كلمة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي
األمين العام للمجلس التنفيذي
بمناسبة اعتماد يوم الطفل اإلماراتي

أبوظبي –  12مارس  :2018أشاد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ،األمين العام
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي باعتماد حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم  15مارس
من كل عام لالحتفال بـيوم الطفل اإلماراتي .وقال معاليه إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لخطوات
سابقة تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة ،على االهتمام باألطفال وتأمين الحياة الرغيدة لهم.
وقال معاليه إن تركيز القيادة على الطفولة قائم منذ نشأة االتحاد ،وشمل جميع الجوانب بما فيها
التربوية والتعليمية وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية ،فضالً عن سن وتشريع القوانين التي
تصون حقوق الطفل في المجتمع وتهيئ له أفضل الظروف المعيشية ،مؤكداً معاليه أن أطفال

اليوم هم جيل المستقبل الذي تعول عليه قيادتنا ،ليواصل مشوار اإلنجازات ويحافظ على
مكتسبات التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة في جميع المجاالت.
وأضاف معاليه إن تنشئة األجيال الصاعدة تعد جزءاً ال يتج أز من الفكر الشامل لمحاور التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،لضمان نشوء أبناء اإلمارات على ذات القيم اإلنسانية والوطنية النبيلة
التي تحلى بها أسالفنا الذين سبقونا في مسيرة البناء والتنمية.
وأ ّكد معاليه أن هذا القرار يأتي منسجماً مع النهج الذي أرساه في نفوسنا المغفور له الشيخ زايد
بين سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،والذي أولى أجيال المستقبل خاصة ،واإلنسان عامة،
أولوية قصوى في عملية بناء الدولة.
وقال معاليه إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
اهلل ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،تؤكد دائماً ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير البيئة المثالية
لتربية أطفالنا ،وتنشئتهم خير تنشئة ،وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.
وأشاد معاليه بالجهود التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي
العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة،

الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال اإلمارات ومجلس سيدات أعمال أبوظبي "أم اإلمارات"،
فيما يخص شؤون األطفال وحمايتهم ،وتأمين سبل العيش الرغيد لهم.
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