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 اإلرشاد واإلصالح تطلق "مركز أمان للمرأة واألسرة" 

 

ٔيشبسكخ سئٛظ انًسبكى انششػٛخ انغُٛخ انؼهٛب عًبزخ  ثشػبٚخ ٔصٚش انذٔنخ نشإٌٔ انًشأح يؼبنٙ األعزبر خبٌ أٔغبعبثٛبٌ

انمبضٙ انشٛخ يسًذ ػغبف يًثالً ثبنمبضٙ انشٛخ ػجذ انؼضٚض انشبفؼٙ، أطهمذ خًؼٛخ اإلسشبد ٔاإلصالذ يشكض أيبٌ نهًشأح ٔاألعشح 

ثئش زغٍ.  –يجُٗ ػذَبٌ انمصبس فٙ لبػخ  2017كبٌَٕ األٔل  15خالل َذٔح ألبيزٓب ثؼُٕاٌ "أزٕانِك ثززغّٛش"، ٔرنك ٕٚو اندًؼخ 

 ٕيًثهٔزضشْب ثبإلضبفخ ئنٗ سئٛظ اندًؼٛخ انًُٓذط خًبل يسٕٛ ٔأػضبء انٓٛئخ اإلداسٚخ ٔانؼاللبد انؼبيخ ٔأػضبء اندًؼٛخ، ٔ

 ُبٌأػضبَء اندًؼٛبِد ٔيإعغبِد انًدزًغ انًذَٙ فٙ نجٔسؤعبء ٌٔ ٕلضبح ٔيسبي ،انٕصاساد ٔأػضبء انًدهظ انجهذ٘ فٙ يذُٚخ ثٛشٔد

 ٔيًثالد ػٍ انًدهظ انُغبئٙ انهجُبَٙ.

ثذاٚخ يغ انُشٛذ انٕطُٙ انهجُبَٙ، ثى يغ يغإٔنخ يشكض أيبٌ نهًشأح ٔاألعشح انغٛذح ػضٚضح ٚبعٍٛ انزٙ سّزجذ ثبنسضٕس ٔأػهُذ 

ذاف ٔثشايح انًشكض ، ٔػّشفذ ثأْثمضبٚب انًشأح ٔاألعشح يشكض يزخصص، ٔالدحَ َجزٍخ خذٚذٍح يٍ غشاِط خًؼٛخ اإلسشبد ٔاإلصالذ ػٍ

 رٕػّٕٚخ.  ٛخْبدفخ، ٔثشايح ئراػ يسبضشاد ٔدٔساد َٔذٔاديٍ 

األعشحُ ْٙ انخهٛخُ األٔنٗ فٙ انًدزًِغ ْٔٙ اإلطبُس انٕزُٛذ رالْب كهًخ سئٛظ اندًؼٛخ انًُٓذط خًبل يسٕٛ ٔيًب خبء فٛٓب: "

ٍَ انّشخِم ٔانًشأِح ٔثُبءِ  ُ هللاُ نالسرجبِط ثٛ انؼبئهِخ ٔكمُّ ئطبٍس آخش نؼاللِخ انشخِم ثبنًشأِح يٍ ػاللبٍد ػبثشح أٔ اسرجبطبٍد  انصبنر، ٔانز٘ أزهَّّ

ِٕ ٔلضبِء انّشٕٓاِد ْٙ يصذُس فغبٍد ٔرٓذٍٚذ نهًدزًِغ، ْٔٙ رخبنُف يمبصَذ األعشِح انغبيٛخ يٍ ثُبءٍ  نهفشِد  شبّرح أٔ لبئًخ ػهٗ يدّشِد انهٓ

ِّٙ انًدزًِغ ٔرًبُعِكّ ََٔدبِزّ. ٔثبنزبنٙ فاٌ ٔسٚبدٍح نهًدزًغ". ٔركش أٌ صالذ األعشِح ْٕ ص الٌذ نألفشاد، ٔصالُذ األَُعِش ْٕ ِعشُّ سل

ٌَّ انًذخ َم فٙ ئطالق انًشكض ْٕ رسمِٛك نشؤٚخ اندًؼٛخ ثجُبِء يدزًٍغ يإيٍ، يزكبفٍم ٔيزكبيم، ٔاٍع، يستٍّ نهخِٛش عبٍع فٙ َشِشِ. ٔاػزجش أ

ٌِ األعشح،، فصالُذ انًشأِح ْٕ صالِذ األعشِح ٔػبفٛزِٓب ٚجذأ أٔالً ثبال ْزًبِو ثبنًشأِح زمٕلبً ٔيكبَخً ٔسػبٚخ ٔأخاللبً، فبنًشأحُ ْٙ ميشكُض أيب

 يذخٌم يجَبَشٌش نصالِذ ثبلٙ أفشاِد األعشح. ٔشكش انٕصٚش ػهٗ سػبٚزّ إلطالق انًشكض كًب شكش سئِٛظ انًسبكِى انششػِٛخ انغُِٛخ انؼهٛب

ِّ انًغزًش ٔانذائِى نهدًؼِٛخ َٔشبطبرِٓب االخزًبػِٛخ ٔاألًعشٚخ. ػهٗ يشبسكزّ عًبزخَ انشٛخ انمبضٙ يسًذ ػغبف ًِ ِّ ٔدػ  ٔػهٗ رؼبَِٔ

فمبل: ششف نٙ أٌ أرٕاخذ يؼكى إلطالق انًشكض. ٔأّكذ ػهٗ انمَِٛى ٔانثٕاثذ انٕطُّٛخ ٔزت هللا ٔاإلًٚبٌ  أيب انٕصٚش أٔغبعبثٛبٌ

ٔزت انٕطٍ ٔانًسبفظخ ػهّٛ. ٔسّكض ػهٗ أًْٛخ دٔس انًشأح فٙ ثُبء األعشح ٔانٕطٍ فٓٙ انزٙ رغبْى ئٚدبثبً فٙ ركٍٕٚ انؼبئهخ، انخهٛخ 

داً ػهٗ  ٌّ انكفبءاد ٔانمذساد ْٙ انزٙ ٚدت أٌ ركٌٕ يؼٛبساً نالخزٛبس ال انزكٕسح ٔاألَٕثخ ، ٔأٌ يغإٔنٛخ األعبط فٙ ْزا انجُبء، يشذِّ أ

ء انزشثٛخ رمغ ػهٗ كم يٍ انًشأح ٔانشخم. ٔشكش خًؼٛخ اإلسشبد ٔاإلصالذ ػهٗ ٔاخجٓب انز٘ رمٕو ثّ َٔشبطبرٓب انسبنٛخ ٔانًغزمجهٛخ فٙ ثُب

 أعشح فبػهخ. 

نشئٛظ انًسبكى انششػٛخ عًبزخ انمبضٙ انشٛخ يسًذ ػغبف أّكذ فٛٓب ػهٗ عؼٙ انًسبكى انششػٛخ ثى رّى ػشض كهًخ يغّدهخ 

 ئنٗ رؼذٚم َظبو األزٕال انشخصٛخ نكٙ ٚزًبشٗ يغ يزطهجبد انؼصش ٔانًدزًغ.

سئَٛظ يسكًِخ ثؼجذا " انزٙ أداسْب اإلػاليٙ يسًذ انؼشة يغ كّم يٍ انًسبِضشٍٚ: ٔثؼذ لطغ لبنت انسهٕٖ، اَطهمذ َذٔح "أزٕانِك ثززغّٛش

ِٙ انهجُبَٙ انًسبيٛخَ األعزبرحَ ئلجبل دٔغبٌ، ًبو انشؼبسانششػٛخ انُغُٛخ انمبضٙ انشٛخ ُْ  سئٛغخَ خًؼِٛخ ئصالذ راد ، ٔسئٛغخَ انًدهِظ انُغبئ

ئنٗ لٕاٍَٛ األزٕال انشخصٛخ يٍ صٔاج ٔطالق، ٔانسضبَخ، انُفمخ، ٔرؼذد انضٔخبد. رطشلٕا فٛٓب  انجٍٛ انًسبيٛخَ األعزبرحَ يٓٗ فزسخ

ٔاخززًذ انُذٔح ثًدًٕػخ يٍ انزٕصٛبد أثشصْب: رؼذٚم لبٌَٕ األزٕال انشخصٛخ ضًٍ انسذٔد انزٙ ٚغًر ثٓب انششع، ضشٔسح رٕػٛخ 

ػبيبً نهفزبح، ٔرطٕٚش أصٕل انًسبكًبد،  17ػبيبً نهشبة  ٔ 18انشجبة انًمجهٍٛ ػهٗ انضٔاج، رسذٚذ عٍ انضٔاج فٙ انًسكًخ انششػٛخ ثـ 

 ٔاإلصالذ ثٍٛ انضٔخٍٛ لجم زذٔس انطالق.
 

 

 


