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املقدمـــة
هو  بل  كلمات  اأو  �ضعارات  جم��رد  لي�س  اإليه  واالنتماء  �ضامية،  ومكانة  قيمة  للوطن 
حب واإخال�س وفداء وت�ضحية، وبقيمة االأوطان ترتقي ال�ضعوب، وب�ضالحها ت�ضعد 
والدفاع عن  العقيدة،  ج��زءا من  له  واالنتماء  الوطن  واالإ�ضالم جعل حب  الب�ضرية. 

ترابه واجباً مقد�ضاً. 
وتاأكيداً على ما ورد يف املادة 43 من د�ضتور دولة االإمارات العربية املتحدة التي تن�س 
اأن الدفاع عن االحت��اد فر�س مقد�س على كل مواطن واأداء اخلدمة الع�ضكرية  على 
�ضرف للمواطنني ينظمه القانون. واميانا من دولتنا احلبيبة باأنها قادرة على حماية 
عنه  وال���ذود  وطنهم  ت��راب  حماية  على  وبحر�ضهم  اأبنائها  ب�ضواعد  الوطني  اأمنها 

بدمائهم.
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
وجاء  واالحتياطية،  الوطنية  اخلدمة  ب�ضاأن   2014 ل�ضنة   6 رق��م  االحت���ادي  القانون 
اإ�ضدار القانون باأهداف توؤكد على غر�س وتر�ضيخ قيم الوالء واالنتماء والت�ضحية يف 

نفو�س اأبناء الوطن.

م�صطلحات قانونية
التعبئة العامة: جمموعة من االإجراءات تتهياأ من خاللها القوات امل�ضلحة وجميع 
ملواجهة خطر  احل��رب  اإىل حالة  ال�ضلم  لتحويلها من حالة  وم��وارده��ا  الدولة  ق��وى 

�ضديد حال اأو متوقع على الدولة خارجي اأو داخلي.
التعبئة اجلزئية: جمموعة من االإج��راءات تتهياأ من خاللها بع�س قوى الدولة 
ومواردها ملواجهة خطر حال اأو متوقع على الدولة خارجي اأو داخلي اأقل �ضدة  من 

امل�ضار اإليه ب�ضاأن التعبئة العامة.
اأداوؤه���ا يف  تقرر جتنيده  التي يجب على من  اخلدمة  الوطنية:  اخلدمة 

�ضبيل الوطن ملدة زمنية حمددة وفقا الأحكام القانون.
اخل��دم��ة  م���ن  امل���وق���ف  ي��ب��ني  م�ضتند  الوطنية:  اخل��دم��ة  بطاقة 

الوطنية.

اخلدمة البديلة: اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية وتوؤدى يف فرتة زمنية حمددة 
ممن مل تنطبق عليهم �ضروط االلتحاق باخلدمة الوطنية.

الع�سكري: احلائز على رتبة ع�ضكرية طبقا للقوانني واملرا�ضيم املعمول بها يف اجلهات  
امل�ضار اإليها باملادة )6( من القانون.

املجند: من يجند الأداء اخلدمة الوطنية.
زمنية  ملدة  الوطن  �ضبيل  يف  االحتياط  يوؤديها  التي  اخلدمة  االحتياطية:  اخلدمة 

حمددة وفقا الأحكام القانون.
االحتياط: كل من ترتبت عليه اخلدمة االحتياطية.

اال�ستدعاء: طلب االحتياط يف حاالت حمددة طبقا الأحكام القانون.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الع�ضكرية.

بطاقة اخلدمة االحتياطية: م�ضتند يبني ت�ضجيل امل�ضتدعي يف اخلدمة االحتياطية.

على من جتب اخلدمة الوطنية ؟
االإن���اث بهذه  التحاق  ال��ذك��ور، وي��ك��ون  ك��ل م��واط��ن م��ن  الوطنية على  تفر�س اخل��دم��ة 
اخلدمة اختياريا ومبوافقة ويل االأمر. / املادة )2( من القانون االحتادي رقم )6( ل�ضنة 

2014 يف �ضاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

�صروط االلتحاق باخلدمة الوطنية
ي�ضرتط يف من يجند باخلدمة الوطنية وفقا للمادة  )3( ما ياأتي:

- اأن يكون من مواطني الدولة.
- اأن يكون قد بلغ الثامنة ع�ضرة من عمره وال يجاوز عمره ثالثني عاما.

- اأن يكون الئقا طبيا.
- موافقة جلنة اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
ا�صتثناء

وفقا للمادة )4(  ي�ضتثنى من اخلدمة الوطنية الفئات التالية:
اأمن  وجهاز  الداخلية  ووزارة  الدفاع  ووزارة  امل�ضلحة  بالقوات  العاملون  -  الع�ضكريون 

الدولة.
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-  منت�ضبو الكليات اأو املعاهد اأو املدار�س اأو املراكز التدريبية الع�ضكرية بالقوات امل�ضلحة اأو 
بوزارة الداخلية اأو يف الهيئات واملوؤ�ض�ضات ذات النظام الع�ضكري ب�ضرط التخرج منها.

اأو يف  الداخلية  ب���وزارة  اأو  امل�ضلحة  القوات  ل��دى  الع�ضكريني  انتهت خدمته من  -  من 
الهيئات واملوؤ�ض�ضات ذات النفع النظام الع�ضكري وكان قد اأم�ضى مدة خدمة ال تقل عن 

�ضنة ب�ضرط اأن يكون قد مت ت�ضنيفه مبهنة اأو تخ�ض�س حمدد خالل فرتة خدمته.
-  الفئات االأخرى التي يتقرر ا�ضتثناوؤها طبقا ملقت�ضيات امل�ضلحة العامة اأو غري ذلك 

من االعتبارات، وي�ضدر بها قرار من نائب القائد االأعلى.

مدة اخلدمة
وفقا للمادة )5( من القانون:

تكون مدة اخلدمة الوطنية للمجندين من الذكور على النحو التايل:
- �ضنتني للحا�ضلني على موؤهل اأقل من الثانوية.

- ت�ضعة اأ�ضهر للحا�ضلني على �ضهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها
- ت�ضعة اأ�ضهر للمجندين من االناث.

-  يجوز لنائب القائد االأعلى تعديل مدة اخلدمة الوطنية املذكورة يف البندين )1،2( 
يف املادة )5( من القانون وفقاً ملا تقت�ضيه امل�ضلحة العامة.

التنفيذية  الالئحة  حت��دده  ملا  وفقا  للمجند  الوطنية  اخلدمة  ف��رتة  متديد  -  يجوز 
للقانون .

مكان تاأدية اخلدمة
وفقا للمادة )6( توؤدى اخلدمة الوطنية يف اجلهات االآتية:

- القوات امل�ضلحة والوزارة.
- وزارة الداخلية.

- جهاز اأمن الدولة.
-  الهيئات واملوؤ�ض�ضات ذات النظام الع�ضكري وغريها، والتي حتدد بقرار 

من نائب القائد االأعلى.

�صوابط اخلدمة الوطنية
على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة ع�ضرة من عمره ومل يتجاوز الثالثني يف تاريخ 
حتددها  التي  الوطنية  باخلدمة  املخت�ضة  اجلهات  اإىل  يتقدم  اأن  القانون  بهذا  العمل 
القيادة العامة خالل ثالثني يوما من تاريخ ابالغها لتحديد موقفه من التجنيد. /

املادة )9( من قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
من  والثالثني  ع�ضرة  الثامنة  بني  فيما  الذكور  من  مواطن  الأي  الرتخي�س  يجوز  ال 
املخت�ضة  اإذن اجلهات  الدولة ما مل يح�ضل على  ا�ضمه مبغادرة  االإع��الن عن  عمره مت 
املادة )10( من  التجنيد. /  التي حتدد موقفه من  ال�ضهادات  اإحدى  اأو يقدم  بالتجنيد 

قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
ال يجوز اأن يلحق اأي طالب مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل داخل الدولة اأو خارجها بعد بلوغه 
الثامنة ع�ضرة من عمره ما مل يكن لديه بطاقة اخلدمة الوطنية اأو اإحدى ال�ضهادات 
التي حتدد موقفه من التجنيد. / املادة )11(  من قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

بااللتحاق  بال�ضماح  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  تلتزم 
باخلدمة الوطنية للمواطنني العاملني لديها ممن ينطبق عليهم �ضروط االإلتحاق. /

املادة )12(.

االإعفاء من اخلدمة الوطنية
وفقا للمادة )13( هناك نوعان من االإعفاء:

االإعفاء النهائي:
- من يثبت عدم لياقته طبيا ب�ضفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.

- االإبن الوحيد لوالديه اأو الأحدهما.
االإعفاء املوؤقت:

- االإبن املعيل لوالديه اأو اأحدهما.
- العائل الوحيد الأبيه الغري قادر على الك�ضب.

- العائل الوحيد الأمه االأرملة.
ق��ادر على  وزوج��ه��ا غري  املتزوجة  الأم��ه  اأو  بائن  املطلقة ط��الق  الأم��ه  الوحيد  -  العائل 
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الك�ضب.
- العائل الوحيد الأخيه اأو الأخواته غري املتزوجات اأو غري العامالت.

-  العائل الوحيد لبع�س اأ�ضوله اأو فروعه امل�ضابني باإعاقة �ضديدة اأو اأمرا�س متنعهم 
من اإعالة انف�ضهم.

- املتكفل باإعالة امل�ضتحقني لن�ضيب يف معا�س �ضهيد اأو من يف حكمه.
-  اأكرب امل�ضتحقني للتجنيد من اأبناء املفقودين ب�ضبب العمليات احلربية اأو ال�ضرطية اأو 
االأمنية ومن يف حكمهم وفق اأحكام القانون وغن مل يكن لديهم اأبناء فاكرب اخوتهم 

حتى يتبني موقف املفقودين.
-  املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اأو املحبو�س احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة 

اأو احلب�س االحتياطي.
- كل من يثبت عدم لياقته الطبية ب�ضفة موؤقته.

تاأجيل اخلدمة الوطنية
توؤجل اخلدمة الوطنية وقت ال�ضلم لطلبة املوؤ�ض�ضات التعليمية يف الدولة اأو ما يعادلها 
يف اخلارج حلني ح�ضولهم على املوؤهل الذي اأجلت اخلدمة الوطنية من اأجله وذلك يف 

حال توافر ال�ضروط التالية:
-  اأال تتجاوز اأعمارهم ت�ضعة وع�ضرين عاما لطلبة اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز 

التدريب والتي تكون مدة الدرا�ضة اأو التدريب بها �ضنتني او اأكرث.
- ح�ضولهم على �ضهادة الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن )90%(.

زال  وم��ا  العامة  الثانوية  يكمل  ومل  عمره  من  ع�ضرة  الثامنة  الطالب  �ضن  بلغ  -  اذا 
م�ضتمرا يف الدرا�ضة ال�ضباحية.

-  اإذا بلغ �ضن الطالب يف املرحلة النهائية احلد االأق�ضى امل�ضار اإليه يف الفقرة )اأ( من 
البند )1( ا�ضتمر تاأجيل جتنيده اإىل نهاية هذه املرحلة وملرة واحدة وال يعفى من 

االلتحاق باخلدمة الوطنية حتى لو جتاوز ال�ضن املقرر.
واآلية  كيفية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مع  باالتفاق  العامة  القيادة  حتدد   -
بالتجنيد  اإليه  امل�ضار  االق�ضى  اأعمارهم احلد  املخت�ضة  اإبالغ اجلهات 
اأو  املوؤهل  على  املتدربني حتى ح�ضولهم  اأو  الدار�ضني  الطلبة  باأ�ضماء 

بلوغ اأعمارهم احلد االأق�ضى امل�ضار اإليه.
�ضنوات  اإىل  باخلدمة  ا�ضتيعابهم  يتم  الذين مل  للمواطنني  الوطنية  -  توؤجل اخلدمة 
اأو من يفو�ضه وال  الحقة طبقا للقواعد وال�ضوابط التي ت�ضدر من رئي�س االأرك��ان 
اأال  ب�ضرط  امل��ق��رر  ال�ضن  جت���اوزوا  ل��و  حتى  الوطنية  باخلدمة  االلتحاق  م��ن  يعفون 
يتجاوز العمر االأربعني �ضنة. / املادة )15( من قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

اخلدمة االحتياطية 
ينقل كل جمند بعد انق�ضاء خدمته الوطنية اإىل االحتياط وتطبق عليه قواعد واأحكام 

اخلدمة االحتياطية. / املادة )17(  من قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

�صروط االلتحاق باخلدمة االحتياطية
1 - ي�ضرتط لاللتحاق باخلدمة االحتياطية وفقا للمادة )18( ما ياتي:

اأ- اأن يكون من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة.
لل�ضباط  بالن�ضبة  �ضنة  �ضتني  يزيد على  �ضنة وال  يقل عمره عن ثماين ع�ضرة  ب-  اأال 

وثمانية وخم�ضني �ضنة لالأفراد.
ج- اأن يكون الئقا طبيا.

د- ت�ضكيل االحتياط.
2 - ي�ضكل االحتياط من الفئات التالية:

اأ-  الع�ضكريون واملوظفون الذين انتهت خدمتهم من اجلهات املحددة يف املادة )6(. 
ب- املجندون الذين اأنهوا  اخلدمة الوطنية.

ج- املواطنون الذين ترى القيادة العامة احلا جة اإىل �ضمهم  لالحتياط.
عليهم  وت��واف��ق  لالحتياط  االن�ضمام  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  املدنيني  م��ن  د-  املتطوعون 

القيادة العامة.
العقوبـــات 

وفقا للمواد )36، 37 ،38 ، 39(:
-  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضهر وال تزيد على �ضنة وبغرامة ال تقل عن )10.000( 
وال تزيد على )50.000 ( اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من تخلف بدون عذر م�ضروع 
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عن تقدمي نف�ضه اإىل اجلهات املخت�ضة بالتجنيد وال يحول توقيع هذه العقوبة دون 
احلاقه باخلدمة الوطنية حتى لو جاوز ال�ضن املحددة.

-  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضنة وبغرامة ال تقل عن )50.000 ( وال تزيد على 
)100.000( اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل ملزم باخلدمة الوطنية تخل�س اأو حاول 
لياقته طبيا  اإىل عدم  اأدت  اإ�ضابات  بنف�ضه  باإحداثه  اأو  الغ�س  التخل�س منها بطريق 
للخدمة الوطنية اأو بتقدميه م�ضتندات تخالف احلقيقة وترتب على ذلك ا�ضتثناوؤه 
اأو تاأجيل خدمته الوطنية وال يحول توقيع هذه العقوبة دون احلاقه باخلدمة حتى 

لو جاوز ال�ضن املحددة.
-  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضهر وال تزيد على �ضنة كل من تخلف من االحتياط 
بدون عذر م�ضروع عن تلبية اال�ضتدعاء مبوجب الفقرات )اأ، ب، ج، ه�(  من البند )1( 
من امل��ادة )22( وتكون العقوبة ال�ضجن مدة ال تقل عن ثالث �ضنوات وال تزيد على 

ع�ضر �ضنوات  اذا كان ا�ضتدعاوؤه مبوجب الفقرة )د(.
-  يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باأحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف اأي حكم اآخر 

من اأحكام هذا القانون ولوائحه.

-  ال حتول العقوبات الواردة يف هذا القانون دون توقيع اأية عقوبة اأ�ضد ين�س عليها اأي 
قانون اآخر.

باخلدمة  اخلا�ضة  اجلرائم  يف  بالنظر  غريه  دون  وح��ده  االحت��ادي  الق�ضاء  -  يخت�س 
االحتياطية يف وزارة الدفاع والقوات امل�ضلحة والتي تقع باملخالفة الأحكام هذا القانون.

للأ�صئلة واال�صتف�صارات 
هيئة اخلدمة الوطنية لدولة االمارات العربية املتحدة

مركز االت�ضال : 800555
www.uaensr.ae  : املوقع االلكرتوين


