳�﮵�ق. ٕان الحل االٔ�﮲سب ل﮳حعل م﮶سروع ال﮴�ا�﮲ون المذكور

﮲
 ﮳حود�﮴ه، ال ﮵�﮴�م �﮴﮴�﮵�﮵�مه ٕاال مں

﮲
 عں

 ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ًا ﮳�ٔ�داء الوا﮳حب
﮲

 المطال﮳�﮵�ں
﮲

 عدد المواط﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮴�﮴�ل﮵�ص مں
﮲

 مں
﮲

 ﮴�ا﮳�ًال لل﮴�ط﮳�﮵�ق هو اع﮴�ماد ٕا﮳حراءات �﮴مكں
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 للمؤسسة
﮲

 ﮵�مكں
﮲

ا مع عدد ال﮶س﮳�ان وال﮶سا﮳�ات الذ﮵�ں  العسكري لك عام ح﮴�ى ﮵�ص﮳�ح ال﮲راد ال﮳�﮶سري الم﮴�و﮲�ر م﮴�طا﮳�﮴�ً
 اع﮴�ماد ال﮴�عد﮵�الت ال﮴�ال﮵�ة:

﮲
 هذه  إال﮳حراءات ﮵�مكں

﮲
 ﮳�﮵�ں

﮲
 العسكر﮵�ة اس﮴�﮵�عا﮳�هم ﮲�عل﮵�ًا. ومں

 �﮳﮴ح﮲�﮵�د1.
﮲

 ال﮳ح﮵�ش مں
﮲

 12 ﮶سهًرا ٕالى 9 أ﮶سهر للك حصة، ح﮴�ى ﮵�﮴�مكں
﮲

 مدة ال﮲حدمة مں
﮲

 ال﮴�﮴�ل﮵�ص مں
 ال﮶س﮳�ان وال﮶سا﮳�ات لك عام.

﮲
 عدد أك﮳�ر مں

 20 ٕالى 35 س﮲�ة المط﮳�ق2.
﮲

 مں
﮲

ا عں  20 ٕالى 25 س﮲�ة عو﮲صً
﮲

 ﮳�ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د مں
﮲

 المطال﮳�﮵�ں
﮲

 �﮴حد﮵�د سں
 ال﮲راد ال﮳�﮶سري

﮲
 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�﮴�لص مں

﮲
 حال﮵�ًا، مع إال﮳�﮴�اء على إالع﮲�اءات ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة الحال﮵�ة. هذا الحصر مں

 ﮳�ال﮲حدمة. هذا ٕالى ﮳حا�﮲ب أن
﮲

 اس﮴�﮵�عاب لك المطال﮳�﮵�ں
﮲

 ﮳�ال﮴�ال﮵ى مں
﮲

 الذي ﮵�﮴�و﮲�ر لل﮲حدمة لك عام، و﮵�مّكں
 لم ﮵�مروا ٕالى ال﮴�عل﮵�م

﮲
 20 ٕالى 25 س﮲�ة) �﮶﮴سمل ﮲�﮵ى أ﮲عل﮳�ها ال﮶س﮳�ان وال﮶سا﮳�ات الذ﮵�ں

﮲
 هذه ال﮲�ٔ�ة (ما ﮳�﮵�ں

 العسكري
﮲

 العمل. ﮲�﮴�﮳ح﮲�﮵�دهم و�﮴ل﮴�﮵�﮲�هم ال﮴�كو﮵�ں
﮲

 عں
﮲

 العاطل﮵�ں
﮲

ا مں  ﮴�د ﮵�كو�﮲ون أ﮵�﮲صً
﮲

 العال﮵ى، والذ﮵�ں
 و﮳�عض المهارات ﮲�﮵ى ا﮲ح﮴�صاصات ﮲�﮲�﮵�ة، ﮵�ؤهلهم لح﮵�اة مه﮲�﮵�ة أ﮲�﮲صل و﮵�﮳حعل م﮲�هم رص﮵�ًدا مهًما

 لل﮴�وات المسلحة ك﮳ح﮵�ش اح﮴�﮵�اط.
 ُحكم عل﮵�هم ﮳�ع﮴�و﮳�ة س﮳ح﮲�﮵�ة �ّ﮲ا﮲�ذة لمّدة �﮲﮴�وق 6 أ﮶سهر ولم ﮵�حصلوا على3.

﮲
 اس﮴�﮳�عاد لك اال﮶ٔس﮲حاص الذ﮵�ں

 �﮳﮴ح﮲�﮵�د م﮶�ل
﮲

 اال﮲ٔحطار المح﮴�ملة مں
﮲

 ال﮲حدمة. وهذا ﮵�﮳حعل المؤسسة العسكر﮵�ة ﮳�م﮲�ٔ�ى عں
﮲

 رد اع﮴�﮳�ار مں
 هذه ال﮶سر﮵�حة.

 إالع﮲�اء المؤ﮴�ت الٔحد االٔس﮳�اب
﮲

 اس﮴�﮲�ادوا مں
﮲

 25 س﮲�ة والذ﮵�ں
﮲

 �﮲﮴ر﮵�د أعمارهم عں
﮲

 ﮵�﮳�﮴�ى مو﮲صوع اال﮶ٔس﮲حاص الذ﮵�ں
 د﮲حلوا

﮲
 الم﮲�صوص عل﮵�ها ﮳�ال﮴�ا�﮲ون. ﮲�هؤالء هم ﮲�﮵ى ال﮲عالب اال﮶ٔس﮲حاص الحا�﮲ٔرون على ال﮶سهادات ال﮳حامع﮵�ة والذ﮵�ں

 اس﮴�دعاؤهم حسب الحا﮳حة وإالم��﮵﮲�ات
﮲

 ال﮲حدمة، ﮳�ل ﮵�مكں
﮲

 �﮴ماًما مں
﮲

 سوق العمل. ﮲�هم ﮲�﮵ى الوا﮴�ع ﮲ع﮵�ر مع﮲�﮵�ں
 الـ 35.

﮲
 الٔداء وا﮳ح﮳�هم العسكري ح﮴�ى سں

 مزايا التعديالت المقترحة

 طا﮳�عها اال�﮴﮲�﮴�ا�﮵ٔى ﮲�﮵ى ﮳�عض ال﮳حوا�﮲ب، ﮲�ٕان هذه إال﮳حراءات �﮴﮴�م﮵�﮲ر ﮳�﮳�عض ال﮳حوا�﮲ب إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة على
﮲

 ﮳�الر﮲عم مں

﮲
 ﮲طاهرة ال﮴�هرب مں

﮲
 ﮳�ص﮲�ة عادلة و�﮴حد مں

﮲
 المس﮴�وى العمل﮵ى ال﮴�﮵ى �﮴ساعد على �﮴ط﮳�﮵�ق ال﮴�ا�﮲ون على المواط﮲�﮵�ں

 أداء الوا﮳حب الوط﮲�﮵ى.

 وعلى هذا االٔساس ﮲�الدعوة مو﮳حهة   ٕالى وزارة الد﮲�اع الوط﮲�﮵ى والل﮳حان ذات الصلة ﮲�﮵ى م﮳حلس �﮲واب ال﮶سعب
 ٕال﮳حراء ال﮴�عد﮵�الت   الم﮲�اس﮳�ة ﮲�﮵ى م﮶سروع ال﮴�ا�﮲ون ال﮳حد﮵�د ل﮳حعله أك﮶�ر ﮲�اعل﮵�ة، ٕاذ أن أي ﮴�ا�﮲ون ال ﮵�كون م﮳حد﮵�ًا ٕاال
 لك

﮲
 ع﮲�دما ﮵�كون ﮴�ا﮳�ًال لل﮴�ط﮳�﮵�ق. هذا عالوًة على أن ال﮶سعب ال﮴�و�﮲س﮵ى ﮵�ر﮵�ده ﮴�ا�﮲و�ً﮲ا ﮵�ح﮴�ق العدل والمساواة ﮳�﮵�ں

 دون اس﮴�﮶�﮲�اء.
﮲

  المواط﮲�﮵�ں

.
﮲

 الم﮴�﮴�اعد﮵�ں
﮲

  محمود الم﮲رو﮲ع﮵ى عم﮵�د م﮴�﮴�اعد ﮳�ال﮳ح﮵�ش ال﮴�و�﮲س﮵ى ور�﮵ٔ�س ﮳حمع﮵�ة ال﮴�و�﮲س﮵�ة للعسكر﮵�﮵�ں
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