كلمة سعادة الدكتور فهد مطر النيادي
مدير عام األمانة العامة للمجلس التنفيذي
بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية

النيادي " :المرأة اإلمارتية " شريك في الخير والعطاء ونموذج للنجاح والتميز

أبوظبي  27أغسطس  : 2017أكد سعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام األمانة العامة للمجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،أن التفوق والنجاح الذي حققته المرأة اإلماراتية في مختلف المجاالت ،يأتي نتيجة
لإليمان الصادق والعميق بأهمية مساهمتها الفاعلة في تحقيق الريادة على المستوى المحلي واإلقليمي
والعالمي.
وقال النيادي في كلمته بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية" :شهدت مسيرة المرأة اإلماراتية وقفات ستبقى
محفوظة في ذاكرة تاريخ اإلمارات ،وتجسد هذه المناسبة التقدير واالحتفاء بما قدمته المرأة اإلماراتية لدعم
تقدم الدولة في الداخل والخارج عبر دورها الفاعل في كل مجاالت العمل في نهضة الوطن ورفعته  ،مؤكدا
أن المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحظى بتقدير ودعم القيادة الرشيدة ،حيث آمنت منذ قيام االتحاد
بأن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في كافة المجاالت ،وساهم
دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة في ترسيخ مكانة المرأة االماراتية كرائدة للتميز والعطاء وعماد
مسيرة التنمية والتقدم في الدولة.
وأضاف مدير عام األمانة العامة للمجلس التنفيذي ،بأنه وانطالقا من رؤية المغفور له بإذن هللا تعالى وباني
النهضة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وحرصه على دعم المرأة في كافة المجاالت وتمكينها وتثمين
دورها القيادي والبطولي في كافة ميادين العمل ،فقد تخطت المرأة اإلماراتية جميع المعوقات التي كانت
تقف حائال أمام تقدمها وأثبتت تميزها في أسرتها ودراستها وعملها ،واليوم هي شريك أساسي في مسيرة
التفوق والنجاح في الدولة.

وأعرب النيادي عن فخره العميق لما أنجزته المرأة اإلماراتية اليوم ليس على المستوى المحلي فحسب ،بل
على المستويات اإلقليمية والعالمية ،حيث تبوأت المرأة اإلماراتية مناصب قيادية جعلت منها خير سفير
للدولة ،ولتؤكد للعالم أجمع أن المرأة في اإلمارات هي محط اهتمام القيادة.
وأضاف سعادته قائال" :يمثل يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس داللة واضحة على استمرار النهج
التي اختطته دولة اإلمارات بأن تجعل من المرأة أحد ركائز التنمية ،وأن هذا اليوم والذي شهد قبل اثنين
وأربعين عاما تأسيس االتحاد النسائي في الدولة ،يعكس جانبا مهما من جوانب نهضة المرأة في الدولة،
حيث آمنت القيادة بضرورة وجود كيان مؤسسي يسخر جهوده لدعم المرأة ويضمن مشاركتها الفاعلة
والمتواصلة في تطوير مجتمعها وفِي تقدم وطنها ،والذي كان له بالغ األثر في تعزيز حضورها في مختلف
مجاالت التنمية الوطنية".
كما وجه النيادي في ختام كلمته الشكر واالمتنان والعرفان إلى أمهات شهداء الوطن البواسل الالتي ضربن
أروع أمثلة البذل والعطاء للوطن ،مؤكدا أن المرأة االماراتية استطاعت أن تثبت مكانتها كعنصر فعال في
المجتمع مساهم في كل خطوة ناجحة تخطوها الدولة ،وأنها تمكنت خالل مدة وجيزة من الزمن أن تجسد
دور فاعل ومحوري في ازدهار الوطن واستقراره ،كما اهتمت بدورها االجتماعي في تهيئة وتربية النشأ
وتحقيق االستقرار االجتماعي ،فأصبحت اليوم جزءا هاما من معادلة نجاح وتفوق دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
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