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وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن الإماراتي مت اعتمادها من جمل�س الوزراء
يف دار االحتاد بتاريخ  27نوفمرب  .2012تهدف الوثيقة �إىل تن�شئة جيل
واع مب�س�ؤولياته وواجباته جتاه وطنه و�أ�سرته وجمتمعه وت�ضم �أهم
�إماراتـي ٍ
اخل�صائ�ص وال�سلوكيات والقيم واملهارات التي ينبغي �أن يتحلى بها املواطن
الإماراتي.

امل��واط�ن��ة ال ب��د �أن مت��ار���س ب��دواف��ع ذات�ي��ة وق�ن��اع��ات نابعة م��ن الإمي��ان
ب�أهميتها حيث �أن املواطنة احلقة تظهر يف �سلوك املواطن ومعامالته
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ع الآخ ��ري ��ن ،ه ��ذا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل جم�م��وع��ة م��ن احل�ق��وق
والواجبات املتبادلة بني املواطن وجمتمعه ككل ،واحلقوق والواجبات
املتبادلة بني املواطن والوطن ،ومبا ي�ضمن العي�ش امل�شرتك على �أر�ضه
ب�سالم و�أمان.

ه��و م ��وروث م�شرتك م��ن امل�ب��ادئ والقيم وال �ع��ادات وال�سلوكيات بني
الأف��راد يف الدولة الواحدة ،والتي ت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صية املواطن
ومتنحها خ�صائ�ص متيزه عن غريه من املواطنــني يف الدول الأخرى.
ومبعنى �آخر ،هي عبارة عن ع�ضوية الفرد التامــة وامل�س�ؤولة يف الدولـــة،
ومــا يـرتتب على تلك الع�ضويـــة مــن واجبــات وم�س�ؤوليات.
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الأخالق وال�سلوكيات العامة
�أ  -التحلي بالأخالق احلميدة وال�سلوكيات الفا�ضلة:
على املواطن �أن:

ُ -3يقرن �أقواله بالأفعال ،وي�ؤمن �أن النجاح رهني
باملثابرة والعمل اجلاد.

 -1ي��ت��م�����س��ك ب���الأم���ان���ة وال�����ش��ـ��رف يف جميــع
معــامــالته اليوميـة ،و�أن يتقيـد ب�أخالقيــات املهــنة
يف حياتــه العملية.
 -2يت�أدب بالآداب التي جت�سد قيم التح�ضر والرقي
واحلر�ص على الذوق العام.
 -3يلتزم بال�صدق يف قوله وعمله ،ويعزز من قيمة
ال�شفافية يف حياته اليومية ومعامالته املختلفة.
 -4يتحلى بال�صرب واحللم عند ال�شدائد ،ويراعي
اللني والت�سامح يف التعامل مع النا�س.
 -5يتحلى بالكرم يف �أخالقه ومعامالته ،ويتخلق
بالإيثار مع �أقرانه وزمالئه.

هـ  -االبتكار والريادة:
على املواطن �أن:
 -1ينتهج التفكري املنطلق واخلالق ،وي�سعى دائم ًا
للإبداع واالبتكار يف خمتلف جوانب حياته اليومية.
 -2ي�سعى لالبتكار وال��ري��ادة والتميز يف عمله
ويبتعد عن الروتني.
 -3ينمي املعارف واملهارات التي من �ش�أنها �أن
تدعم مقدرته على الإبداع والتميز.
 -4يطلع على كل ما هو جديد ومبتكر يف خمتلف
املجاالت.

ب  -التقيد بالقيم الإ�سالمية والت�سامح الديني:
على املواطن �أن:
 -1يلتزم ويعمل وفق القيم واملبادىء الإ�سالمية.
 -2يحرتم جميع الديانات الأخرى.
 -3ينتهج االعتدال والت�سامح يف الدين ويف جميع
جوانب حياته ،ويبتعد عن التطرف والغلو.
جـ  -االعتزاز بالعادات والتقاليد الأ�صيلة:
على املواطن �أن:
 -1يكون مطلع ًا على ال��ع��ادات والتقاليد الأ�صيلة
للدولة التي كان يتمتع بها جمتمع الآباء والأجداد.
 -2يطبق القيم والتقاليد الأ�صيلة يف حياته اليومية،
ويعك�سها يف �سلوكياته ومعامالته مع الآخرين.
 -3ي��ق��دم �أف�����ض��ل ����ص���ورة ع���ن ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة
للإماراتيني يف حياته اليومية وتعامله مع الآخرين.
 -4ي��ـ��ح��ـ��ـ��ـ��ر���ص ع��ل��ى ال��ـ��ت��ع��ـ��ـ��ري��ف ب��ال��ع��ـ��ـ��ادات
الإمــاراتي ــة و�إبــراز تقاليده ــا الأ�صيلــة لغري
املواطن ــني �شك ـ ًال وم�ضمون ًا.
د  -االجتهاد واملثابرة:
على املواطن �أن:
 -1ي�سعى دائ��م�� ًا للتفوق وت��ب��وء �أع��ل��ى امل��رات��ب يف
خمتلف املجاالت.
 -2ي��ك��ون من��وذج�� ًا يحتذى ب��ه يف جميع املحافل
وخمتلف الأ�صعدة.

و  -حتقيق الذات:
على املواطن �أن:
 -1ي�ضع لنف�سه ر�ؤي��ة وا�ضحة الأه��داف واملالمح،
ويعمل بجد واجتهاد يف �سبيل حتقيق هذه الر�ؤية.
 -2يتمتع ب�صحة نف�سية وج�سدية متوازنة ،فالفرد
ال�سليم وال�صحيح نف�سي ًا هو �أكرث نفع ًا ملجتمعه.
 -3ي�سعى با�ستمرار �إىل تثقيف نف�سه وتو�سيع
مدارك فهمه ورفع م�ستوى حت�صيله العلمي.
 -4يواظب با�ستمرار على بناء خرباته العملية،
وتو�سيع معارفه يف جمال اخت�صا�صه.
ُ -5ينمي مهاراته الفردية ،وي�سعى با�ستمرار �إىل
اكت�ساب مهارات جديدة.
ُ -6يوازن بني حياته العملية وحياته اخلا�صة ،و�أن
يعطي عمله و�أ�سرته القدر املنا�سب من االهتمام.
ز – التمثيل خارج الدولة:
على املواطن �أن:
 -1يعك�س �صورة �إيجابية عن الدولة �أثناء تواجده
باخلارج من خالل ح�سن التعامل والت�صرف.
 -2يحرتم قوانني وبيئة وع��ادات وتقاليد ال��دول
التي يزورها.

الأ�سرة واملجتمع

الوطن

�أ  -بناء �أ�سرة متما�سكة ومفيدة للمجتمع:
على املواطن �أن:
 -1ي�ضع لأ�سرته ر�ؤية وا�ضحة الأهداف ،حتدد دور الأ�سرة
كن�سيج فعال يف املجتمع.
 -2يحرتم ويثمن م�ؤ�س�سة ال��زواج و�أهمية تكوين �أ�سرة،
وامل�س�ؤوليات التي ترتتب عليه كفرد م�س�ؤول يف هذه الأ�سرة.
 -3يعزز بيئة احلوار بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،ويدعم
االحرتام املتبادل فيما بينهم.
 -4يدعم الثقة املتبادلة بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،ويعزز
ال�شفافية بني �أفرادها.
 -5يغر�س يف �أبنائه الوعي بالقيم الإ�سالمية والأخ�لاق
احلميدة و�ضرورة التمثل بها.
 -6يربي �أبناءه على �أهمية التم�سك بالعادات والتقاليد،
و�ضرورة احلفاظ على الهوية الوطنية.
 -7يغر�س يف �أبنائه حب الوطن وامل�شاعر الوطنية.
 -8يغر�س يف �أبنائه �أهمية البذل والعطاء يف �سبيل رفعة
الوطن ،ويعزز من دورهم ك�أفراد فاعلني يف املجتمع.

�أ  -الوالء للوطن:
على املواطن �أن:
 -1يكون خمل�ص ًا لدولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها.
 -2يحافظ على �أمن الدولة و�سالمتها.
 -3يكون مطيع ًا لد�ستور الدولة وعام ًال بثوابته.
 -4ي�ؤدي كامل واجباته ب�صدق و�أمانة.

ب � -ضمان احلرية لبقية �أفراد املجتمع:
على املواطن �أن:
 -1يحرتم الآخرين يف املجتمع على اختالف فئاتهم.
 -2يحرتم الثقافات الأخرى يف املجتمع.
 -3ي���ؤم��ن مب��ب��د�أ تكاف�ؤ الفر�ص ويبتعد ع��ن الو�ساطة
واملح�سوبية.
جـ  -التكافل والرتابط االجتماعي:
على املواطن �أن:
ُ -1يعزز روح امل�س�ؤولية االجتماعية ،وي�سعى للبذل يف
�سبيل خدمة املجتمع.
 -2ي�سعى لالنخراط يف العمل التطوعي واخل�يري مبا
يخدم املجتمع و�أفراده.
 -3يعمل يف �سبيل حتقيق التناغم املجتمعي ،ودع��م
الرتابط بني �أفراده.
 -4ي�سعى �إىل م ّد يد العون للفئات الأقل حظ ًا يف املجتمع
كاملعاقني ،والأيتام ،وكبار ال�سن ،والفقراء.
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ب  -العلم والعمل:
على املواطن �أن:
 -1يعمل بجد يف �سبيل رفعة الوطن و�إكمال م�سرية التقدم والتطور فيه.
 -2يت�سلح بالعلم واملعرفة ويتزود بالعلوم املفيدة لتحقيق االزدهار والنماء يف الدولة.
 -3يحر�ص على �أداء العمل املناط به على �أف�ضل وجه ،ويجعل الإتقان يف العمل جزء ًا من �سلوكه
الفعلي اليومي.
جـ  -الوحدة والتالحم:
على املواطن �أن:
 -1يدعم التالحم املجتمعي يف الدولة ويعمل يف �سبيل تعزيز الوحدة الوطنية.
 -2يدعم مفهوم االنتماء �إىل دولة واحدة ولي�س االنتماء �إىل �إمارة معينة.
 -3يدعم روابط الوحدة الوطنية ويحافظ على �إجنازات االحتاد.
د  -احرتام الت�شريعات:
على املواطن �أن:
 -1يبقى على اطالع ومعرفة مبجمل القوانني واللوائح يف الدولة.
 -2يتقيد بالت�شريعات العامة يف الدولة ويبتعد عن �أي جتاوزات تخل بالأنظمة.
 -3يدعم تطبيق القانون والنظام يف الدولة و�إحالل الأمن فيها.
 -4يجعل التقيد بالنظام �أ�سا�س ًا حلياته مبختلف جوانبها.
هـ  -احلفاظ على البيئة:
على املواطن �أن:
 -1يلتزم بجميع قوانني وتعليمات املحافظة على البيئة وال�سالمة العامة يف الدولة و�صحة �أفرادها.
 -2يعمل من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة واملحافظة على املوارد الطبيعية يف البيئة.
 -3ي�ستخدم الطاقة ب�شكل فعال وم�ؤثر ويبتعد عن الإ�سراف والتبذير.
و  -احلفاظ على املمتلكات العامة:
على املواطن �أن:
 -1يتحمل امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املرافق العامة ويبتعد عن العبث بها وت�شويهها.
 -2يتبع الإر�شادات والتعليمات اخلا�صة با�ستعمال املرافق العامة.
ز  -الوعي باحلقوق والواجبات:
على املواطن �أن:
 -1يلم باحلقوق التي كفلها له الد�ستور �ضمن الأطر والقوانني املفرو�ضة.
 -2يعمل يف �سبيل �إمتام الواجبات املفرو�ضة عليه كمواطن.
 -3ي�ضمن لبقية �أفراد املجتمع حرية ممار�سة حقوقهم وواجباتهم.

