
 

 

 ر قرير عن يوم العلم االماراتي وأهميته كامل مع العناصت
هناك العديد من التفاصيل الهامة التي تتعلق بهذا اليوم ومكوناته، إضافة إلى القيم التي يسعى إلى غرسها في نفوس أبناء  

النقاط وغيرها، وفي مقالنا اليوم  الشعب اإِلماراتي وتبيان أهميته لديهم، ولذلك يتم صنع التقارير التي من شأنها إبراز هذه 
 سوف نقدم تَقرير كامل وشامل عن هذا اليوم وأهميته.

  مقدمة تقرير عن يوم العلم االماراتي
كانت اإِلمارات العربية المتحدة فيما سبق، عبارة عن ة إمارات متفرقة تتبع كل منها لحكمها الذاتي، وكانت مرتبطة  

ميالدي تغير مصير هذه البقعة من األرض، حيث قام القائد الموحد الشيخ زايد بن   1971بساحل دولة عُمان، وفي العام  
سلطان آل نهيان رحمه هللا تعالى، بتوحيد هذه اإِلمارات بعد طرحه لمبادرة الوحدة، ومنذ ذلك الوقت، ارتبط هذا التاريخ  

ا يَوم العَلم اإِلماراتي الذي تحتفل به هذه األمة غي  المذكور أعاله، باألعياد الوطنية في دولة اإِلمارات العربية المتحدة، وم
وقتنا الحاضر، إال من األعياد الوطنية التي ترتبط بتأسيس هذا العلم، بالتزامن مع إعالن االتحاد بين اإِلمارات العربية في 

 ذلك الوقت، وخلف هذا اليوم تفاصيل هامة عدة، سوف نسردها لكم عبر هذا التّقرير الخاص عنه.
  قرير عن يوم العلم االماراتيت

وفي سردنا لتفاصيل هذا اليوم الهام، البد لنا من اإلضاءة على كافة األمور التي تتعلق بمن أسسه وسبب هذا التأسيس  
وأهمية في حياة هذه الدولة العريقة، وسنقوم بتنظيم هذه العملية، من خالل اإلجابة على تساؤالت كثيرة وت حوف هذا  

 لها وفق اآلتي:اليوم، وتفصي
 من هو اول من رفع علم دولة االمارات؟ 

رحمه هللا تعالى، أول من قام برفع العَلم اإلماراتي في   الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانفي تاريخ دولة اإِلمارات، يعد 
م تصميمه خصيصاً  سماء الوطن، بعد أن تم توحيد الدولة بفضل المبادرة التي أطلقها، وكان العلم الموحد للدولة، الذي ت

 ليمثل علم الوحدة، هو العلم الذي يرفرف اليوم في سماء هذه الدولة المعطاءة والمتقدمة بكافة المجاالت. 
 متى تم رفع علم االمارات؟

ميالدي، وهو ذات اليوم الذي تم فيه إعالن الوحدة بين   1971رفع علم اإلمارات بتاريخ الثاني من ديسمبر من العام  تم
وهذا العَلم، وتم رفع العلم في دار االتحاد الواقعة في إمارة دبي، ومنذ  االسمت العربية المتحدة اليوم، تحت هذا اإِلمارا

ذلك الوقت تم اتخاذ المراسيم الرسمية الحكومية من قبل الحاكم األول لهذا االتحاد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه  
 م وعدم محاولة إهانته أو إتالفه أو إسقاطه. هللا تعالى، والتي تقضي باحترام العل

 متى تم االحتفال بيوم العلم ألول مرة؟ 
ميالدي، بأمر من حاكم إمارة دبي ورئيس  2013الثالث من نوفمبر من العام  تم االحتفال بيَوم العَلم ألول مرة بتاريخ 

لدولة برمتها، منذ تاريخ الثالث عشر من  مجلس الوزراء آنذاك، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الرئيس الحالي ل
م، وقد أمر حينها الشيخ راشد حفظه هللا تعالى، بأن يتم تزيين الشوارع والميادين واألبنية 2022شهر مايو من العام  

 الخاصة والعامة والمرافق العامة والسيارات. 
 لماذا سمي يوم العلم بهذا االسم؟

لمرتبط به، الذي تم في دولة اإِلمارات منذ نحو خمسة عقود، حيث تم رفع العَلم في  سمي هذا اليوم نسبة إلى الحدث الهام ا
سماء الدولة بعد أن توحدت، ولذلك يتم رفع العَلم ليتم تذكر هذا اليوم على الدوام، َولتعزيز االنتماء للوطن تحت الراية 

 ا بينها في تلك الحقبة من الزمن. الموحدة له، التي أنهت عقود من الصراعات بين اإلمارات المتناحرة فيم
 من الذي صنع العلم اإلماراتي؟ 

، وخلف هذا التصميم حكاية، بدأت من  عبد هللا محمد المعينةتم طرح تصميم العَلم اإِلماراتي من قبل الوزير اإلماراتي 
 ناإلماراتييات المصممين اإلعالن الذي تم طرحه في الجرائد الرسمية، عن إجراء مسابقة لتصميم العلم، توارد عليها مئ

من فنانين وغيرهم، وقدم الوزير عبد هللا محمد المعينة، الذي كان ال يزال حينها شاباً طموحاً في مقتبل العمر وليس له  
تصميم، وكان تصميمه بين التصاميم   1030شأن بالسياسة والمناصب، قدم تصميمه بين التصاميم العديدة التي بلغت نحو 

 لي للتصاميم، وتم انتقاؤه ليكون تصميم العلم الرسمي للدولة. الستة التي تم تصفيتها من العدد اإلجما
 معلومات عن علم اإلمارات

عندما تم اإلعالن عن مسابقة تصميم َعلم اإِلمارات في الجرائد الرسمية، كان هناك عدد من المواصفات المطلوبة، وكان  
 ع أسس شكله وأبعاده وألوانه وفق اآلتي:تصميم الوزير عبد هللا محمد المعينة مطابقاً لهذه المواصفات، وتم وض

 يتكون العلم ككل من شكل هندسي مستطيل، بحيث يكون طوله يساوي ضعفي عرضه.  •
 داخل اإلطار المستطيل الكبير، يتم وضع أربع مستطيالت، لها ألوانها واتجاهها وأبعادها وألوانها.  •
يها العَلم، ولونه هو األحمر، وطوله هو المستطيل األول يكون بشكل طولي وموازي للسارية التي يحمل عل •

 عرض العَلم ككل، وعرضه هو ربع طول العَلم ككل. 
أما المستطيالت الثالثة األخرى فتكون أفقية االتجاه وأبعادها متساوية، بحيث يشمل طول كل منها ثالثة أرباع  •

 طول العلم ككل، وعرضها يساوي ثلث عرض العلم ككل. 
 بالترتيب من األعلى لألسفل، بدءاً من اللون األخضر ثم األبيض ثم األسود.وأما ألوانها فهي متدرجة  •

 أهمية يوم العلم االماراتي
هناك العديد من األمور التي تجعل هذا اليوم ذا أهمية كبيرة في حياة هذه الدولة المتقدمة والُمزدهرة، وجميع هذه األمور 

عريقة، ولذلك كان من أهم أسباب تأسيس هذا اليوم هو تعزيز الوحدة  تصب في عمق تعزيز االنتماء الوطني لهذه األمة ال
والسالم بين أفراد األمة، وهذا ينطوي تحته العديد من البنود األخرى التي تكسبه األهمية الكبرى، مثل تعزيز االنتماء 

ظم الحضارات في  الوطني ألبناء الشعب لهذه الدولة التي طورت مالمحها الحضارية بوقت قياسي، وأصبحت من أع
العالم، كما قدمت هذه المناسبة تجربة جديدة، يتم التعبير من خاللها عن التالحم الكبير بين أفراد الشعب من جهة، وبين  



 

 

الشعب والقيادة من جهة أخرى، وتبقى أحد أهم النقاط التي يهدف لها هذا اليوم، هو إبراز الهوية الوحدوية لهذا البلد 
 المعطاء. 

  تقرير عن يوم العلم االماراتيخاتمة 
م، أثبتت دولة اإلمارات أهمية الوحدة  1971على مدى عدة عقود من الزمن، منذ إعالن الوحدة في أراضيها في العام 

وقدمت نموذجاً مثالياً للوحدة الفعالة التي يجب اتباعها في أطراف العالم العربي كله، وإنما العَلم اإِلماراتي التي تم اتخاذه  
ع بداية هذه الوحدة، هو الهوية الوطنية والجغرافية والسياسية لهذا البلد، ولذلك كان االعتزاز به واحترامه هو جزء من م

العمل الوطني، الذي يجب ترسيخه في نفوس أبناء الشعب الواحد المتآلف والمجتمع على محبة هللا تعالى والوطن، وهذا ما  
من المناسبات الوطنية الهامة في هذا البلد، التي أصبحت مثاالً يحتذى به بين األمم في جعل مناسبة يَوم العَلم اإِلماراتي 

 تجربة الوحدة الفعالة بكافة المجاالت. 
 


