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السيد د .آدم ادلويل (ادلنسق العام لربنامج األمم اإلمنائي) وراعي احلفل،
السيدة الفاضلة :سحر الشوا القائمة بأعمال ادلنسق العام لربنامج األمم اإلمنائي،
حضورنا الكرام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
يسر ادلركز االقليمي للطفولة واألمومة أن يشارككم بنشاطو اليوم وىو حيتفل بيوم
الطفل العادلي تضامنا مع الناشئة وابرازا ألعظم ثروة لألمم أال وىي ثروة الطفولة .لقد خلق
ادلوىل سبحانو وتعاىل ىذه احلياة وحسنها باألطفال فهم زينة احلياة الدنيا وىم نعمة عظيمة
تستوجب منا الشكر الدائم والعمل ادلخلص إلصالح حال الطفل يف كل مكان ومهما
كانت جنسيتو أو لونو أو جنسيو أو دينو .وذلذا حيق لألوطان يف كل زمان أن تسقبل يوم
الطفل العادلي كمحطة من زلطا ادلراجعة ألحوال الناشئة ورصد سبل سحس ن معيشتهم.
يتضمن برنامج احلفل عرضا لالدارة العامة لالطفا وفقرا ترفيهية وثقافية لألطفال
واإلعالن عن "مسابقة اقرأ وارسم" وىناك العديد من الفعاليا ادلتعلقة بالطفل .يغتنم ادلركز
ىذه الفرصة للتأكيد على ضرورة تضامن مجيع اجلهود خلدمة الطفل أينما كان وتوفري حياة

آمنة وكرمية تسمح للطفل باالستماتع حبياتو وتنمية كافة قدراتو وامكاناتو إىل أقصى درجة
ممكنة ومبا يعود عليو وعلى أسرتو ورلتمعو بالنفع العميم.
إن دول العامل ختصص يوما سحتفل بو بالطفل على نطاق العامل يف كل سنة بغرض
التأكيد على أمهية قضاياه وحقوقو وكبري مكانتو يف واقع ومستقبل اجملتمع ومسرية اإلنسانية
مجعا  .إن االحتفالية ىي وقفة متأنية لاللتفا

وااللتفاف حول الطفل كذا

وكموضوع

وكقيمة حياتية .الطفل ذلك ادلخلوق الرائع الذي جيعل حلياتنا قيمة إنسانية رفيعة تفيض
بادلشاعر .ال شك أن ىذه ادلناسبا

تعزز عالقتنا بالطفل واقعا ومستقبال وتدعونا كأفراد

ومؤسسا إىل مراجعة اخلدما ادلقدمة لو وسبل تطويرىا والبحث اجلاد يف إمنائها.
ويف ىذا اليوم ادلهم تراجع األمم سياساهتا حنو الطفل لتحقيق أكرب قدر من اجلودة
يف تقدميها وضماهنا وصيانتها تشريعيا واجتماعيا وثقافيا .لقد ضم اإلعالن العادلي حلقوق
الطفل مبد اً أساسياً جلميع الدول ،وىو احرتام حق الطفولة يف احلياة الكرمية مما يستلزم
تتيسر كافة اإلمكانا

الالزمة لتحقيق ذلك اذلدف الرفيع عرب مؤسسا

الرتبية وسن

القوان ن والتشريعا العادلة .الغرض الرئيسي دلثل ىذه ادلناسبة ىو التأكيد على ضرورة سحقيق
النمو السليم والشامل للطفل على ادلستوى اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي.
االحتفال باليوم العادلي للطفل ىو جتديد االلتزام بتحمل كافة ادلسئوليا ادلدنية جتاه
محاية وضمان حقوق األطفال واليت أقر باالمجاع من اجملتمع الدويل كما أهنا فرصة مثينة
لتوعية اجملتمع جبميع أفراده ومؤسساتو بأمهية حقوق الطفل وبذل اجلهود لتنميتو تنمية
سليمة .إن االحتفال هبذه ادلناسبة ثقافة وسلوك.
نشكر مجيع ادلسامه ن اجناح ىذا احلفل ونسأل اهلل سبحانو أن جيعل ىذه األرض
الطيبة واحة أمن وأمان جلميع ادلواطن ن وادلقيم ن ونسألو أن جيعل السالم والتسامح والعدالة
من أركان احلياة ادلعاصرة حيث يعيش الطفل كرميا وسعيدا.

