
                                                                                                                                               

 "االنتهاكات الممارسة ضد النساء الالجئات السوريات في األردن "

 الباحثة                                                          

  تمهيد

تعيش النساء في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  اوضاعا انسانية صعبة باعتبارهن من بين اكثر فئات 

والتمييز لحقوقهن االنسانية بما فيها االغتصاب  المجتمع ضعفا وتهميشا، وغالبا ما تتعرض الى اشكال مختلفة من العنف

وتتزايد اعباء النساء في . واالكراه على الدعارة والتهجير والتعذيب والقتل واالعتقال واالستغالل الجنسي والتزويج المبكر

او تمتد  ويمكن ان تنسحب آثارها. ظل هذه الظروف نتيجة للمسؤوليات الملقاة على عاتقهن باعتبارهن زوجات وامهات

عليهن في بالد النزوح مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي والمجتمع المحلي بما فيه من منظمات ومؤسسات تساعد وتساند 

عبر استحداث برامج واليات خاصة تعنى بمكافحة كافة اشكال التمييز المبني على اساس النوع االجتماعي  النساء المعنفات

 . ضد النساء والفتيات

 

الالجئين والالجئات الى خارج األراضي السورية الى دول الجوار مثل االردن وتركيا ولبنان، شرعت ومع نزوح 

الحكومة االردنية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية في العمل على انشاء المخيمات من اجل احتواء االعداد الهائلة 

ومع تفاقم االزمة في . خيمات الموجوده حاليا في االردنمن الالجئين والالجئات ويعتبر مخيم الزعتري من اكبر الم

سوريا والمستمرة لوقتنا الحالي، اصبح الزما على الجهات المعنية والمنظمات االنسانية والحقوقية العمل مع فئة الالجئين 

العنف الذي يمكن ان في محاولة  لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية اضافة الى تلمس احتياجات الالجئة السورية بشأن 

 . تواجهه في بلد النزوح باالردن باعتبارها من اكثر فئات المجتمع ضعفا وتهميشا

 

منذ بداية تدفق الالجئين والالجئات الى االردن، بدأت المنظمات الدولية والمحلية في العمل على تلبية االحتياجات المترتبة 

هذه الفئة وتقديم الخدمات االنسانية والحقوقية سواء على مستوى عن النزوح من خالل تنظيم اليات عمل للتعامل مع 

استحداث برامج داخل المنظمات تعنى بشكل خاص بالسوريين والسوريات او من خالل انشاء مراكز تحاول ان تلبي من 

المرأة السورية  وفي هذا البحث، سنحاول القاء الضوء على االنتهاكات التي تتعرض لها. خاللها احتياجاتهم واحتياجاتهن

الالجئة في االردن، والخدمات المقدمة لها والمتعلقة بالعنف القائم على اسس النوع االجتماعي ومدى فعاليتها في الحد من 

العنف الموجه ضدها، والتحديات التي تواجه المنظمات في العمل مع النساء الناجيات من العنف من اجل الوصول الى 

 .وتطوير عملها/ المنظمات العاملة في الميدان من تحسين اوتوصيات واقتراحات تساعد 

 

إال أن الالجئين السوريين  1%31من الدول محدودة الموارد بنسبة بطالة ومن الجدير باالشارة اليه بان االردن تعتبر 

مال الخيرية  فور خدمات من مختلف القطاعات المحلية الحكومية وغير الحكومية بتنظيم من الهيئة الهاشمية لألعيتلقون 

. دخولهم االردن حيث تركزت تجمعاتهم مبدئيا في مخيم الزعتري ومدينة سايبر سيتي ومنتزه الملك عبداهلل في الشمال

ضغطا متزايدا على الخدمات  وما زال يشكل السوريين على مراحل زمنية متتالية مما شكل 2ومع تزايد توافد الالجئين
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ساسية لالجئين االحتياجات االلهيئات مقدمة الخدمة زيادة طاقتها اإلستيعابية لتلبية المخصصة للجوء بشكل تطلب من ا

وقد اوصت الحكومة االردنية كل من المدارس . باالضافة لتوسيع مخيمات الالجئين كإقامة مؤقته لهم في االردن 

بشؤون  3ادارة خاصة شكيلاء المملكة وتوالمستشفيات العامة بتقديم الخدمات لطالبيها من الالجئين السوريين في كافة انح

وينعقد اإلختصاص األمني إلدارة حماية األسرة لحماية االطفال والنساء وفتحت المحاكم  .مخيمات الالجئين السوريين

ويجدر االشارة الى انه ال يوجد . الستقبال معامالت وقضايا الالجئين ضمن اختصاصها 5والشرعية منها 4االردنية ابوابها

مختومه " سكن"على إقامة الالجئين السوريين في االردن حيث يتنقلون في انحاء المملكة بواسطة وثائق تحديد اقامة  قيود

من المركز االمني المختص لمنطقة السكن، إال ان الالجئين في الزعتري يتطلب مغادرتهم المخيم  لداخل المملكة وجود 

تبر الجنسية السورية من الجنسيات مقيدة اإلقامة في االردن إال في حاالت كفيل اردني لدى الجهات األمنية؛ وعموما ال تع

 .العمل التي تستوجب استصدار تصريح عمل من الجهات المختصة 

 

 

 ف البحثاأهد: الجزء الثاني

 

 -:الى يهدف هذا البحث

وع اإلجتماعي سورية من العنف القائم على اساس النالالالجئة  اتتعرض لهاالنتهاكات التي  لتعرف علىا -1

 ،والتعرف على  اشكاله واسبابه ومن هم المتسببين بالعنف

تحديد  الخدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على اساس النوع اإلجتماعي ومدى فعاليتها في تغطية  -2

ير او لتطوير تدخل شمولي بما فيه توف/احتياجات المرأة السورية الالجئة ومدى أثرها وامكانية تحسينها و

 الحماية الالزمه لها من العنف بأشكاله،

 الالجئات الناجيات من العنف، التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمات المقدمة للخدمة  للنساء -3

للحد من العنف القائم على للمنظمات العاملة في الميدان من اجل تطوير برامج لخروج بتوصيات واقتراحات ا -4

  .اعياساس النوع االجتم

 

 منهجية البحث: الجزء الثالث

 ـ:ومنهااعتماد أكثر من أداة لتحقيق األهداف المرجوة منه تم 

 .الالجئة السورية في االردن المتعلقة بوضعوالتقارير  البحاثوا مسوحاتمسح ومراجعة ال -1

                                                                                                                                                                      

 
تشكيل إدارة شؤون مخيمات الالجئين السوريين ستتولى اإلدارة  سيتم انه 11/1/3112ة األردنية في الحكومبتصريح عن   3

من الجهات العليا التعامل مع ملف الالجئين السوريين ووضع أسس اإلشراف على تنفيذ السياسات واإلجراءات الحكومية الصادرة 
ومعايير العمل في المخيمات واإلشراف على أعمال إدارات المخيمات من كافة النواحي ومتابعة أعمالها واإلشراف على الترتيبات 

ت ن والنظا  داخل المخيمااألمنية الالزمة لحفظ األم
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=136336 

ي يوجد فيها يسري على اإللتزامات التعاقدية قانون الدولة الت"لقانون المدني االردني على انه من ا(  31/1)حيث نصت المادة  4

الموطن المشترك للمتعاقدين إذ اتحدا موطنا فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير 
 ".ذلك
كل دعوى ترى في "أن  3111المعدل لسنة  1595من قانون اصول المحاكمات الشرعية االردنية  لسنة  2نصت المادة  5

الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع اما   محكمة المحل
 ......".؛ المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27201.html
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=136336


وما هي التحديات  العاملة في الميدان بناء استمارة تهدف الى التعرف على الخدمات المقدمة من قبل المنظمات -2

 والصعوبات التي تواجهها في تقديم مثل هذه الخدمات،

مجموعات بؤرية مع نساء سوريات الجئات في عدد من محافظات المملكة ومخيم الزعتري من اجل  7 عمل -3

التعرف على اشكال العنف التي قد تواجهها في بلد النزوح االردن، ومدى معرفة النساء بوجود منظمات تقد  

 ت للنساء المعنفات، وما هي الصعوبات التي تواجههن في الوصول الى هذه الخدمات، خدما

 .من النساء انفسهن حول العنف الموجه ضدهن ومدى فاعلية الخدمات المقدمةاالستئناس بشهادات حية  -4

 

 : بعض النتائج التي تم استخالصها من قبل المنظمات العاملة في الميدان

المعيقات التي تقف حائال دون توفير الخدمات التي تحتاجها المستفيدات ولكن ال أشارت المؤسسات إلى أن 

توفرها هذه المؤسسات، هذه المعيقات تتركز في اإلمكانيات المتاحة لهذه المراكز سواء كانت فنية ومن حيث 

ثر على تزويد الخدمة القدرات وتوفر الطواقم والكادر الكافي أو اإلمكانات المرتبطة بالموارد المالية والتي تؤ

إلى جانب ذلك ما يرتبط بطريقة عمل هذه . ألعداد إضافية أو إمكانية الوصول إلى مواقع إقامة المستفيدات أيضا

المؤسسات والمستوى التنسيقي فيما بينها الذي يحرم المستفيدات من تنسيق الجهود نحو عدم التداخل في العمل 

ذلك هناك من األسباب ما ترتبط بالمؤسسات البديلة التي تقوم بتوفير عدد عالوة على . وطبيعة الخدمات المقدمة

 .من الخدمات والذي يقود إلى عدم تركيز على المؤسسات المزودة أو إرباك لدى المستفيدات

الواقع القانوني والتشريعي في الدولة ال يستجيب للظروف التي تعيشها الالجئات السوريات مثل إنشاء محاكم  .1

 و ما يتعلق باإلجهاض وحماية النساء ورعايتهن أثناء الحمل الناتج عن االغتصابأسرية أ

 عدم وجود دراسات وأبحاث متخصصة حول الخدمات غير المتوفرة .2

الصعوبات المالية التي تعاني منها المراكز وعدم التمكن من الوصول إلى المواقع النائية التي توجد فيها  .3

 والتكلفة العالية المترتبة عليها المستفيدات لصعوبة المواصالت

 الخدمات المطلوبة ليست ضمن اختصاص المراكز  .4

 النقص في الكادر والتخصصات المطلوبة من مساندين للعامالت االجتماعيات أو التأهيل على خدمات محددة .5

 تاجيةعلى مشاريع صغيرة للسوريين وتوفير خدمات إنالن تعمل  مؤسساتالتمنح الحكومة األردنية ان  .6

 النواقص والصعوبات اللوجستية التي تعاني منها المراكز .7

 عدم وجود تمويل وبرامج متخصصة لتغطية الخدمات غير المتوفرة .8

 عدم وجود خدمات اإليواء خارج عمان .9

 عدم وجود كوادر متطوعة .11

 قصور منظمات المجتمع المحلي في العمل على برامج التمكين االقتصادي .11

 خصصة للتعامل مع النساء السوريات بشكل خاص في األزمةقلة الكوادر المت .12

 

 : من خالل المجموعات البؤرية الصعوبات التي تواجه النساء في الوصول الى الخدمات المقدمة

 

اعربت النساء بان هناك صعوبات عديدة لوصولهن الى هذه الخدمات في حالة معرفتهن بالخدمات المتوفرة ومن 

- :ضمنها

الذي يمكن ان يشكل عائقا لوصول النساء الى المنظمات المقدمة للخدمات، فاحيانا كثيرة  الوضع المادي -1

 تحتاج النساء الى استخدام وسائل المواصالت للوصول الى المنظمات، 

عدم االستجابة السريعة من قبل المؤسسات في حالة اتصال النساء واحيانا كثيرة ال يتم الرد على  -2

الرجاء "يبقوك على البدالة التي تردد "ركة من المشاركات بان المؤسسات الهواتف، وقد اعربت مشا



، او ان بعض المنظمات تعطي رقم تلفون ويكون التلفون ال يعمل مما "ومن ثم ينتهي الرصيد" االنتظار

 يؤدي الى عزوف النساء عن االتصال مرة اخرى،

 عدم سماح االهل للنساء  في الخروج من المنزل،  -3

لنساء في البوح عن اي اعتداء او ايذاء يتعرضن له بسبب الوصمة االجتماعية او الخوف عدم تجرأ ا -4

 من النتائج المترتبة عن البوح عن االعتداء، 

 الخوف من لوم االهل والمجتمع المحيط بهن، -5

 عدم ثقة النساء بان البوح عن االعتداء سيؤدي الى نتائج ايجابية على حياتها، خاصة اذا كان االعتداء -6

 من الزوج،

 

 :اقتراحات النساء السوريات حول كيفية وصول المنظمات التي تقدم الخدمات لهن

 

ضرورة توجه المنظمات الى اماكن تجمع النساء في المخيمات وخارجها للتعريف بالخدمات التي  -1

ء تقدمها، حيث اعربت بعض النساء عن ان اتحاد المرأة االردنية يقوم بعمل زيارات ميدانية للنسا

 .في اماكن سكناها للتعريف بالخدمات التي يقدمها

ضرورة تواجد المنظمات عند المراكز التي يتم فيها توزيع الكوبونات الخاصة بالالجئين  -2

 السوريين، 

اعربت المشاركات بان المفوضية يمكن ان تكون : عن طريق المفوضية العليا لشؤون الالجئين -3

ا معرفة المنظمات التي تقدم خدمات انشاء لجان نسائية وسيلة من الوسائل التي يمكن من خالله

 مدربة ومؤهلة قادرة على التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء،

 توزيع المنشورات والصاقها بامكان تواجد النساء سواء في المخيم او خارجه، -4

ي مخيم عن طريق الجوالت الميدانية  للموظفات الذي يعملون في المنظمات وبشكل خاص ف -5

 الزعتري،

 عمل زيارات بيتية للنساء، -6

الحاجة الى وجود محكمة شرعية في مخيم الزعتري للتعامل مع قضايا الزواج والطالق خاصة   -7

في ظل انتشار حاالت التزويج المبكر والطالق، اضافة الى اشكاليات اثبات الزواج وتسجيل 

 .االطفال

 

 

 الفصل الرابع

 : االستنتاجات والتوصيات

رغم من اننا لم نتمكن في هذا البحث من عقد مقابالت فردية مع النساء السوريات الالجئات اللواتي عانين من اي شكل بال

من اشكال العنف القائم على اساس النوع االجتماعي السباب خارجة عن ارادة جمعية النساء العربيات، اال اننا تمكنا من 

التي تعاني منها النساء من خالل المجموعات البؤرية التي تم عقدها في مناطق مختلفة من تلمس االنتهاكات والصعوبات 

وفي هذه السياق فقد اعربت النساء عن تعرضها المباشر لشكل من اشكال االنتهاكات الممارسة ضدهن .  المملكة االردنية

تحليل نتائج المجموعات البؤرية،  وقد تمكنا ايضا  سواء في الفضاء الخاص او الفضاء العا  كما تم االشارة اليه سابقا عند

من التعرف على االنتهاكات التي تتعرض لها الالجئة السورية من خالل المقابالت التي عقدت مع المنظمات والمؤسسات 

 . التي تقد  خدمات االرشاد القانوني واالجتماعي التي تعاملت مباشرة مع ضحايا العنف

خص االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية الالجئة باالردن من وجهة نظر النساء في وعليه فاننا يمكن ان نل

 :المجموعات البؤرية  بالتالي

 استغالل النساء الغراض جنسية من قبل مقدمي الخدمات خاصة من قبل الجمعيات الخيرية ومؤسسات االغاثة  -3



حدى بالكثير من العائالت من منعهن من الخروج من  التحرش الجنسي بالنساء وبناتهن في االماكن العامة مما -3

 المنزل

 محاوالت االعتداء الجنسي على الفتيات  -1

زواج المتعة وزواج الصغيرات والقاصرات والتي باتت تشكل مشكلة توجب حلول جذرية لها من قبل الدولة  -4

 .االردنية في الرقابة على الشيوخ والقضاة

 ة والجسدية والنفسيةالعنف االسري بكافة اشكاله اللفظي -5

 "سلعة رخيصة"نظرة المجتمع المحلي لالجئة السورية باعتبارها  -6

هذا ولم تختلف االنتهاكات التي تم رصدها من قبل مقدمي الخدمات الذين قدموا الخدمة لالجئة السورية عن ما تم طرحه 

اشكاله مشكلة تعاني منها النساء  من قبل النساء في المجموعات البؤرية ، حيث تصدر موضوع العنف الجنسي بكافة

والفتيات السوريات الالجئات، اضافة الى العنف االسري واشكاله المختلفة ومنها العنف النفسي واللفظي والجسدي، وان 

من العنف يرتكب من قبل % 31مرتكبي العنف هم اقرب الناس الى النساء والفتيات فجاءت النسب على النحو التالي 

 .يرتكب من قبل  االخ% 56من العنف يرتكب من قبل االب، % 73زواج االناث ويليها الزوج في حالة 

اما عن معرفة  النساء عن وجود منظمات تقد  خدمات االرشاد القانوني واالجتماعي، فقد جاءت النتائج متوافقة ما بين 

ل الى نتيجة ان النساء ال يعرفن عن النساء في المجموعات البؤرية وفي المقابالت التي اجريت مع مقدمي الخدمات لنص

منظمات تقد  هكذا خدمات وعلى مستوى المنظمات فان عدد المنظمات المقدمة للخدمة هي في الواقع قليلة جدا بالمقارنة 

عالوة على ذلك فان تمركز الخدمات في المحافظات محدود للغاية وان هناك . مع عدد الالجئات والذي هو في تزايد يوميا

اسة الى انتشار المنظمات ليس فقط في العاصمة او المحافظات القريبة منها، بل ايضا انتشارها في المحافظات حاجة م

 .البعيدة الن تواجد السوريين والسوريات هو ايضا منتشر في المحافظات البعيدة

االجتماعي في حالة حاجة لقد اشارت النساء في المجموعات البؤرية  عن اهمية تواجد خدمات العنف القائم على النوع 

النساء لها اال ان هناك معيقات في وصول النساء لها متمثلة بالوضع المادي وعد  ثقة النساء باستجابة المنظمات السريعة 

الوضاعهن، اضافة الى الخوف والوصمة االجتماعية التي يمكن ان تنشأ نتيجة لبوحهن عن االعتداء، عالوة على عد   

وقد جاءت ايضا هذه النتائج متوافقة مع المقابالت مع مقدمي الخدمات . مات عند التعامل مع قضاياهنثقتهن باداء المنظ

الذين اعربوا عن عن المعيقات لتوفير الخدمات للنساء السوريات الالجئات كقلة الكوادر المتخصصة وعد  كفائتها في 

 التعامل مع النساء

 

 

مستوى وعي النساء باهمية اللجوء الى المراكز لالفصاح عن اشكال العنف  السوريات في ظل االزمة ، اضافة الى تدني

 . التي تواجهه السباب تتعلق بالخوف والوصمة االجتماعية المرافقة لعملية افصاح المرأة عن العنف الممارس ضدها

وصول لها متمثلة وقد اعطت النساء في المجموعات البؤرية بعض التوصيات للمنظمات مقدمة الخدمات حول كيفية ال

بضرورة توجه المنظمات الى اماكن التجمع للنساء وانشاء لجان نسائية مدربة ومؤهلة للتعامل مع قضايا النساء وعمل 

زيارات منزلية للنساء من اجل تقصي اوضاعهن، في حين اعربت المنظمات عن صعوبات عديدة تحد من تدخلها الفعال 

وجود الكوادر المؤهلة والمدربة وقلة عددها، وقلة الموارد المادية التي تحد من  للتعامل مع قضايا النساء ومنها عد 

انتشارها في المحافظات وعند اماكن تواجد الالجئين والالجئات، وعد  وجود مشاريع للتمكين االقتصادي الذي يمكن ان 

 .يساهم في االرتقاء بوضع المرأة الالجئة

في التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء السوريات الالجئات، وبالرغم من  اما على مستوى التنسيق بين المنظمات

، اال ان مستوى التعاون ما زال في بدايته خاصة وان %3131ان هناك تعاون فيما بينها كما تم االشارة اليه بنسبة 

كة بين الوكاالت في حاالت اجراءات العمل الوحدة المشتر"المنظمات الدولية والمحلية قد قامت مؤخرا باستحداث 

، لتنسيق جهود المنظمات "الطوارئ للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل في االردن

في التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد المرأة الالجئة والطفل الالج   التي تستعرض المبادئ التوجيهية الواجب اتباعها 

ويمكن ان تكون هذه . القضايا، اضافة الى عملية ومسؤوليات ادارة الحاالت وتحويلها الى الجهات المعنية عند التعامل مع



االجراءات هي بداية لتأسيس نظا  تحويل مكتوب ما بين المنظمات من اجل رصد وتوثيق القضايا مما يؤدي الى وجود 

 . احصائيات موثقة وموثوقة

 :بعين االعتبار على المستويات التاليةاخذها   اهم التوصيات الواجبومن 

 :الجئات السورياتلالمقدمة الخدمات  مستوىعلى  -1

  زيادة عدد المنظمات التي تعمل في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في كافة محافظات

 . المملكة وعد  اقتصارها على محافظات معينة او في العاصمة فقط

 فيما بين المؤسسات العاملة في مجال العنف ضد النساء من توب العمل على ايجاد نظا  واضح ومك

 .ضد النساء بما فيها المرأة السورية الالجئة اجل رصد وتوثيق قضايا العنف

  التخصصية والتكاملية في العمل ما بين المنظمات، حيث ان هناك حاجة ماسة الى التشبيك والتعاون

 السلبية  فيما بين المنظمات واالبتعاد عن التنافسية

 وعد  االعتماد الكلي على التمويل تقديم الخدمات للنساء السوريات الالجئات،  االستدامة في

الخارجي، بل ايجاد اليات لدعم الحكومة لمثل هذه المنظمات من اجل تمكنها من االستمرار في 

 .عملها

 

 :على مستوى الحكومة االردنية -2

 اية النساء السوريات الالجئات من خالل العمل على ايجاد بيوت يقع على عاتق الحكومة االردنية مسؤولية حم

 .آمنة لهن خاصة في ظل وجود بيت آمن واحد وهو دار الوفاق االسري في العاصمة عمان

  مسؤولية الحكومة االردنية مساندة ودعم المنظمات المحلية التي تتعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء

ل عملهن خاصة فيما يتعلق باقامة مشاريع مدرة للدخل من اجل التمكين االقتصادي السوريات الالجئات وتسهي

 للنساء

 

 والسياسات التشريعات والقوانين مستوىعلى  -3

 انشاء محكمة شرعية في مخيم الزعتري من اجل الحد من قضايا تزويج القاصرات والصغيرات 

 ما فيها وجود نظا  واضح وملز  العمل على ايجاد بروتوكول وطني للتعامل مع قضايا العنف ب

 .لجميع االطر العاملة في المجال

 

 المتعلقة بحقوق النساء البرامج التوعوية مستوى تفعيلعلى  -4

 العمل على برامج موجه الى فئات الشباب والرجال من اجل تغيير الصورة النمطية حول النساء 

 .الالجئات السوريات خاصة في المجتمع المحلي 

 يف البرامج التوعوية القانونية للنساء من اجل معرفة حقوقها القانونية، وعلى ان تكون العمل على تكث

 .هذه البرامج منتشرة في مناطق تواجد النساء في المحافظات المختلفة

 تدريب الكوادر العاملة على تقديم الخدمات مستوىعلى  -5

  حاالت العنفلتعامل مع العاملة في الميدان على كيفية الكشف واالعمل على تدريب الكوادر 



  العمل على تطوير مهارات الكوادر العاملة في المنظمات من حيث استقبال المعنفات والية متابعة

 .قضاياهن

 

 :مستوى تشجيع النساء السوريات للتبليغ عن االعتداء الموجه ضدهنعلى  -6

 نزلية كالية للوصول الى النساء فتح قنوات اتصال مع النساء السوريات الالجئات من خالل اعتماد الزيارات الم

 المعنفات

  العمل على انشاء وتدريب قيادات نسائية في مناطق تواجد النساء السوريات الالجئات من اجل تحفيزهن على

 .التبليغ على العنف الموجه ضدهن

 فتح مراكز ارشادية للنساء في محافظات المملكة بطواقم مؤهلة للتعامل مع النساء المعنفات. 

 

 

 

 

 


