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  :املستشار محمد الرزمــة  

  : أ محد بولون املستشار 

        :حتت إشراف مقرر اللجنة 

 حمجوبة امطغـري - الزاينــــية ـــــكرمي - (رئيس مصلحة اللجنة)خادل طاهري 

  : 7144ديسمرب 72يتعلق ابخلدمة العسكرية عىل اللجنة  11.44رمق. 

  

 .7142 يناير 10 امخليس -

 .7142يناير 12االثنني  -

  : 7 

 :  5  

 

:  
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس احملتالسيد الرئيس احملت

  السادة الوزراء احملتـرمون ،السادة الوزراء احملتـرمون ،السيدات والسيدات و

  السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

 رقم قانون مشروع الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة حول 

 .يتعلق بالخدمة العسكرية 44.11

   الاجتماعين املنعقدين على التوالي بتاريخدرست اللجنة هذا املشروع قانون خالل 

برئاسة  2319يناير7و، برئاسة السيد محمد الرزمة رئيس اللجنة 2319 يناير 33

عبد اللطيف السيد  ر وبحضو  لرئيس اللجنة، الثانيالسيد سعيد زهير الخليفة 

 قدم ذيال ،الوديي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني

أبرز من خالله أن إعادة الخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات السامية  عرضا 
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لصاحب الجاللة القائد ألاعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية 

من الدستور الذي ينص على مساهمة املواطنات  31وتجسيدا ملنطوق الفصل 

اتجاه أي عدوان أو تهديد وذلك عبر واملواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية 

بين املواطنات واملواطنين في أداء الخدمة العسكرية ،كما أشار  ةاعمال مبدأ املساوا

الى كون صياغة مضامين هذا املشروع القانون قد ارتكزت على روح الدستور فيما 

ة وأفضل املمارسات الدولية وتراكمات التشريعات القانونية الوطني،يخص املواطنة

 .السابقة

ومن جهة أخرى ذكر بأن الخدمة العسكرية تعتبر أسمى درجات الخدمة الوطنية ملا 

لها من دور في تقوية وتعزيز قيم املواطنة وروح الانتماء وبناء التماسك الوطني 

والتمازج الاجتماعي بين املجندين وفتح فرص اندماجهم في الحياة املهنية والاجتماعية 

ن وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها ،هذا فضال عن تكوي

عند الضرورة  للدفاع عن الوطن والتصدي لكل املخاطر ألامنية ومواجهة الكوارث 

 .الطبيعية أو غيرها
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واستعرض أيضا محاور مشروع القانون واملتمثلة أساسا في نطاق التطبيق واجبات 

 . على النصوص التنظيمية إلاحالةالزجرية،  تاملجندين، املقتضياوحقوق 
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ROYAUME DU MAROC  المملكة المغربية 

ADMINISTRATION  إدارة 
DE LA DEFENSE NATIONALE  الــدفــاع الـوطـــنــي 

   

 

 

 

 

 عرض الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة

دارة ادلفاع الوطين القانون املتعلق ابخلدمة  مرشوعلتقدمي  امللكف ابإ

 العسكرية

 

 
 واملناطق املغربية احملتةل الوطينوادلفاع واحلدود جلنة اخلارجية 

  املستشارين مبجلس 

 

 

 

 

 

 

 7142يناير  0امخليس 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة و السالم

 عىل أ رشف املرسلني وأ هل و حصبه 
 

 

 الس يد رئيس اللجنة احملرتم،

 ،املستشارين احملرتمنيوالسادة  اتالس يد
 

 

 

جلنة اخلارجية يطيب يل يف البداية أ ن أ عرب للس يد الرئيس و للس يدات و السادة أ عضاء  

عن شكري و اكمل تقديري املستشارين واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل مبجلس 

املتعلق ابخلدمة العسكرية بعد أ ن  11.44قانون رمق و مناقشة مرشوع  دراسة ملشاركتمك هذا اليوم يف

 .7144دجنرب  72متت املصادقة عليه من طرف جملس النواب يوم ال ربعاء 

و أ نهتز هذه الفرصة كذكل ل عرب لمك عن امتناين ملا تولونه من اهامتم ابلغ بقضااي ادلفاع الوطين 

اع أ و من خالل دراسة و مناقشة املزيانية سواء أ ثناء مناقشة مشاريع القوانني اليت ختص هذا القط

طار املصادقة عىل قانون املالية للك س نة الفرعية الإدارة ادلفاع الوطين ال تعبري عن  يف اإ و اذلي ما هو اإ

التقدير الكبري اذلي يكنه الس يدات و السادة املستشارين احملرتمني للمؤسسة العسكرية احلصن املنيع 

  . ته الرتابية لدلفاع عن حوزة الوطن و وحد

 الس يد رئيس اللجنة احملرتم،

 ،املستشارين احملرتمنيوالسادة  اتالس يد

ن  عادة العمل ابخلدمة العسكريةاإ تنفيذا للتعلاميت السامية لصاحب اجلالةل القائد ال عىل أ يت ي  اإ

ادلس تور من  04وجتس يدا معيقا ملنطوق الفصل  للقوات املسلحة امللكية ورئيس أ راكن احلرب العامة

اذلي ينص عىل مسامهة املواطنات و املواطنني يف ادلفاع عن الوطن و وحدته الرتابية جتاه أ ي عدوان 

عامل أ و هتديد  .أ داء اخلدمة العسكريةيف مبدأ  املساواة بني املواطنات و املواطنني  وذكل عرب اإ

أ نظار جلنتمك املوقرة املعروض عىل القانون مرشوع مضامني  فقد متت صياغة، ذلكلاعتبارا و 

و  املواطنة   وفق مرتكزات تأ خذ بعني الاعتبار روح ادلس تور من خالل التالزم بني حقوق وواجبات

  .أ فضل املامرسات ادلولية يف هذا امليدان و الترشيعات القانونية الوطنية السابقة اس تحضار من خالل

 :املتوخاة من مرشوع القانون فامي ييلهداف وتتجىل ال  
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طار التالزم بني حقوق و واجبات املواطنة :أ وال ذاكء روح الانامتء للوطن يف اإ وتعزيز روح  اإ

ادلامئ لدلفاع  مهس تعداداو و نكران اذلات و الاعامتد عىل النفس دلى الش باب املغريب التضحية 

 .عن اس تقالهل و س يادته و اذلود عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية

فواج اذلين سيمت  :اثنيا بناء و تعزيز الامتسك الوطين و الامتزج الاجامتعي بني ال فراد املكونة لل 

يف اخلطاب املليك انتقاهئم من مجيع هجات اململكة ومن خمتلف رشاحئ اجملمتع كام مت التأ كيد عىل ذكل 

 . للربملاناحلالية ناس بة افتتاح ادلورة الترشيعية مب السايم 

دماج الش باب املغريب يف احلياة املهنية و الاجامتعية عرب منح اجملندين تكوينا فتح فرص ان: اثلثا

عسكراي و همنيا وتربيهتم عىل التحيل ابالنضباط و الشجاعة و تقوية روح الالزتام واملسؤولية و 

 .و استامثره احرتام املؤسسات و تنظمي الوقت

حوزة القوات املسلحة امللكية يف ادلفاع عن  التعريف ابل دوار ال ساس ية اليت تقوم هبا: رابعا

نقاذ واالإغاثة الوطن و مسامههتا  املمتزية يف معليات حفظ السمل و ال من ادلوليني  و يف معليات االإ

نسانية لفائدة ساكن املناطق ىل دورها يف  النائية و املنكوبة وفك العزةل واملساعدة االإ ابالإضافة اإ

  .مواهجة لك الهتديدات واخملاطر

تكوين و تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية الاحرتافية من أ جل اللجوء لها عند  :خامسا

ة للمسامهة يف ادلفاع عن حوزة الوطن و التصدي للك اخملاطر ال منية و مواهجة الكوارث الرضور 

 .الطبيعية أ و غريها
 

القانون والنصوص مرشوع هذا هداف وتفسري مقتضيات هذه ال  توضيح و من أ جل 

يالء أ مهية كبرية للتواصل مع املواطنني فتح بوابة عىل ال نرتنت واللجوء  عرب التطبيقية املتعلقة به، سيمت اإ

ىل وسائل أ خرى للتواصل براز خمتلف جم. اإ االت التكوين واملساطر املتبعة و س متكن هذه الوسائل من اإ

ىل لك املعلومات اليت مي ضافة اإ   .كن أ ن تحتاهجا املعنيني ابخلدمة العسكرية وذوهمالختيار اجملندين، اإ
 

 الس يد رئيس اللجنة احملرتم،

 ،املستشارين احملرتمنيوالسادة  اتالس يد
 

ىل ، القانون املتعلق ابخلدمة العسكريةتفاصيل مرشوع اطالعمك عىل  قبل  وجبت االإشارة اإ

 7144متت من خالل تواصل دامئ مع خمتلف املصاحل اخملتصة منذ شهر ماي قد  صياغة مسودتهأ ن 
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ال مانة العامة  ،وزارة الاقتصاد و املالية ،وزارة العدل ،وزارة ادلاخلية ،مكوانت قطاع ادلفاع الوطين)

صالح االإدارة ،للحكومة كام اكن املرشوع حمل مشاورات واسعة قبل  (وزارة الوظيفة العمومية و اإ

ىل الصيغة الهنائية اليت مت تقدميها جمللس احلكومة و املصادقة علهيا من طرف اجمللس الوزاري  الوصول اإ

 .7144غشت  71املنعقد بتارخي 

حاةل هذا املرشوع عىل جملس النواب بتارخي  ىل أ نه قد متت اإ  7144ش تنرب  1و جتذر االإشارة اإ

لتمت فامي بعد  7144ش تنرب  41ة العدل و الترشيع و حقوق االإنسان بذات اجمللس بتارخي و عىل جلن

 .7144دجنرب  72املصادقة عليه يف جلسة عامة انعقدت يوم 

مادة مت تبويهبا بشلك  42اذلي يتكون من  ،هذا املرشوعو ميكن تقدمي أ مه مضامني        

 :احملاور التالية من خالل ،مهنجي حسب حمتوى و نوعية مواضيعها
 

 نطاق التطبيق: أ وال

خضاعيقر مرشوع القانون مبدأ    75و 42املواطنات واملواطنني اذلين ترتاوح أ عامرمه بني  اإ

يلقن خاللها للمجندين تكوينا عسكراي  س نة للخدمة العسكرية خالل مدة حمددة يف اثين عرش شهرا

ماكنية املناداة عىل ال شخاص البالغني أ كرث من  ،أ ساس يا و تكوينا همنيا  س نة و اذلين اس تفادوا  75مع اإ

ىل حني بلوغهم   .س نة 11من االإعفاء ل داء اخلدمة العسكرية اإ

ىل أ ن فوج اجملندين برمس     41.111لن يتعدى  7142و يف هذا االإطار، جتدر االإشارة اإ

 7142الغالف املايل املرصود برمس الس نة املالية   و قد أ خذ بعني الاعتبار يف حتديد هذا العدد،. جمند

ىل  اذلي حيض مبوافقة جملسمك املوقر و احلاجيات اللوجيستيكية والبنيات واملرافق الرضورية ابالإضافة اإ

 . املوارد البرشية اليت سترشف عىل مجيع مراحل معلية التجنيد

واطنني املغاربة املقميني يف حلقوق واملصاحل املرشوعة للمواطنات واملاحامية و من أ جل  

و .   سيمت خالل حتديد مسطرة الاحصاء اعامتد مبدأ  الرتحش التلقايئ ل داء اخلدمة العسكرية اخلارج،

عاةل  ذ تسامه يف اقتصاد البالد ومساعدة واإ عىل العموم هذه الفئة من املواطنني يه جمندة بطريقة أ خرى اإ

ىل بدلمهأ رسمه داخل املغرب، وال ننىس يف هذا االإط  .ار جحم التحويالت املالية اليت يقومون هبا اإ



 

 

12 

 

اعامتد مبدأ  الرتحش التلقايئ ل داء املواطنات  ،كام سيمت كذكل خالل حتديد مسطرة الاحصاء

قامة وال من و  للخدمة العسكرية مراعاة خصوصية العنرص النسوي ال من حيث رشوط الايواء واالإ

طار اخلدمة العسكرية حيث التأ طري  . املناسب للنساء اجملندات يف اإ
 

 االإعفاءات و الاس تثناءات من اخلدمة العسكرية: اثنيا 

احلاالت اليت مجموعة من  حدد نص مرشوع القانون ،مراعاة للظروف الاجامتعية و الصحية

 :التالية ل حد ال س باب  و الاس تثناءات من اخلدمة العسكرية عفاءاتميكن أ ن متنح فهبا االإ 

 ؛ العجز البدين أ و الصحي 

 عاةل ال رسة؛  اإ

 الزواج ابلنس بة للمرأ ة أ و وجود أ طفال حتت حضانهتا أ و كفالهتا؛ 

 متابعة ادلراسة؛ 

  العسكرية يف اخلدمةوجود أ خ أ و أ خت.  

بعض فئات و  أ عضاء احلكومة والربملان ،هماهمميعفى من اخلدمة العسكرية خالل مدة مزاوةل كام 

املؤسسات واملقاوالت العمومية اذلين تقتيض ومس تخديم  وامجلاعات الرتابية ادلوةل وأ عوانموظفي 

 .ماهمالاحتفاظ هبم يف هم العامة املصلحة

لهيم اعتبارمه، ،خلدمة العسكريةا و يس تثىن من عقوبة ب احملكوم علهيم ال شخاص مامل يرد اإ

 .س تة أ شهر نملدة تزيد ع انفذةعقوبة حبس  أ و جنائية

 واجبات وحقوق اجملندين: اثلثا

طار   خالل فرتة أ داء، خضوعهمعىل  حتديد واجبات وحقوق اجملندين، ينص املرشوعيف اإ

اخلدمة العسكرية، للقوانني وال نظمة العسكرية والس امي قانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام 

ت ال ساس ية املمنوحة للعسكريني، وخيولون يف حظرية القوات املسلحة امللكية والقانون املتعلق ابلضامان

 ،اجلاري به العمل يف القوات املسلحة امللكية النظام التسلسيلحسب  خالل مدة اخلدمة رتبا عسكرية

 . و ذكل حسب الشواهد أ و ادليبلومات التعلميية املتوفرة دلى اجملند

الس امي يف لك ما يتعلق ابلوقائع واملعلومات  بواجب حامية أ رسار ادلفاع الوطين كام يلزتمون   

 .والواثئق اليت اطلعوا علهيا خالل أ داهئم للخدمة العسكرية
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، وبعد الانهتاء من التكوين ال سايس خالل مدة اخلدمة العسكرية كام ميكن يف حاةل الرضورة  

ن و جملندا ية، أ ن يوضع العام املنصوص عليه يف نظام الانضباط العام يف حظرية القوات املسلحة امللك 

شارة االإدارات العمومية للقيام مبهام حمددة نيةهم تقنية أ و  اتكفاءعىل  املتوفرون ، بعد موافقهتا رهن اإ

 .ومدة ممارسة هذه املهامروط ــحتدد ش وذكل من دلن السلطة العسكرية اليت 
 

 معفاة أ جرة وتعويضاتكام يكفل هلم املرشوع مجموعة من احلقوق من بيهنا احلق يف تقايض    

ينص املرشوع عىل أ ن موظفي وأ عوان ادلوةل  و أ خرى اقتطاعات ل ي وغري خاضعة رضيبة ةأ يمن 

وامجلاعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية تحتفظون بأ جرهتم النظامية، بيامن يس تفيد اجملندون 

 .حتدد بنصوص تنظميية ال خرون من أ جرة وتعويضات

يرسي عىل اجملندين خالل فرتة أ داء اخلدمة العسكرية نفس النظام املعمول به ابلنس بة كام    

ال رضار اليت ميكن أ ن و  التأ مني عن الوفاةالتغطية الصحية و يس تفيد املعنيون من للعسكريني حيث 

علهيا  املساهامت املس تحقةمبالغ الاشرتاك و ، مع تكفل ادلوةل بدفع تلحقهم خالل مدة اخلدمة العسكرية

 .يف املستشفيات العسكريةوعىل اجملندين، وكذا من جمانية التغذية واللباس والعالج 

صاابت أ و أ مراض نتجت بفعل اخلدمة  و خيول اجملندون املصابون بعاهات انمجة عن اإ

أ و مبناس بة القيام هبا احلق يف الاس تفادة من معاش الزمانة مضن الرشوط املقررة يف الترشيع  ،العسكرية

كام خيول للمجندين احلق يف املشاركة يف املبارايت اليت يعلن   .ملتعلق ابملعاشات العسكرية عن الزمانةا

 .عهنا خالل مدة اخلدمة العسكرية

 كيفيات ترسحي اجملندين:  رابعا

ينص املرشوع، من هجة أ خرى عىل أ ن اجملندين، يمت ترستحهم، عند انهتاء مدة اخلدمة       

ىل ما بعد هذه املدة العسكرية،  غري أ نه ميكن أ ن يمت ذكل قبل انهتاء املدة القانونية أ و يمت الاحتفاظ هبم اإ

دارية حىت يتس ىن هلم الاس مترار يف الاس تفادة من خمتلف احلقوق اخملوةل هلم  ما ل س باب تقنية أ و اإ اإ

ترشيع اجلاري به وفق ال  ويدمج املعنيون بعد ذكل يف جيش الرديف  .بصدد أ داء اخلدمة العسكرية

 .العمل

 املقتضيات الزجرية :خامسا
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ضفاء طابع االإلزام عىل مقتضياته من أ جل حسن تطبيق نظام اخلدمة العسكرية ، ينص و اإ

املرشوع عىل بعض املقتضيات الزجرية و اليت يرجع أ مر البث فهيا للمحامك العادية ابلنس بة للمخالفات 

نتقاء ال ويل دون سبب الاالإحصاء أ و كعدم الاس تجابة الس تدعاء ا التجنيدبل ق اليت مت تسجيلها 

مر الفردي أ و مقبول يف انسجام  املقتضيات الزجريةو قد مت حتديد هذه  .العام، أ و عدم الاس تجابة لل 

اتم مع الس ياسة اجلنائية الوطنية و كذا من خالل حتقيق توازن بني الفعل اجملرم و العقوابت اجلارية 

 .عليه

 االإحاةل عىل النصوص التنظميية:  ساساد

طار احلفاظ عىل بناء النص ومقروئيته و من أ جل حتديد املساطر و االإجراءات الكفيةل  يف اإ

و س تخص . متت االإحاةل عىل بعض النصوص التنظميية ،بتطبيق ال حاكم املتضمنة يف مرشوع القانون

 :هذه النصوص

    مساطر االإحصاء و الانتقاء و تكوين الفوج و كيفيات منح االإعفاءات اليت نص علهيا

 ؛القانون

 ؛ال جرة و التعويضات اليت متنح للمجندين 

 ؛حتديد فئة املوظفني اذلين سيس تفيدون من االإعفاء املؤقت 

 نقط تنظميية أ خرى. 

 الس يد رئيس اللجنة احملرتم،

 ،احملرتمني املستشارينوالسادة  اتالس يد
 

 

عىل أ ن اخلدمة العسكرية و اليت تعترب أ مسى درجات اخلدمة الوطنية يتضح مما س بق ذكره 

و الاعامتد وتعزيز روح التضحية روح الانامتء للوطن تروم أ ساسا تعزيز قمي املواطنة من خالل تقوية 

واملسؤولية و احرتام  وتربيهتم عىل التحيل ابالنضباط و الشجاعةعىل النفس دلى الش باب املغريب 

ىل بناء و تعزيز الامتسك الوطين و الامتزج الاجامتعي بني اجملندين و . املؤسسات كام تسعى هذه اخلدمة اإ

فتح فرص اندماهجم يف احلياة املهنية و الاجامتعية و تكوين و تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من 

عن حوزة الوطن و التصدي للك اخملاطر ال منية و  أ جل اللجوء لها عند الرضورة للمسامهة يف ادلفاع

 .مواهجة الكوارث الطبيعية أ و غريها
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 املستشارين احملرتمنيالس يد الرئيس و الس يدات و السادة  يف ختام هذا العرض، امسحوا يلو          

ليمك ابلشكر اجلزيل عىل حسن اهامتممك، وعىل ما تولونه من  ل فراد  ريوتقدير كبدامئ  دمعأ ن أ تقدم اإ

حتت االإمرة الرش يدة للقائد ال عىل ورئيس أ راكن قواتنا املسلحة امللكية ملا تقوم به من أ عامل جليةل 

 .احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية صاحب اجلاللـة امللـك مـحـمد السـادس نصـره هللا وأ عز أ مره

صغائمك  أ شكرمك عىل حسن اإ

تعاىل و براكتهوالســالم عــليكـــم و رمحة هللا    
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس احملتالسيد الرئيس احملت

  السادة الوزراء احملتـرمون ،السادة الوزراء احملتـرمون ،السيدات والسيدات و

  السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،

فرصة أشاد من خاللها السيدات  هذا املشروع قانون مضامين شكلت مناقشة 

امللكية السديدة في إعادة احياء الخدمة العسكرية والسادة املستشارون بالرؤية 

من الدستور حيث اعتبروها بمثابة 31الاجبارية وذلك انسجاما مع منطوق الفصل 

وإعادة احياء القيم املجتمعية  هم في بناء الذات الوطنية ،اعقد اجتماعي جديد سيس

فئة الشباب املستهدفة منها وتعزيز الجبهة الداخلية وتماسكها السيما في صفوف 

 .آالف مستفيد سنويا 13والتي تقدر بحوالي 

ومن جهة أخرى استحضروا ألادوار الجليلة للمؤسسة العسكرية وراهنية تطوير 

 137.66،وفي هذا الاطار ذكروا باملرسوم امللكي رقم  ةالترسانة القانونية العسكري

اث وتنظيم  الخدمة العسكرية بمثابة قانون يتعلق بإحد 1966يونيو 9الصادر في 
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حيث أكدوا أن هذا املشروع قانون الجديد يأتي في ساق تراكمي يهدف الى وضع اطار 

 .متكامل يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية

وقد استأثر النقاش أساسا حول مقتضيات مشروع القانون حيث شمل جملة من 

 :تيالتساؤالت والاستفسارات واملطالب نوردها كاآل

 :بخصوص التساؤالت والاستفسارات فقد انصبت حول 

  2311حيائها سنة إعادة إو  2336لغاء الخدمة العسكرية سنة إأسباب ودواعي. 

  السياقات الوطنية والدولية التي جاء فيها هذا املشروع قانون. 

  من حيث تطور البناء  1966حصيلة تقييم الترسانة القانونية العسكرية منذ

 .في هذا الاطارالتراكمي 

  لعسكرية في ظل اشروط الولوج وكيفيات الاختيار للمترشحين للخدمة

التخوفات من اعمال منطق الزبونية واملحسوبية إحصاء واستدعاء فئة دون 

 .أخرى 
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  شهر 12املعايير املعتمدة لحصر مدة الخدمة العسكرية في. 

 ور هذا الوضع بالنسبة للمعفيين سابقا من الخدمة العسكرية بعد صد

 .القانون الجديد

  التوفيق بين الزامية الخدمة العسكرية والغرامات املالية في حالة عدم

 .الاستجابة

  الطابع الزجري في حالة عدم الاستجابة لألمر الفردي أو العام للتجنيد

مقابل الترشيح الطوعي ألبناء الجالية املغربية  16املنصوص عليه في املادة 

 .املقيمة بالخارج

 كانية الترشيح الالكترونيإم. 

 طوعي ألبناء الجالية املغربية املعنية بالخارج وانعكاسات ذلك تدبير الترشيح ال

 .على وضعيتهم ببلدان املهجر بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية
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  دور املقاربة التشاركية في الانفتاح على املجتمع للتحسيس والتواصل حول

 .هذا املشروع قانون الغايات وألاهداف املتوخاة من 

  مدى ارتباط طرح هذا املشروع قانون بأحداث مجتمعية معينة كأحداث

 .أوطاط الحاج مثال-جرادة-الريف

 تأثيره على انتشار الزواج  ومدى 19سن ولوج الخدمة العسكرية املحدد في سن

في صفوف الفتيات والسيما بالعالم القروي لتفادي الخدمة العسكرية املبكر 

 .ات املمكن حصولها داخل املجتمع جراء هذا ألامروالتداعي

 املنحة املقدمة للمجندين. 

 آفاق الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء فترة التجنيد. 

  قبول تسريح املجندين الذين ينجحون في اجتياز املباريات لاللتحاق بوظائفهم

 .أم الاحتفاظ بهم لغاية لخدمة العسكرية
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  كيفية التعاطي مع مختلف الانتماءات السياسية والجمعوية والنقابية للشباب

ي جهة أو أل علما أن املؤسسة العسكرية تتسم باالنضباط وعدم الانحياز 

 .طرف

  آليات التواصل مع الائتالف الشبابي الرافض للتجنيد الاجباري في فضاءات

وأهمية الخدمة العسكرية التواصل الاجتماعي في محاولة إلقناعهم بقيمة 

 .لفائدة الوطن

  بمشروع القانون لتفادي التأويالت الخاصة عدم ارفاق املراسيم التنظيمية

 .بالتطبيق

  الجدوى من اعفاء الشباب الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية مدتها

 .أشهر6

  كيفية ضبط عملية التقييد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع والسيما في

مدة بالوقائع واملعلومات والوثائق التي تم الاطالع عليها خالل  قيتعل كل ما

 .(13املادة )من ( السيما)الخدمة العسكرية ، وإمكانية حذف عبارة 
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 نظام الخدمة املدنية بموازات نظام الخدمة العسكرية تفعيل. 

  الحفاظ على الاقدمية في التقاعد بالنسبة للموظفين الدين يتم استدعائهم

 .ألداء الخدمة العسكرية

   حصر مبدأ املساواة في اجتياز الخدمة العسكرية بين املواطنات واملواطنين

نظام إلارث ونظام ألاراض ي )دون تعميمه على باقي مناحي الحياة املجتمعية 

 .مثال( الساللية

  وارتباطه بفشل املنظومة التربوية إعادة احياء نظام الخدمة العسكرية

 .وألاسرية

  املتعلقة  12املنهجية واملعايير املتبعة فيما يخص املقتضيات الواردة في املادة

 .بتسريح املجندين عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية

  وبخالف الاستفسارات والتساؤالت فقد طالب السيدات والسادة املستشارون

                                                                                                                                                                                               :حول بجملة من املطالب تركزت أساسا 
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 مراعاة التحوالت الاجتماعية العميقة املرتبطة بفئة الشباب. 

 الذكاء )العسكري ي امليدان الاهتمام بالتطورات العملية والتكنولوجية ف

 (.الاصطناعي

 والسيما بالنسبة لخريجي  اعتماد مبدأ الليونة في تطبيق نظام إلاعفاءات

 .الجامعات الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية

  سنة الخاصة  19سنة بدل  23رفع سن استدعاء إلاناث للخدمة العسكرية إلى

سنة  43سنة بدل  35الخدمة إلى ة بالذكور كتمييز إيجابي مع خفض مد

 . لجميعبالنسبة ل

  الاعتماد على التكوينات املهمة خالل فترة التدريب والتي من شأنها فتح آفاق

 .الاندماج في سوق الشغل

 استفادة املجندين من التغطية الصحية والحق في معاش الزمانة. 
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 والتواصل لكسر حاجز الخوف لدى املواطنات واملواطنين من  الانفتاح

 .املؤسسة العسكرية

  الخدمة حتفاظ بهم في الا  قرار أو رفض تمكين املجندين من الحق في املوافقة

 .شهر 12العسكرية بعد قضاء مدة 

 الدالالت إلايجابية للترشيح الطوعي ألبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج. 

 ام إلاعفاءات ودوره في تعزيز قيم املواطنةتوسيع نظ. 

  أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق ".... حذف مقتض ى

 . 12حسب مقتضيات املادة "التشريع الجاري به العمل 

   أهمية تأسيس جيش رديف للدفاع كلما دعت الضرورة عن حوزة الوطن من

وإمكانية دمج املجندين بعد قضاء لتهديدات وكذا التغيرات املناخية، مختلف ا

 .الخدمة في هذا الجيش بصفة اختيارية
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  اعمال مبدأ العدالة املجالية في اختيار املترشحين واملترشحات ألداء الخدمة

 .العسكرية

  ضرورة التنصيص على عودة املجندين العاملين في القطاع الخاص إلى عملهم

سباتهم وحقوقهم إسوة بنظرائهم بعد انتهاء فترة التجنيد مع الحفاظ على مكت

 .في القطاع العام

  تفعيل نظام العقوبات البديلة بالنسبة للشباب والسيما الذين سيجدون

 .صعوبة في التأقلم خالل فترة الخدمة العسكرية

  الاستقبالية للمجندين وفق معايير دولية تحترم كافة الشروط البنيات تعزيز

 .وظروف التأطير والتدريب والتغذيةاملواتية من حيث الايواء 

  تطبيق مبدأ التدرج في تنزيل املقتضيات القانونية الخاصة بهذا القانون خالل

املراحل ألاولى من التنفيذ والسيما فيما يتعلق يخص العقوبات الزجرية ملا لها 

 .من أثر على املجتمع بشكل عام
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  لوضع مراسيم تنظيمية مواكبة  إلاطار استلهام وتقييم التجارب الدولية في هذا

للقانون هاجسها ألاساس ي إنجاح هذه التجربة وجعلها مرجعا على الصعيد 

 .والدوليالجهوي القاري 
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دارة ادلف جواب اع الوطين الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابإ

 السادة املستشارين أ ثناء دراسة ومناقشة مرشوعحول مداخالت الس يدات و 

املناطق أ مام جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين و  قانون اخلدمة العسكرية

 املغربية احملتةل مبجلس املستشارين

 اململكـــة املغــربيــة
 

 

دارة ادلفاع الوطين  اإ
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املتعلق  11.44ملرشوع القانون رمق أ ود يف البداية أ ن أ جدد لمك شكري وامتناين عىل ما أ وليمتوه من اهامتم          

ىل حزي  ،ابخلدمة العسكـرية خراجه اإ سواء من خالل تفاعل جلنتمك املوقرة بربجمة هذا املرشوع واحلرص عىل اإ

مناقشة هذا اذلي متزيت به دراسة و النقاش املمثر و  الوجود ملا هل من أ مهية ابلغة، أ و من خالل املداخالت القمية

 . املرشوع

التقدير والاعزتاز ابل عامل اجلليةل اليت تقوم هبا القوات املسلحة امللكية يف سبيل حامية كام أ شكرمك عىل         

ة لك الهتديدات الس يادة الوطنية وادلفاع عن الوحدة الرتابية واس تقرار البالد وتقوية احلراسة عىل احلدود ملواهج

 .واخملاطر

غناء النقاش حول هذا املرشوع، سأ توىل          وتفاعال مع خمتلف ال س ئةل اليت تفضلمت بطرهحا واليت سامهت يف اإ

 :االإجابة عهنا من خالل احملاور التالية

 

 ؛ أ هداف ودواعي اخلدمة العسكرية : أ وال

 ؛ابخلدمة العسكريةالعمل مرامكة اململكة لتجربة كبرية يف : اثنيا

 مس تجدات مرشوع القانون اجلديد؛: اثلثا

عداد مرشوع القانون و : رابعا  التواصل بشأ نه؛اإ

التعريف ابل دوار ال ساس ية اليت تلعهبا القوات املسلحة و  جماالت التكوين املربمج لفائدة اجملندين: خامسا

 ؛امللكية

 رشح بعض املقتضيات املنظمة للخدمة العسكرية؛: سادسا

 ؛العقوابت الزجرية والاس تثناء اخلاص ابل شخاص احملكوم علهيم بعقوبة جنائية أ و حبس ية: سابعا
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أهداف ودواعي الخدمة العسكرية: األول المحور  
 

عادة العمل ابخلدمة العسكرية يأ يت :  أ وال  ن اإ تنفيذا للتعلاميت السامية لصاحب اجلالةل القائد ال عىل ورئيس اإ

من ادلس تور اذلي ينص عىل مسامهة  04وانسجاما مع أ حاكم الفصل  العامة للقوات املسلحة امللكيةأ راكن احلرب 

فاخلدمة العسكرية وفقا . املواطنات واملواطنني يف ادلفاع عن الوطن ووحدته الرتابية جتاه أ ي عدوان أ و هتديد

لزامية لتطبيق هذه املقتضيات ادلس تورية  .ملنطوق هذا الفصل اإ

 توضيح دواعي وأ هداف اخلدمة العسكرية كذكل يف اخلطاب املليك السايم مبناس بة افتتاح ادلورة مت: اثنيا 

عىل أ ن توجهياته خبصوص قضااي التشغيل  صاحب اجلالةل حفظه هللا، حيث أ كد 7144الترشيعية للربملان لس نة 

و التعلمي و التكوين املهين و اخلدمة العسكرية تسعى للهنوض بأ وضاع املواطنني و خاصة فئة الش باب من خالل 

متكيهنم من املسامهة يف خدمة وطهنم واحلصول عىل تكوين و تدريب يفتح فرص الاندماج املهين و الاجامتعي أ مام 

 .  زون مؤهالهتماجملندين اذلين يرب 

ىل الوطن وتعزيز روح  :اثلثا ىل ترس يخ وتكريس قمي املواطنة و الانامتء اإ عادة العمل ابخلدمة العسكرية اإ هتدف اإ

ىل جانب كام التضحية والاس تعداد ادلامئ لدلفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية  ستسامه اخلدمة العسكرية اإ

 .يف تكريس و ترس يخ قمي املواطنة وتقوية االإحساس ابالنامتء للوطن ال رسة و املدرسة و مؤسسات متعددة أ خرى

يأ يت مرشوع هذا القانون ليس تجيب للملمتسات اليت س بق وأ ن تقدم هبا ممثلو ال مة عدة مرات مبناس بة : رابعا

  .دراسة ومناقشة املزيانية الفرعية الإدارة ادلفاع الوطين

 .من تكوين جيش الرديف أ و الاحتياط لالس تعانة به لكام اس تدعت الرضورة ذكل س ميكن التجنيد بالدان :خامسا
بشأنهالتواصل إعداد مشروع القانون و : ثانيالباب ال  

  دارة ادلفاع الوطين عىل صياغة مسودته عداد مرشوع  هذا القانون مت يف ظروف عادية حبيث انكبت اإ ن اإ اإ

مكوانت قطاع ادلفاع الوطين، وزارة ادلاخلية، ) 7144ماي يف تواصل مع خمتلف املصاحل اخملتصة منذ شهر 

صالح االإدارة  .(وزارة العدل، وزارة الاقتصاد و املالية، ال مانة العامة للحكومة، وزارة الوظيفة العمومية و اإ

  عداد مرشوع هذا القانون مسطرة عادية كغريه من مشاريع ىل أ ن املسطرة املتبعة يف اإ ال بد من االإشارة اإ

ىل القو  عدادها، وقد اكن حمل مشاورات واسعة قبل الوصول اإ انني اليت تعمل خمتلف القطاعات الوزارية عىل اإ

الصيغة الهنائية اليت مت تقدميها جمللس احلكومة قبل أ ن تمت املصادقة علهيا من طرف اجمللس الوزاري املنعقد 

 .7144غشت  71بتارخي 

 حاةل هذا املرشوع عىل جم عليه يف جلسة عامة واملوافقة  7144ش تنرب  1ب بتارخي لس النواو قد متت اإ

 .بعد نقاش معويم غين و واسع مجليع  مقتضيات هذا القانون مع نواب ال مة 7144دجنرب  72انعقدت يوم 
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  يالء أ مهية كبرية للتواصل مع املواطنني،و ومن  حتقيقا لل هداف النبيةل املتوخاة من مرشوع هذا القانون، سيمت اإ

أ جل طمأ نهتم عن املبادئ السامية والقمي العالية اليت سزترعها اخلدمة العسكرية يف اجملندين، س تعمل املصاحل 

ىل وسائل أ خرى للتواصل لتوضيح أ هداف اخلدمة العسكرية  اخملتصة عىل فتح بوابة عىل ال نرتنت واللجوء اإ

براز خمتلف اجملاالت اليت سيمت التكوين فهيا وتفسري مقتضيات القانون والنصوص التطبيقية املتعلقة به،  وكذا الإ

ىل لك املعلومات اليت ميكن أ ن تحتاهجا املعنيني ابخلدمة العسكرية  ضافة اإ واملساطر املتبعة الختيار اجملندين، اإ

 .وذوهم

العمل بالخدمة العسكريةمراكمة المملكة لتجربة كبيرة في  : الثالثالباب   

 قرار اخلدمة العسكرية لغاؤها س نة  4222ل ول مرة يف املغرب س نة  مت اإ  .7112قبل أ ن يمت اإ

  رامكت القوات املسلحة امللكية خالل هذه الفرتة جتربة نوعية كبرية يف هذا اجملال مما مكن من تدريب وتأ هيل

ذاكء روح  ،و يف هذا االإطار  .أ عداد هممة من اجملندين سامهت برامج التكوين يف ترس يخ القمي الوطنية واإ

ىل الوطن دلى اجملندين كام ساعدهتم عىل تةيية خرباهتم و هماراهتم الشخصيةالا  .نامتء اإ

مستجدات مشروع القانون الجديد :الرابعالباب   

  واملساعدة الطبية والاجامتعية، مع  والتغطية الصحية ن من التأ مني عن الوفاة وعن العجزياجملندمجيع اس تفادة

 .ة علهيا وعىل اجملندينحتمل ادلوةل الاقتطاعات املس تحق

 التأ مني عن الوفاة وعن العجز ومن و من  احتفاظ املوظف يف وضعية اجلندية بأ جرته يف قطاعه ال صيل

 .املساعدة الاجامتعية

 عدم الاس تجابة ل مــر التجنيد الفردي أ و العام ترك الاختصاص للمحامك العادية بدل احملامك العسكرية يف حاةل، 

حتريضه أ و منعه أ و حماوةل منعه بأ ي  العام أ واالإخفاء العمدي لشخص مل يس تجب ل مــر التجنيد الفردي أ و و 

 .طريقة من الطرق من أ داء واجباته العسكرية

  عفاء لك خشص دليه واذلين ميكن  واحد حتت سقف يعيشونابعتباره جمندا، أ و يف اخلدمة  أ خ أ و أ ختاإ

 .العسكرية للخدمة نفس الوقتيف اس تدعاؤمه 

  صاابت أ و أ مراض نتجت بفعل اخلدمة العسكرية، أ و مبناس بة خيول اجملندون املصابون بعاهات انمجة عن اإ

مضن الرشوط املقررة يف الترشيع املتعلق ابملعاشات العسكرية  معاش الزمانةالقيام هبا احلق يف الاس تفادة من 

 .عن الزمانة

 للمجندين احلق يف املشاركة يف املبارايت اليت يعلن عهنا خالل مدة اخلدمة العسكرية كذكل خيول. 
المبرمج لفائدة المجندين و التعريف باألدوار األساسية التي تلعبها القوات المسلحة الملكية مجاالت التكوين : الخامسالباب   

  ىل اجملندين خالل فرتة اخلدمة  :العسكرية، شقنييتضمن التكوين اذلي س يقدم اإ
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 العام  التكوين ال سايس(formation commune de base( )1 أ شهر : ) سيمت تلقني هذا التكوين داخل

الرتبية الوطنية وال خالقية، ) تكوينا عاماخمتلف املراكز اليت ستس تقبل اجملندين، وسيشمل 

الانضباط العام، الرتبية البدنية  التعلاميت العسكرية،)تكوينا عسكراي ، و....(التارخي العسكري 

 ...(. والرايضية 

  س يوزع اجملندون عىل خمتلف الوحدات التابعة للقوات املسلحة (: أ شهر 4)التكوين املتخصص

مت املناداة ميكن أ ن تاليت يف خمتلف املهام ( شهر)امللكية، حيث سيتابعون تكوينا عسكراي تقنيا 

طار جيش الاحت  أ و تطوير  لتلقيهنماملتبقية  أ شهرالس بع  فامي س تخصص .ياطعلهيم للقيام هبا يف اإ

 .كفاءاهتم املهنية

 قضااي املسلحة امللكية يف القوات س تكون اخلدمة العسكرية مناس بة للتعريف ابل دوار ال ساس ية اليت تلعهبا 

طار املبادرات يف  واس تتباب ال من واملهام االإنسانية حفظ السالم امية لصاحب لسامللكية او التعلاميت اإ

 .اجلالةل، القائد ال عىل ورئيس أ راكن احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية
 

 حفظ السالم معليات يفالقوات املسلحة امللكية ة مسامه: 

 من يف العديد ال من واس تتباب السالم يف معليات حفظ ومعداهتا برجالها فعال بشلك القوات هذه سامهت  

 .يلواالإفريقي وادل عىل الصعيدين التوتر بؤر
 

  قامة املستشفيات العسكرية امليدانية وتقدمي  :اخلدمات الطبيةاإ

نسانية  تقدم القوات املسلحة امللكية تنفيذا للتعلاميت املولوية السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا، مساعدات اإ

مستشفيات ميدانية يف املغرب  تقامويف هذا االإطار،  .هممة لفائدة املترضرين سواء يف ادلاخل أ و يف اخلارج

نسانية ذات أ بعاد نبيةل جتاه  ةوعربية جمسدا بذكل التفات ويف عدة بدلان افريقية شعوب هذه املناطق و ساكنة و اإ

 .لمترضرينل لمرىض وخدمات طبية لقدم هذه املستشفيات االإسعافات الرضورية ت
 

 االإنقاذ واالإغاثةو نسانية ق الغاابت واملساعدات االإ ئالوقاية والتصدي حلرا: 

لوقاية والتصدي حلرائق اجل أ  من خمتلف املصاحل املتدخةل تعمل القوات املسلحة امللكية بتنس يق مع 

يصال الامدادات  كذكل يفسامه وت  ،الغاابت غاثة وفك العزةل واملساعدة االإنسانية واإ نقاذ واالإ معليات االإ

راء ن جاملنكوبة مو  ادلاخلية النائية املناطقن ساكقة و شعوب البدلان الصديقة والشقية لفائدة بيوالط  الغذائية

غاثة اليت تقدهما للمهاجرين و املواطنني  اس يةقة اليالتقلبات املناخ و  ضاانتلفيا نقاذ واالإ ىل دورها يف االإ ابالإضافة اإ

 .املهددين ابلغرق يف املياه الاقلميية املغربية
العسكريةالمقتضيات المنظمة للخدمة شرح بعض : السادسالباب   

 مدة اخلدمة العسكرية 
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  شهرا، ولقد س بق للمغرب يف جتاربه السابقة  44أ شهر و  2ترتاوح مدة اخلدمة العسكرية يف خمتلف ادلول بني

شهرا، واليت تبني أ هنا مدة طويةل نوعا ما، س امي وأ ن الش باب خالل هذه الفرتة من  44أ ن معل خبدمة مدهتا 

 .يت جيب أ ن يس تغلهاالعمر تنتظره مجموعة من الفرص ال

 اكفية لتحقيق ال هداف املتوخاة من اخلدمة  تعتربشهرا  47 اليت حددها املرشوع يفدة هذه اخلدمة مف و ابلتايل

دلى توفرة امل هنية امل االت اجمل خمتلفتكوينات يف ال  أ وسايس ال  عسكري العسكرية، سواء فامي خيص التكوين ال 

 .القوات املسلحة امللكية مصاحل

 املساطر واالإجراءات املتخذة لتاليف المتيزي بني خمتلف أ فراد اجملمتع فامي خيص التجنيد 

  ورة الترشيعية للربملان عىل ال خري مبناس بة افتتاح ادل يف خطابه السايم صاحب اجلالةل نرصه هللالقد أ كد ..."

انامتءاهتم ذكل مبختلف فئاهتم و ة، و اس ية يف أ داء اخلدمة العسكريأ ن مجيع املغاربة املعنيني، دون اس تثناء، سو 

  ..." مس توايهتم التعلمييةالاجامتعية وشواهدمه و 

  تكوين فوج اجملنديناالإحصاء والانتقاء و ستتوىل جلان هجوية ومركزية االإرشاف عىل تتبع خمتلف معليات، 

 .نصوص التنظميية لهذا القانونال االإجراءات يف وسيمت توضيح هذه املساطر و 

 تطبيق قانون اخلدمة العسكرية عىل املغاربة املقميني ابخلارج 

 لك املغاربة، سواء املتواجدين بأ رض اململكة أ و اجلالية املقمية ابخلارج، متساوون أ مام القانون. 

  نصت املادة ال وىل من القانون املتعلق ابخلدمة العسكرية عىل خضوع املواطنات واملواطنني لهذه اخلدمة، فقد

ا يعين مشول مقتضيات القانون أ ي مواطن مغريب، ونظرا لكون هدف هذه اخلدمة هو مسامهة امجليع وهو م

يف  املغاربة املقميني ابخلارجوجب العمل مبرونة مع كيفيات مسامهة يف ادلفاع عن الوطن ووحدته الرتابية، 

اعامتد مبدأ  الرتحش التلقايئ ل داهئم  اخلدمة العسكرية، حيث سيمت، خالل حتديد مسطرة الاحصاء و الانتقاء،

ذ تسامه يف اقتصاد البالد  .اخلدمة العسكرية وعىل العموم هذه الفئة من املواطنني يه جمندة بطريقة أ خرى اإ

ىل  عاةل أ رسمه داخل املغرب، وال ننىس يف هذا االإطار جحم التحويالت املالية اليت يقومون هبا اإ ومساعدة واإ

 .بدلمه

  حامية للحقوق واملصاحل املرشوعة للمواطنات واملواطنني املغاربة  ،املرونة يف تطبيق هذا القانونويعترب اعامتد

 .يف اخلارج ابملناداة علهيم ل داء اخلدمة العسكرية مصاحلهماملقميني يف اخلارج، وال ميكن املساس حبقوقهم وعرقةل 

  لرشتحة اليت أ بدت اس تعدادها للتجنيد الحرتام املبدأ  ادلس توري ابلنس بة ل لكن اخلدمة العسكرية تبقى مفتوحة

 . اذلي ال يفرق بني املواطنني واملواطنات داخل الرتاب الوطين أ و املقميني ابخلارج

 اعامتد املرونة يف جتنيد االإانث 
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  مة العسكرية، مع مبدأ  املساواة بني مجيع املواطنات واملواطنني فامي يتعلق بأ داء اخلد 11.44كرس القانون رمق

 متتيع املرأ ة مبجموعة من االإعفاءات، وال س امي يف حاةل الزواج، أ و وجود أ طفال حتت حضانهتا 

 .أ و كفالهتا، أ و متابعهتا لدلراسة

  قامة وال من حيث التأ طري املناسب سيمت مراعاة خصوصية العنرص النسوي ال من حيث رشوط الايواء واالإ

طار اخلد  . مة العسكريةللنساء اجملندات يف اإ

مع اخلصوصية اليت تمتزي هبا املرأ ة،  ويف هذا الصدد، سيمت العمل عىل مالءمة التكوينات اليت ستتلقاها الاانث

سواء من خالل ختصيص مركز للتكوين خاص ابالإانث وكذا تلكيف عنارص نسوية بتأ طريهن أ ثناء أ داء 

واسعة يف هذا اجملال، عن طريق املصاحل اليت تتوفر القوات املسلحة امللكية دلها جتربة )اخلدمة العسكرية 

 ...(.علهيا اكلصحة العسكرية واملصاحل الاجامتعية والقوات اجلوية 

  ل داء املواطنات للخدمة  مبدأ  الرتحش التلقايئوسوف يمت، خالل حتديد مسطرة حتديد االإحصاء، اعامتد

 .مع العمل أ ن اختيار فوج اجملندات سيمت حسب الطاقة الاستيعابية ملراكز التكوين اخلاص ابالإانث العسكرية،

 لقطاع ادلفاع الوطين من الس نوية اليت جترها املصاحل التابعة  املبارايتخمتلف أ ن  ويف ال خري جيب التذكري

ىل خمتلف انعدد االإ  تعرف ارتفاع أ جل الالتحاق بصفوف القوات املسلحة امللكية، ث اللوايت يسعون للولوج اإ

امليادين العسكرية، وقد بلغت عدد امللفات الواردة عىل هذه املصاحل ال الف، وهو ما يمن عن اهامتم الاانث 

 .سوة ابذلكور بولوج خمتلف مكوانت القوات املسلحة امللكيةاإ 
 

  40واجب التحفظ وحامية أ رسار ادلفاع الوطين املنصوص علهيام يف املادة 

  يلزم اجملندون ولو بعد ترستحهم، ابلتقيد بواجب التحفظ وحامية أ رسار ادلفاع الس امي يف لك ما يتعلق ابلوقائع

 واملعلومات والواثئق اليت اطلعوا علهيا خالل أ داهئم للخدمة العسكرية، حتت طائةل العقوابت املنصوص علهيا

و تنحرص هذه العقوابت يف اجملال املتعلق حبامية أ رسار . القانون اجلنايئ ال س امي ترشيع اجلاري به العملال  يف

 .ادلفاع

  47توضيح مقتضيات املادة 

  ينص املرشوع عىل أ ن اجملندين، يمت ترستحهم، عند انهتاء مدة اخلدمة العسكرية، غري أ نه ميكن أ ن يمت ذكل

ىل ما بع دارية حىت يتس ىن قبل انهتاء املدة القانونية أ و يمت الاحتفاظ هبم اإ ما ل س باب تقنية أ و اإ د هذه املدة اإ

ويدمج املعنيون بعد .  هلم الاس مترار يف الاس تفادة من خمتلف احلقوق اخملوةل هلم بصدد أ داء اخلدمة العسكرية

 .ذكل يف جيش الرديف وفق الترشيع اجلاري به العمل

بعقوبة جنائية أو حبسية لمحكوم عليهم العقوبات الزجرية واالستثناء الخاص باألشخاص ا: السابعالباب   
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 التنصيص عىل العقوابت الزجرية يف هذا القانون 

  وابلتايل اكن ال  مضن جمال القانون، حتديد اجلرامئ والعقوابت اجلارية علهيامن ادلس تور، يندرج  24وفقا للفصل

بد من تضمني بعض املقتضيات الزجرية مضن مرشوع هذا القانون الإضفاء طابع الالزام عىل مقتضياته وضامن 

ال عىل اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون حسن تطبيقه  .و ابلطبع ال تطبق هذه العقوابت اإ

  ة اجلنائية الوطنية و كذا من خالل حتقيق توازن مت حتديد هذه املقتضيات الزجرية يف انسجام اتم مع الس ياس

 .بني الفعل اجملرم و العقوابت اجلارية عليه

  اخملالفات اليت مت )يرجع أ مر البث يف بعض املقتضيات الزجرية املنصوص علهيا يف القانون للمحامك العادية

، أ و عدم دون سبب مقبول نتقاء ال ويلالاالإحصاء أ و تسجيلها قبل التجنيد كعدم الاس تجابة الس تدعاء ا

 (. الاس تجابة لل مر الفردي أ و العام

 مالءمة العقوابت املنصوص علهيا يف هذا القانون مع ال فعال املرتكبة 

 ىل احلد ال دىن املقرر يف اجلنح  رعيت يف حتديد هذه العقوابت مجموعة من الاعتبارات ذلكل مت تقليصها اإ

 .درهام 7111الضبطية وهو شهر مع غرامة ال تتعدى 
 

  من اخلدمة العسكريةبعقوبة جنائية أ و حبس ية اس تثناء ال شخاص احملكوم علهيم 

 ة بل فقط احملكومني بعقوابت جنائية أ و بعقوبة حبس ية انفذة مل يمت اس تثناء لك احملكوم علهيم بعقوابت قضائي

ىل القوات  ملدة تزيد عن س تة أ شهر و يه عقوابت غالبا ما تحمك هبا عىل جرامئ تتناىف مع رشف الانامتء اإ

طار اخلدمة العسكرية خاصة و أ ن هذه الفئة س تصبح مكوان من مكوانت جيش  املسلحة امللكية و لو يف اإ

 .د يعمتد عليه يف ادلفاع عن حوزة الوطن أ و مواهجة لك مكروه هددهالرديف اذلي ق

  كذكل جيب التوضيح عىل أ ن مرشوع القانون مل يس تنث ال شخاص احملكوم علهيم بعقوبة جنائية 

وس يصبحون خاضعني للخدمة . أ و حبس ية من اخلدمة العسكرية بصفة هنائية، بل حدد رشوط هذا الاس تثناء

ما، تبارمهرد اع العسكرية بعد   .احملمكة اخملتصة تصدره أ و بقرار القانون بقوة اإ

  طالقها من أ جل تأ هيل الش باب و دمع اخنراطه  تنخرط اخلدمة العسكرية مضن املبادرات اليت مت اإ

صالح و تربية و تأ طري عداد  يف احلياة الاجامتعية و هو ادلور اذلي تقوم به املؤسسات السجنية من اإ و اإ

 .نفيس و تكوين همين لفائدة نزالهئا
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أكد السيد الوزير أن املراسيم التنظيمية التي ستصدر مستقبال  وفي ختام جوابه

تهم مجموعة من الحاالت التوضيحية سوف تتضمن مجموعة من املقتضيات 

حسب ألاحكام الختامية تبين كيفيات التطبيق املنصوص عليها في النص القانوني 

 (.19املادة )الواردة في الباب الخامس 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس احملتالسيد الرئيس احملت

  السيدات والسادة الوزراء احملتـرمون ،السيدات والسادة الوزراء احملتـرمون ،

  السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون ،

 25البرملانية بما مجموعه واملجموعات تفعيال لحق التعديل البرملاني تقدمت الفرق 

 :تعديال وقد توزعت حسب مصدرها كاآلتي

   مادة )الديباجة : تعديالت همت املواد  13فريق الاتحاد املغربي للشغل

 12، 11،  7،  4،  2املادة ألاولى، -(إضافية

  همت املواد التالية تعديال  14مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:       

 17-16-15-(مادة إضافية)مكرر  14-13-12-5-4-3-2-املادة ألاولى 

 شجري تعديل واحد د عبد اللطيف أوعمو والسيد عدي لسياملستشاران ا

 .13هم املادة 

وعند عرض هذه التعديالت للدراسة والبت فيها والتصويت على مشروع القانون في 

تعديل بعد اقتناع السيدات  23، تم سحب  2319يناير  37الاجتماع املنعقد بتاريخ 

التوضيحات التي قدمها      والسادة املستشارين أصحاب التعديل بالشروحات و 



 

 

38 

 

 14املادة  – ألاولىاملادة :  تعديالت همت املواد   5السيد الوزير، فيما تم التشبث ب 

 . تم املصادقة عليها عند عرضها للتصويتحيث لم ت 17و  16،  15واملواد  –مكرر 

وافقت عليه يتعلق بالخدمة العسكرية   44.11رقم  قانون المشروع "وعند عرض 

 .اعـــــــمجإلبإاللجنة بدون تعديل 
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.يتعلق بالخدمة العسكرية 11.44مشروع قانون رقم تعديالت فريق االتحاد المغربي للشغل حول   

 التبرير المادة المعدلة المادة األصلية رقم التعديل
 

 
 
 
1 

 
ضافية  مادة اإ

 ديباجة

ن م   املتعلق ابخلدمة العسكرية، 11.44رشوع القانون رمق اإ

جراء معمول به يف أ غلب ادلول، ويدخل من هجة يف  هو اإ

عطاء ش باب البالد ذكورا  عداد جيش احتياطي لدلوةل، واإ اإ

اناث تكوينا عسكراي يسامه يف تكوين خشصيهتم، ويذيك  واإ

طار احرتام املؤسسات واحلقوق  ،روح الوطنية دلهم يف اإ

والواجبات، ومن شأ نه كذكل تعلمي هؤالء الش باب 

من هجة  من هجة والرصامة والقوة ورابطة اجلأ شالانضباط 

طار اثنية  جيااب عىل عطاء هؤالء الش باب يف اإ ، مما س يؤثر اإ

املهام املنوطة هبم مس تقبال، سواء اكنت همام عسكرية أ و 

دارية اكنت أ و   .أ و س ياس ية دبلوماس يةمدنية اإ
 

 
 

 
من أجل توضيح  تصدير المشروع بدباجة

أهمية المشروع وإيجابياته على المواطنات 

 والمواطنين خدمة لمصلحة البالد  
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 املادة ال وىل

من أ جل مسامهة امجليع يف ادلفاع عن 

 .……………………الوطن

طبقا للكيفيات احملددة بنص  ميكن أ ن متنح

عفاءات تنظميي ، ل حد ال س باب مؤقتة أ و هنائية اإ

 :التالية

  البدين أ و الصحيالعجز ……. 

 عاةل ال رسة؛  اإ

  الزواج ابلنس بة للمرأ ة أ و وجود أ طفال حتت

 حضانهتا أ و كفالهتا؛

 ……………………….. 

    

 املادة ال وىل

من أ جل مسامهة امجليع يف ادلفاع عن 

 .……………………الوطن

عفاءات طبقا للكيفيات احملددة بنص تنظميي ميكن أ ن متنح  اإ

 :ل حد ال س باب التالية ،مؤقتة أ و هنائية

 العجز البدين أ و الصحي ……. 

 عاةل ال رسة؛  اإ

  الزواج ابلنس بة للمرأ ة أ و وجود أ طفال حتت حضانهتا أ و

 كفالهتا؛

  الزواج ابلنس بة للرجل أ و وجود أ طفال حتت حضانته أ و

 كفالته

 ………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقتضيات التي تطبق على المرأة من  نفس
 .المفروض أن تهم الرجل كذلك

 
 
 
 

 املادة ال وىل

 ...........................من أ جل 

 ...........................ميكن أ ن 

 .......................العجز البدين 

عاةل ال رسة؛  اإ

 .......................الزواج 

 ملادة ال وىلا

 ...............................من أ جل 

 ................................ميكن أ ن 

 ............................العجز البدين 

عاةل ال رسة؛  اإ

 .................................الزواج 
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 متابعة ادلراسة؛

 .......................أ خ وجود 

 .......أ و أ كرث  أ خ أ و أ ختوجود  

 ..........................يعفى كام 

 -.......................... 

وامجلاعات  ادلوةل وأ عوانبعض فئات موظفي - 

املؤسسات واملقاوالت الرتابية ومس تخديم 

الاحتفاظ  العامة العمومية اذلين تقتيض املصلحة

وحتدد الحئة فئات هؤالء ، ماهمم يف همهب

 .ال شخاص بنص تنظميي

 

 ادلراسة؛ متابعة

 ............................أ خ وجود  

 ..........أ و أ كرث  أ خ أ و أ ختوجود  

 .............................يعفى كام 

 -..................................... 

وامجلاعات الرتابية  ادلوةل وأ عوانبعض فئات موظفي - 

والعاملني  املؤسسات واملقاوالت العموميةومس تخديم 

الاحتفاظ هبم  العامة اذلين تقتيض املصلحة ابلقطاع اخلاص

وحتدد الحئة فئات هؤالء ال شخاص بنص ، ماهميف هم

 .تنظميي
 

 
 
 
 
 
 

وجود فئة عريضة من العاملين بالقطاع 
الخاص تقتضي كذلك المصلحة العامة 

 .واالحتفاظ بهم في مهامهم

 
 
 
4 

 

 7ملادة ا

مامل يرد  ،خلدمة العسكريةا يس تثىن من

لهيم اعتبارمه،  :ب احملكوم علهيم ال شخاص اإ

 عقوبة جنائية؛- 

س تة  نملدة تزيد ع انفذةعقوبة حبس - 

 .أ شهر
 

 

 7ملادة ا

لهيم اعتبارمه، ،خلدمة العسكريةا يس تثىن من  مامل يرد اإ

 :ب احملكوم علهيم ال شخاص

 عقوبة جنائية؛- 

 .س تة أ شهر نملدة تزيد ع انفذةعقوبة حبس - 
 

 
 
 
 

يجب أن يهم االستثناء فقط األشخاص 
 .المحكوم عليهم بعقوبات جنائية

 
 

 1املادة 

اثين عرش يف  مدة اخلدمة العسكرية حتدد

 1املادة 

 .تسعة أ شهر( 2)يفمدة اخلدمة العسكرية  حتدد

 
تقليص هذه المدة سيمكن من تشجيع  -

التطوع لولوج الشباب على االنخراط و
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 .شهرا

اس تدعاء ال شخاص اخلاضعني دد سن تح

 (42)يف تسعة عرش للخدمة العسكرية

 .س نة

ىل سن  تكون اخلدمة العسكرية واجبة اإ

 .(75)والعرشين اخلامسة 

غني ـالبال غري أ نه، ميكن اس تدعاء ال شخاص

اذلين و  ةــسن 75ر أ كرث من ــمن العم

اس تفادوا من االإعفاء، ل حد ال س باب 

ل داء  املنصوص علهيا يف املادة ال وىل أ عاله،

ىل حني بلوغهم   11اخلدمة العسكرية اإ

س نة، وذكل يف حاةل زوال السبب ادلاعي 

عفاهئم ىل اإ  .اإ

 

اس تدعاء ال شخاص اخلاضعني للخدمة دد سن تح

 .س نة (42)يف تسعة عرش العسكرية

 تكون اخلدمة العسكرية واجبة

 واختيارية ابلنس بة لالإانث،عىل اذلكور 

ىل سن   .(75)اخلامسة والعرشين اإ
 

 

ر ــمن العم غنيـالبال غري أ نه، ميكن اس تدعاء ال شخاص

اس تفادوا من االإعفاء، ل حد اذلين و  ةــسن 75أ كرث من 

ل داء  ال س باب املنصوص علهيا يف املادة ال وىل أ عاله،

ىل حني بلوغهم  ، وذكل يف س نة 01اخلدمة العسكرية اإ

عفاهئم ىل اإ  .حاةل زوال السبب ادلاعي اإ

 

 

 

 

 .أكبرالخدمة العسكرية بشكل 
 
 
في حالة جعل الخدمة العسكرية إلزامية  -

قد يؤدي بالعديد من األسر  على اإلناث،
خصوصا بالعالم القروي إلى تزويجهن 

وما  خشية التحاقهن بالخدمة العسكرية را،سق
 .قد يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية

 
بالنسبة لألشخاص الذين يفوق  -

لم يعودوا محتاجين  سنة 03عمرهم 

إضافة لتكون بل هم في مرحلة العطاء 
إلى كونهم قد انخرطوا في المجتمع من 

خالل تكوين أسر أو تبني التزامات 
 ةالداعي سباباألمهنية أو أسرية غير 

وقد يشكل استدعاؤهم خلال  إلى إعفائهم
  .بهذه االلتزامات

         
 

 2املادة 

خالل مدة اخلدمة ، يف حاةل الرضورة، ميكن

لهيا يف املادة  من هذا  1العسكرية املشار اإ

 2املادة 

خالل مدة اخلدمة العسكرية ، يف حاةل الرضورة، ميكن

لهيا يف املادة  وبعد الانهتاء من من هذا القانون،  1املشار اإ
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وبعد الانهتاء من التكوين ال سايس القانون، 

من  04و 02العام املنصوص عليه يف املادتني 

نظام الانضباط العام يف حظرية القوات املسلحة 

ليه أ عاله، ن و جملندأ ن يوضع ا امللكية املشار اإ

شارة  نيةهم تقنية أ و  اتكفاءاملتوفرون عىل  رهن اإ

بعد  االإدارات العمومية للقيام مبهام حمددة

، وذكل من دلن السلطة العسكرية اليت موافقهتا

 .ومدة ممارسة هذه املهامروط ــحتدد ش

 

 04و 02التكوين ال سايس العام املنصوص عليه يف املادتني 

من نظام الانضباط العام يف حظرية القوات املسلحة امللكية 

ليه أ عاله، أ ن يوضع ا  اتكفاءاملتوفرون عىل ن و جملنداملشار اإ

شارة االإدارات العمومية  موافقهتمبعد  نيةهم و تقنية أ   رهن اإ

، وذكل من دلن السلطة بعد موافقهتا للقيام مبهام حمددة

 .ومدة ممارسة هذه املهامروط ــحتدد شالعسكرية اليت 
 

التكوين  الهدف من التجنيد هو
رة موافقة ضرو والتدريب ومن ثمة

 المجندين

 44املادة  

تغطية ال رضار اليت قد تلحق ابجملندين،  تمت

خالل مدة اخلدمة العسكرية، بتأ مني عن الوفاة 

والعجز، عىل غرار ما هو معمول به لفائدة 

 .العسكريني

خيول اجملندون املصابون بعاهات انمجة عن 

صاابت أ و أ مراض نتجت أ و اس تفحلت بفعل  اإ

اخلدمة العسكرية، أ و مبناس بة القيام هبا، احلق يف 

الاس تفادة من معاش عن الزمانة مضن الرشوط 

املقررة يف الترشيع املتعلق ابملعاشات العسكرية 

 .عن الزمانة

 44املادة 

تمت تغطية ال رضار اليت قد تلحق ابجملندين، خالل مدة 

اخلدمة العسكرية، بتأ مني عن الوفاة والعجز، عىل غرار ما 

  .هو معمول به لفائدة العسكريني

صاابت أ و  خيول اجملندون املصابون بعاهات انمجة عن اإ

أ مراض نتجت أ و اس تفحلت بفعل اخلدمة العسكرية، أ و 

مبناس بة القيام هبا، احلق يف الاس تفادة من معاش عن الزمانة 

مضن الرشوط املقررة يف الترشيع املتعلق ابملعاشات 

 .العسكرية عن الزمانة

شرتاك أ و املساهامت ولهذا الغرض، تتحمل ادلوةل مبالغ الا

لهيم يف املادة   أ عاله 4املس تحقة علهيا وعىل اجملندين املشار اإ

 

 
 
 
  
 

  هو معمول به في  ما على غرار
 .التغطية الصحيةمجال 
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 12املادة 

 .العسكريةاخلدمة يرسح اجملندون عند انهتاء مدة 

ذ ،ميكن غري أ نه أ ن  ،الظروف ذكل ا اس تدعتاإ

من اخلدمة  الفوج جزئيا أ و لكياأ فراد يرسح 

أ و تحتفظ ة، القانوني مدهتاالعسكرية قبل انهتاء 

ابعتبارمه معاد جتنيدمه وفق الترشيع  بعدها مهب

 .اجلاري به العمل

 

 12املادة 

 .العسكريةاخلدمة يرسح اجملندون عند انهتاء مدة 

ذ ،ميكن غري أ نه أ فراد أ ن يرسح  ،الظروف ذكل ا اس تدعتاإ

 مدهتامن اخلدمة العسكرية قبل انهتاء  جزئيا أ و لكياالفوج 

ملدة تحددها   بعدها  موافقهتم بعدهبم أ و تحتفظ ة، القانوني

، ابعتبارمه معاد جتنيدمه وفق الترشيع اجلاري به نص تنظميي

 .العمل

 

 
 

ضرورة أخد موافقة المجند في قرار 
االحتفاظ به في الخدمة العسكرية 

 .اإلضافية
 
 

ضرورة تحديد مدة االحتفاظ بأفراد 
 .ضمانا لمصلحة المجندينالفوج 
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 تعــديالت
يتعلق  11.44قانون رمق  مرشوعجمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل حول 

 ابخلدمة العسكرية

 المملــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاريتمجلـــــــس المس
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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.التعديل األول و الثاني  

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

مبدئيا مجيع املواطنات و املواطنون لك 

من موقعه يسامه يف تةيية ويف رفعة 

اجملاالت الاقتصادية ،  شأ ن البالد  يف

 .الاجامتعية ،ادلبلوماس ية

من ادلس تور يتناول  04الفصل 

ذا اكنت حوزة  املسامهة االإجبارية اإ

 .الوطن همددة بأ ي عدوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حذف أ عضاء الربملان من فئة 

ال شخاص املعفون بصفة مؤقتة من 

 ال وىل املادة
وطبقا ل حاكم  ،من أ جل مسامهة امجليع يف ادلفاع عن الوطن ووحدته الرتابية

ختيارية من ادلس تور، ختضع املواطنات واملواطنون للخدمة العسكرية 04الفصل   بصفة اإ

 .وفق الرشوط والكيفيات املنصوص علهيا يف هذا القانون

عفاءات طبقا للكيفيات احملددة بنص تنظميي ميكن أ ن متنح ، مؤقتة أ و هنائية اإ

 :ل حد ال س باب التالية

 املثبت بتقرير طيب صادر عن املصاحل  العجز البدين أ و الصحي

 الاستشفائية العمومية املؤهةل؛

 عاةل ال رسة؛  اإ

 الزواج ابلنس بة للمرأ ة أ و وجود أ طفال حتت حضانهتا أ و كفالهتا؛ 

 متابعة ادلراسة؛ 

  ابعتباره جمندا؛يف اخلدمة  أ خ أ و أ خت وجود 

  الوقت نفسهيف ميكن اس تدعاؤمه  أ و أ كرث أ خ أ و أ خت وجود 

ال واحد . العسكرية للخدمة ويف هذه احلاةل ال ميكن أ ن جيند اإ

 .مهنم

خالل  بصفة مؤقتة، يعفى ال شخاص التايل بياهنم من اخلدمة العسكرية،كام 

 :هماهمممدة مزاوةل 

 والربملان؛أ عضاء احلكومة - 

 املادة ال وىل
وطبقا ل حاكم الفصل  ،من أ جل مسامهة امجليع يف ادلفاع عن الوطن ووحدته الرتابية

وفق الرشوط والكيفيات  من ادلس تور، ختضع املواطنات واملواطنون للخدمة العسكرية 04

 .املنصوص علهيا يف هذا القانون

عفاءات طبقا للكيفيات احملددة بنص تنظميي ميكن أ ن متنح ، ل حد مؤقتة أ و هنائية اإ

 :ال س باب التالية

 طيب صادر عن املصاحل  املثبت بتقرير العجز البدين أ و الصحي

 الاستشفائية العمومية املؤهةل؛

 عاةل ال رسة؛  اإ

 الزواج ابلنس بة للمرأ ة أ و وجود أ طفال حتت حضانهتا أ و كفالهتا؛ 

 متابعة ادلراسة؛ 

  ابعتباره جمندا؛يف اخلدمة  أ خ أ و أ خت وجود 

  للخدمة الوقت نفسهيف ميكن اس تدعاؤمه  أ و أ كرث أ خ أ و أ خت وجود 

ال واحد مهنم. العسكرية  .ويف هذه احلاةل ال ميكن أ ن جيند اإ

خالل مدة مزاوةل  بصفة مؤقتة، يعفى ال شخاص التايل بياهنم من اخلدمة العسكرية،كام 

 :هماهمم

 أ عضاء احلكومة والربملان؛- 

ومس تخديم  وامجلاعات الرتابية ادلوةل وأ عوانبعض فئات موظفي - 
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اخلدمة العسكرية،معال بأ حاكم الفصل 

 .من ادلس تور 04
 وامجلاعات الرتابية ادلوةل وأ عوانفئات موظفي  بعض- 

املؤسسات واملقاوالت العمومية اذلين تقتيض ومس تخديم 

وتحدد الئحة ، ماهمالاحتفاظ هبم يف هم العامة املصلحة

 .فئات هؤالء األشخاص بنص تنظيمي
 

الاحتفاظ  العامة العمومية اذلين تقتيض املصلحةاملؤسسات واملقاوالت 

وتحدد الئحة فئات هؤالء األشخاص ، ماهمهبم يف هم

 .بنص تنظيمي

 

 

:لتعديل الثالثا  

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
األشخاص  حذف هذه املادة على إعتبار أن إستثناء

احملكوم عليهم هو مبثابة حرماهنم من حق من حقوق 
املواطنة من جهة ، وهو تعدد العقوبات على الفعل 

 .الواحد من جهة ثانية
 
 

 

 7املادة 

لهيم  ،خلدمة العسكريةا يس تثىن من مامل يرد اإ

 :ب احملكوم علهيم ال شخاص اعتبارمه،

 عقوبة جنائية؛- 

 نملدة تزيد ع انفذةعقوبة حبس - 

 .س تة أ شهر

 

 

 7املادة 

لهيم اعتبارمه، ،خلدمة العسكريةا يس تثىن من  مامل يرد اإ

 :ب احملكوم علهيم ال شخاص

 عقوبة جنائية؛- 

س تة  نملدة تزيد ع انفذةعقوبة حبس - 

 .أ شهر
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 :التعديل الرابع

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
ألداء  مال ميكن تعبئة أشخاص بلغو سنا ال يأهله

 .اخلدمة العسكرية

 0املادة 

املواطنات و  ال شخاصالرضورة، تعبئة  في حالةميكن، 

، اذلين مل ينجزوا اخلدمة العسكرية ل ي سبب من ال س باب املواطنون

حاةل عىل التقاعد  ابس تثناء ال شخاص اذلين بلغو حد السن القانوين لالإ

 .العسكري

 

 0املادة 

تعبئة ال شخاص اذلين مل ينجزوا اخلدمة  الرضورة، في حالةميكن، 

 .العسكرية ل ي سبب من ال س باب

 

 :التعديل الخامس و السادس

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

انث ءرفع سن الاس تدعا  . للخدمة العسكرية ابلنس بة لالإ

 

 

 

 

ىل   .س نة  05ختفيض  السن ال قىص اإ

 1املادة 

 .اثين عرش شهرا في مدة اخلدمة العسكرية تحدد

يف تسعة  اس تدعاء ال شخاص اخلاضعني للخدمة العسكريةدد سن تح

انث 71لذلكور و  س نة (42)عرش  .س نة لالإ

ىل سن   .(75)اخلامسة والعرشين تكون اخلدمة العسكرية واجبة اإ

 ةــسن 75ر أ كرث من ــغني من العمـالبال غري أ نه، ميكن اس تدعاء ال شخاص

االإعفاء، ل حد ال س باب املنصوص علهيا يف املادة اس تفادوا من اذلين و 

ىل حني بلوغهم  ال وىل أ عاله، س نة، وذكل  11 05ل داء اخلدمة العسكرية اإ

عفاهئم ىل اإ  .يف حاةل زوال السبب ادلاعي اإ

 1املادة 

 .اثين عرش شهرا في مدة اخلدمة العسكرية تحدد

 (42)تسعة عرشيف  اس تدعاء ال شخاص اخلاضعني للخدمة العسكريةدد سن تح

 .س نة

ىل سن   .(75)اخلامسة والعرشين تكون اخلدمة العسكرية واجبة اإ

 ةــسن 75ر أ كرث من ــغني من العمـالبال غري أ نه، ميكن اس تدعاء ال شخاص

 اس تفادوا من االإعفاء، ل حد ال س باب املنصوص علهيا يف املادة ال وىل أ عاله،اذلين و 

ىل حني بلوغهم  س نة، وذكل يف حاةل زوال السبب  11ل داء اخلدمة العسكرية اإ

عفاهئم ىل اإ  .ادلاعي اإ
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 :التعديل السابع

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 

ختياراي   دمج اجملندوني بعد وبناءا عىل طلب مهنم  اإ

 . الرديف جيش يف العسكريةقضاء اخلدمة 

 

 5املادة 

ختياراي اجملندوندمج ي  جيش يف العسكريةبعد قضاء اخلدمة  اإ

 .وفق الترشيع اجلاري به العمل الرديف

 

 

 
 5املادة 

وفق الترشيع  الرديف جيش يف العسكريةدمج اجملندون بعد قضاء اخلدمة ي

 .اجلاري به العمل

 

 

 

 :التعديل الثامن

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
   

جتياز اخلدمة العسكرية ملرة  حذف  هذه املقتضيات حبيث يمت اإ

 .من هذا القانون 1واحدة، انسجاما مع املادة 

 

 12املادة 

 .العسكرية اخلدمةيرسح اجملندون عند انهتاء مدة 

ذ ،ميكن غري أ نه أ فراد الفوج أ ن يرسح  ،الظروف ذكل اس تدعت ااإ

 مأ و تحتفظ هبة، القانوني مدهتامن اخلدمة العسكرية قبل انهتاء  جزئيا أ و لكيا

 .ابعتبارمه معاد جتنيدمه وفق الترشيع اجلاري به العمل بعدها

 12املادة 

 .العسكرية اخلدمةيرسح اجملندون عند انهتاء مدة 

ذ ،ميكن غري أ نه أ فراد الفوج أ ن يرسح  ،الظروف ذكل اس تدعت ااإ

 بعدها مأ و تحتفظ هبة، القانوني مدهتامن اخلدمة العسكرية قبل انهتاء  جزئيا أ و لكيا

 .ابعتبارمه معاد جتنيدمه وفق الترشيع اجلاري به العمل

 :التعديل التاسع
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 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

حذف هذه العبارة حبيث يتم اإللتزام بواجب 
 .التحفظ أثناء اخلدمة، وليس بعدها

 13 املادة

حبامية أ رسار ادلفاع ابلتقيد بواجب التحفظ ويلزم اجملندون ولو بعد ترستحهم، 

الس امي يف لك ما يتعلق ابلوقائع واملعلومات والواثئق اليت اطلعوا علهيا خالل أ داهئم 

ترشيع اجلاري به ال  يف للخدمة العسكرية، حتت طائةل العقوابت املنصوص علهيا

 .العمل

 13املادة 

يلزم اجملندون ولو بعد ترستحهم، ابلتقيد بواجب التحفظ وحامية أ رسار ادلفاع 

الس امي يف لك ما يتعلق ابلوقائع واملعلومات والواثئق اليت اطلعوا علهيا خالل أ داهئم 

ترشيع اجلاري به ال  يف للخدمة العسكرية، حتت طائةل العقوابت املنصوص علهيا

 .العمل

 التعديل العاشر

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
احلفاظ على حقوق عمال القطاع اخلاص و استقرار 

من مدونة  23أوضاعهم االجتماعية وفق املادة 
 .الشغل

املساوات بني املواطنني األجراء سواء كانوا يف القطاع 
من 19  اخلاص أو يف القطاع العام طبقا للفصل 

 .الدستور
 
 
 

 

 مكررة 14املادة 

فرتة اخلدمة   مؤقتا أ ثناءل جريات و أ جراء القطاع اخلاص يتوقف عقد الشغل 

الصحية و  ة،غري أ هنم تحتفظون جبميع حقوقهم املكتس بة املتعلقة ابلتغطي العسكرية

جامتعية ولك االإمتيازات اليت حصلوا علهيا يف   ال قدمية والتقاعد و امحلاية االإ

 ؛ .مؤسساهتم اليت يش تغلون علهيا

سوة ابلعسكريني، من خالل مدة اخلدمة العسكريةفيدون، ويس ت  ، اإ

وتتحمل ادلوةل . التأ مني عن الوفاة وعن العجز ومن املساعدة الطبية والاجامتعية

 .املساهامت املتعلقة هبام ومبالغ الاشرتاك 

تس تفيد هذه الفئة من اجملندين من أ جرة و تعويضات حتدد مبالغها بنص 

 .تنظميي

 .و يس تأ نف املعنيون ابل مر معلهم، بعد انهتاء اخلدمة العسكرية
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 التعديل الحادي عشر

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 

حذف العقوبات انسجاما مع التعديل املقرتح باملادة 
 .األوىل

 
 
. 
 

 15املادة 

ىل  شهر واحديعاقب ابحلبس من  ىل  7.111 وبغرامة منشهر ثالثة أ  اإ اإ

لالنتقاء أ و  ءحصالك خشص خاضع للخدمة العسكرية اس تدعي لالإ  درمه، 5.111

 .اخملتصةدون سبب مقبول أ مام السلطة ومل ميثل  ال ويل،

 16املادة 

 7.111غرامة من بـو  يعاقب ابحلبس ملدة ترتاوح بني شهر واحد وس نة

ىل  مل درمه، لك خشص مقيد يف الحئة اجملندين اذلين يشلكون الفوج  41.111اإ

مــر الفردي أ و العام للتجنيد  . يس تجــب لل 

وتطبق نفس العقوبة عىل لك خشص أ خفى معدا خشصا مقيدا يف الحئة 

مــر الفردي أ و العام للتجنيد، أ و  اجملندين اذلين يشلكون الفوج مل يس تجب لل 

أ و منعه أ و حاول منعه بأ ي طريقة من الطرق من الاس تجابة  حرضه عىل ذكل

 .لل مر املذكور

 17المادة 

 42و 45تضاعف يف حاةل العود العقوابت املنصوص علهيا يف املواد 

 .من هذا القانون 81و

 

 15املادة 

ىل  شهر واحديعاقب ابحلبس من   7.111 وبغرامة منشهر ثالثة أ  اإ

ىل  أ و  ءحصالك خشص خاضع للخدمة العسكرية اس تدعي لالإ  درمه، 5.111اإ

 .اخملتصةدون سبب مقبول أ مام السلطة ومل ميثل  لالنتقاء ال ويل،

 16املادة 

غرامة من بـو  يعاقب ابحلبس ملدة ترتاوح بني شهر واحد وس نة

ىل  7.111 درمه، لك خشص مقيد يف الحئة اجملندين اذلين  41.111اإ

مــر الفردي أ و العام للتجنيديشلكون الفوج مل يس ت  . جــب لل 

وتطبق نفس العقوبة عىل لك خشص أ خفى معدا خشصا مقيدا يف 

مــر الفردي أ و العام  الحئة اجملندين اذلين يشلكون الفوج مل يس تجب لل 

أ و منعه أ و حاول منعه بأ ي طريقة من الطرق  للتجنيد، أ و حرضه عىل ذكل

 .من الاس تجابة لل مر املذكور

 17ملادة ا

 42و 45تضاعف يف حاةل العود العقوابت املنصوص علهيا يف املواد 

 .من هذا القانون 81و
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 المغربية المملكة  

 الـبرلمــان

 المستشارين مجلس

 

 عبد اللطيف أعمو                                                           عدي الشجري

 

 

  تعديل مقترح

 يتعلق بالخدمة العسكرية 44.44قانون رقم  مشروع
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أعمو اللطيف عبد  

  9742 يناير  70
 

 

 

 
 

 

المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  األصلي النص   التعديل الباب المادة 

واجب التحفظ تكون له 

داللة ومعنى أثناء مزاولة 

التجنيد، ألن المجند 

يسترجع حريته في التعليق 

الرأي، خالفا وإبداء 

لواجب الكتمان والحفاظ 

على  السر المهني ، فإنه 

يبقى ساري المفعول حتى 

بعد التسريح واالنحالل 

 .من الجندية

وحتى ال تصطدم المادة 

جزئيا مع حق من حقوق 

التعبير والرأي ، يتعين 

إعادة صياغتها للتمييز بين 

حالة واجب التحفظ وحالة 

الحفاظ على واجب السر 

  .المهني

يلزم المجندون، بالتقيد، طيلة مدة تجنيدهم، 

ويلزم المجندون بحماية . بواجب التحفظ 

أسرار الدفاع، السيما في كل ما يتعلق بالوقائع 

والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خالل 

 أدائهم للخدمة العسكرية، ولو بعد تسريحهم،

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 

 . التشريع الجاري به العمل

 

يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم ، بالتقيد  إعادة الصياغة

بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع السيما في 

كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي 

اطلعوا عليها خالل أدائهم للخدمة العسكرية، 

لة العقوبات المنصوص عليها في تحت طائ

 . التشريع الجاري به العمل

 

 

 

 الثالث 31

 

الحقوق 

 والواجبات

 

 األول
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65 
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 مقدم التعديل املادة
موقف 
 احلكومة

موقف أصحاب 
 التعديل

 نتيجة التصويت على املادة نتيجة التصويت على التعديل

 املمتنعون املعارضون املوافقون املمتنعون املعارضون املوافقون

من فريق االتحاد المغربي للشغل  تعديلورد بشأنها  الديباجة

 يقضي بتصدير المشروع قانون بديباجة

 اإلمجاع - - - السحب غري مقبول

 املادة األولـى

 : تعديالت 4 ورد بشأنها

 من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل األول

  - - - السحب غري مقبول

 

 

 اإلمجاع

 - - - السحب غري مقبول من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل الثاني

من مجموعة الكونفدرالية  التعديل الثالث

 الديمقراطية للشغل

 4 2 الأحد التشبث غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية التعديل الرابع

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول

 7املادة

 

 :ورد بشأنها تعديالن

 السحب غري مقبول من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل األول
- - - 

 اإلمجاع
من مجموعة الكونفدرالية من  التعديل الثاني

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول

  

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

لجنة الخارجية والحدود والدفاع 

الوطني والمناطق المغربية 

ةالمحتل  
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 0املادة

 : نتعديالورد بشأنها 

من مجموعة الكونفدرالية  :التعديل األول 

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول
 اإلمجاع

من مجموعة الكونفدرالية  :التعديل الثاني 

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول

 1املادة

 :تعديالت  5بشأنها ورد 

 من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل األول 

 - - - السحب غري مقبول

 اإلمجاع

 - - - السحب غري مقبول من فريق االتحاد المغربي للشغلالتعديل الثاني 

 - - - السحب غري مقبول من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل الثالث

من مجموعة الكونفدرالية  التعديل الرابع

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية  تعديل اخلامسال

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية  تعديلورد بشأنها  5املادة

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول
 اإلمجاع

 اإلمجاع  2 املادة

 اإلمجاع - - - السحب غري مقبول المغربي للشغلاالتحاد من فريق  تعديل اورد بشأنه 2املادة

 2و  4املواد 

 41و
 

 اإلمجاع

 اإلمجاع - - - السحب غري مقبول فريق االتحاد المغربي للشغل تعديلورد بشأنها  44املادة
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 47املادة

 

 ورد بشأنها تعديالن 

 - - - السحب غري مقبول من فريق االتحاد المغربي للشغل التعديل األول
 اإلمجاع

من مجموعة الكونفدرالية  التعديل الثاني

 الديمقراطية للشغل 

 - - - السحب غري مقبول

 40 ملادةا

 تعديالن ورد بشأنها 

من مجموعة الكونفدرالية  التعديل األول

 الديمقراطية للشغل

 - - - السحب غري مقبول
 اإلمجاع

من المستشاران السيد عبد اللطيف التعديل الثاني 

 شجريأوعمو والسيد عدي 

 - - - السحب غري مقبول

 اإلمجاع  41 املادة

 41 املادة

 مكرر

مجموعة الكونفدرالية  إضافة مادة جديدة

 الديمقراطية للشغل 

 - 3 6 الأحد التشبث غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية  تعديلورد بشأنها  45 املادة

 الديمقراطية للشغل يقضي بحذف المادة

 2 الأحد 5 2 5 الأحد التشبث غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية  تعديلورد بشأنها  42املادة

 الديمقراطية للشغل يقضي بحذف المادة

 2 الأحد 5 2 5 الأحد التشبث غري مقبول

من مجموعة الكونفدرالية  تعديلورد بشأنها  42املادة

 الديمقراطية للشغل يقضي بحذف المادة

 2 الأحد 5 2 5 الأحد التشبث غري مقبول

 املادتان
 42و 44 

 اإلمجاع 

 

11 44

 اإلمجـــــــــــــاع           
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