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انمؼاء ػهً انرًُُش ػذ انُساء ويُاهؼح اإلفالخ يٍ انؼماب فٍ خزائى انؼُف

ترارَخَ 29/ىَثز 2014فٍ
إٌ اندًؼُاخ وانرحانفاخ وانشثكاخ انًىلؼح ػهً هذا اإلػالٌ ،وانًدرًؼح تًزاكش28/27
إؽار انًُرذي انؼانًٍ نحمىق اإلَساٌ فٍ دورذه انثاَُح ،ذؼهٍ يا َهٍ:
استحضارايُها نخالطاخ انُماشاخ حىل وػؼُح حمىق انُساء تانؼانى وتًُطمح شًال إفزَمُا وانشزق األوسؾ ػهً
وخه انخظىص ،ونهًفارلح تٍُ أهًُح يا أَرح ػهً يسرىي أيًٍ يٍ َظىص ووثائك نحًاَح حمىق انُساء انرٍ يزخ
يٍ اإلػرزاف تكىٌ حمىق اإلَساٌ هٍ حمىق انُساء ،واإلػالٌ ػٍ اػرثار انؼُف ػذ انُساء شكم يٍ أشكال انرًُُش
تسثة اندُس ،وإحذاز آنُاخ نًىاخهح ػُف انُىع يُها انًمزرج انخاطح تانؼُف ويُهاج ػًم تُدٍُ انذٌ خؼم يحارتح
ظاهزج انؼُف ػذ انُساء يسؤونُح انذول ،وتٍُ انىػغ انًرزدٌ نحمىق انُساء فٍ األيٍ واألياٌ واالسرمزار وانساليح
انثذَُح وانُفسُح وانؼمهُح...؛
ووعيا تانًخاؽز انًحذلح تانًكاسة انهشح انرٍ ذى اَرشاػها تثؼغ انذول ،وانُشوع َحى اإلخهاس ػهُها ،ويحاطزج
انًثادراخ انهادفح إنً يُاهؼح انرًُُش تسثة اندُس وذحمُك انًساواج وحًاَح انُساء يٍ انؼُف وػًاٌ انحمىق
وانحزَاخ انفزدَح ،وانًماَؼح تحمىق انُساء واالسرؼذاد انًسرًز نهرؼحُح تها كهًا اَذنؼد انحزوب األههُح وانُشاػاخ
انًسهحح وأياو أٌ ػمثح ذؼرزع يسار انثُاء انذًَمزاؽٍ؛
واقتناعاتأٌ اسرثذاد األَظًح انسُاسُح وأطىنُح انحزكاخ انذَُُح انًرطزفح ذسرهذف انُساء تانذرخح األونً وذدؼم
يؼاَاذهٍ يؼاػفح ويزكثح ،وذؼزع حُاذهٍ نهرهذَذ ،وذؼًك هشاشح أوػاػهٍ االلرظادَح واالخرًاػُح وانًذَُح
وانسُاسُح وانثمافُح؛
وانسجاما يغ دور انًُظىيح األيًُح فٍ حًاَح حمىق انُساء يٍ خالل وفاء انذول تانرشاياذها انحمىلُح انكىَُح
وانشًىنُح...
وذذػى إنً يا َهٍ:
ـ يزاخؼح يُظىيح انحمىق اإلَساَُح نهُساء تًا َؼًٍ سُادذها وانحُهىنح دوٌ االنرفاف ػهُها ذحد أٌ طُغح كاَد؛
ـ ذطىَز َظاو ػًم األيى انًرحذج سًُا يا َخض آنُاخ انرُسُك وانررثغ وانرمُُى ،وذىحُذ انًُكاَُشياخ انًرذخهح فٍ
يدال حمىق انُساء؛
ـ خهك آنُح ذؼالذَح يهشيح نهذول فٍ يدال يحارتح انؼُف ػذ انُساء وانحذ يٍ اإلفالخ يٍ انؼماب فٍ خزائى انُىع؛
ـ اشرزاؽ يُح انذػى انًانٍ يٍ لثم اندهاخ انًاَحح تًا ذحممه انذول يٍ ذمذو فٍ لؼاَا حمىق انُساء وذطىَز َظاو
يراتؼح ذُفُذ انذول النرشاياذها ونهرىطُاخ انًىخهح إنُها وألهذاف يُهاج تُكٍُ ويحاسثرها حىل انُرائح؛
ـ حًم انًُرظى انذونٍ نهذول ػهً دػى شؼىتها يٍ أخم وػغ دساذُز دًَمزاؽُح ذؼًٍ انًساواج تٍُ انُساء وذحظز
انرًُُش تسثة اندُس وذُض ػهً انًساواج فٍ خًُغ انحمىق وػهً انًُاطفح ،وإنشايها تئنغاء انرشزَؼاخ انرًُُشَح
وإطذار لىاٍَُ كفُهح تئشزان انًزأج فٍ طُغ انمزار ويكافحح اإلفالخ يٍ انؼماب فٍ خزائى انؼُف ػذ انُساء وػًاٌ
سثم االَرظاف نهُساء انؼحاَا وذحمُك انؼذانح نهٍ.
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