الحقيبة التدريبية
اليوم العالمي لمناهضة ومكافحة العنف ضد النساء
لماذا جاء هذا اإلعالن؟
 11/52من كل سنة هو اليوم العالمي لمناهضة ومكافحة العنف ضد النساء وجاء
لتسليط الضوء ورفع الوعي ومكافحة العنف بكل أشكاله الذي يمارس على النساء
لكونهن نساء.
استمد هذا التاريخ من يوم االغتيال الوحشي الذي نفذه الحاكم الدكتاتور رفائيل
تروفيليو بحق  3نساء "األخوات ميرابال" اللواتي كنّ من السياسيات النشيطات في
الجمهورية الدومينكانية.
وأيضًا جريمة قتل  11طالبة في كلية الهندسة بجامعة مونتريال بسبب دراستهن
"لمهنة للرجال" سنة .1191
قصة األخوات ميرابال:

األخوات ميرابال ..ثالثة شقيقات دومنيكيات اغتيلن من قبل

مجهولين وبتوجيه حكومي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام  1191في
عهد الدكتاتور رافاييل تروخيلو ،واصبحن الحقاً معلمًا من معالم الحرية في الدومنيكان
والعالم.
كان والدهن رجل اعمال ناجح وكن يعيشن حياة الطبقة الميسرة المستقرة مع
شقيقتهن الرابعة (الزالت حية) وكانوا معارضين سياسيين لنظام الدكتاتور تروخيلو..
الذي ظل على هرم السلطة في بالده حتى عام  ،1191فارضاً سيطرة مطلقة على
البالد من خالل تحالفه السري مع الكنيسة واألرستقراطيين والصحافة ..مع ادارته
لسطة عسكرية بوليسية واعدامه االالف من معارضيه.
وفي احدى المناسبات العامة التي تواجدت بها (مينيريفا) احدى الشقيقات وكانت
تسعى آل ،تصبح محامية ..وتواجد بهذه المناسبة الدكتاتور تروخيلو ..حاول الدكتاتور
التحرش الجنسي بمينيريفا اال انها واجهته بشكل رافض مهين (وقيل انها صفعته)
وغادرت المناسبة مع عائلتها ،وشكلت الحقاً حركة ضمت مجموعة من المعارضين
لنظام تروخيلو ،وعرفت بأسم حركة الرابع عشر من يونيو ،وضمن هذه المجموعة ،كانت
الشقيقات ميرابال يلقبن بالفراشات لجهودهن وحيوية الشباب التي يعشنها ..اال ان
الدكتاتور سرعان ما امر بأعتقالهن وذويهن وجرى سجنهم والتنكيل بهم ..والحقاً وبعد
االفراج عنهم قتل مجهولون الشقيقات الثالث بطريقة وحشية وكشف الحقاً بأن
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الدكتاتور كان وراء االغتيال ..اغتيال األخوات ميرابال كان الضربة القاضية لنظام تروخيلو،
الذي اغتيل بعد ستة أشهر من حادثة اغتياله للشقيقات.
بعد انهيار نظام الدكتاتور تروخيلو بأغتياله ..كرمت ذكرى االخوات ميرابال ،وقامت اختهن
المتبقية على قيد الحياة الحقاُ بتحويل المنزل الذي ولدن به الى متحف للراحالت يضم
مقتنياتهن ..ويجمع العديد من الكتب واالفالم الوثائقية والسينمائية التي خلدت ذكرى
االخوات ميرابال.
في  19كانون االول/ديسمبر  ،1111اعلنت األمم المتحدة عبر الجمعية العامة تعيين 52
نوفمبر (ذكرى اغتيال األخوات ميرابال) موعدا سنوياً لليوم العالمي للقضاء على العنف
ضد المرأة تقديراً ألخوات ميرابال ،هذا اليوم يصادف أيضا بداية من  61يوما من النشاط
لمناهضة العنف ضد المرأة ،تنتهي يوم  11كانون االول/ديسمبر المصادف اليوم العالمي
لحقوق اإلنسان.
مفهوم العنف في الشرعية الدولية
تعريف االعالن العالمي لمناهضة العنف ()0991
" يقصد بمصطلح العنف ضد المرأة أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس
يترتب عليه أيذاء بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة .بما في ذلك التهديد
بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو االكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث
ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
تعريف صندوق األمم المتحدة للسكان العنف على أساس النوع االجتماعي
(:)0991
" العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن في عالقات
السلطة بين المرأة والرجل .يكون العنف موجها مباشرة ضد المرأة ألنها أمرأة أو يمس
المرأة بصفة متفاوتة ،ويتضمن فيما يتضمن الممارسات النفسية والجسمية والجنسية
( التهديد ،التعذيب ،االغتصاب ،الحرمان من الحرية داخل االسرة وخارجها ) .وقد يتضمن
أيضا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية ".
تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف (:)2112
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" أية محاولة مقصودة الستعمال القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها ضد الذات أو
شخص أخر أو مجموعة أشخاص أو مجتمع محلي .ينتج عنها أو يكون هناك أحتمال
كبير أن ينتج عنها جروح أو قتل أو أعاقة أو أذى نفسي أو حرمان.

ما هو العنف؟
"أي تصرف يجري فيه استعمال نوع من أنواع القوة ويسبب األذى أو المعاناة للمرأة إما
جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا ويشمل تعريف العنف التهديد واإلجبار والتحكم االستبدادي
والحرمان من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة".
مستويات وأنواع وأشكال العنف ضد النساء
يتخذ العنف ضد النساء أو العنف المبني على النوع األجتماعي مستويات وأنواعا
وأشكاال مختلفة ،يقوم جميع مرتكبيها بممارسة العنف ضد النساء في أماكن مختلفة
وبأشكال وأنواع مختلفة من العنف.
تعريف مستويات العنف يتعامل مع مكان وقوع العنف ،مع أن أنواع العنف تمارس ضد
النساء بمختلف أنواعها ،أشكالها في جميع المستويات.ومستويات العنف ثالث:
مستوى الدولة والمؤسسات :العنف الذي تمارسه الدولة والمؤسسات أو تغض
الطرف عنه ،وقد يكون في السجون ضد السجينات أو في المؤسسات الرسمية أو
يرتكبه المسؤولون وال تقوم الدولة بأجراءات تكفل الحماية للنساء منه.
مستوى المجتمع :العنف الذي يمارس خارج أطار االسرة والمنزل فيكون أما في
الشارع أو في المواصالت العامة أو في المدرسة أو مكان العمل أو أي مكان عام.
مستوى االسرة :العنف الذي يمارس داخل االسرة ومن أفرادها ضد النساء الذين
يعيشون داخل منزل االسرة ،أذا كانت الزوجة أو أالخت أو األم أو األبنة أو حتى من
يعملن في المنزل.
أنواع العنف:
يجري عادة تحديد ستة أنواع للعنف تمارس ضد النساء .قد تمارس أنواع العنف
المختلفة

بشكل منفصل ضد المرأة أو يقوم الشخص العنيف بالدمج بينها بحيث

يمارس أكثر من نوع واحد في الوقت ذاته .كما تمارس هذه األنواع في المستويات
المختلفة للعنف .أنواع العنف:
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العنف الجسدي.
العنف الجنسي.
العنف النفسي.
العنف االقتصادي.
العنف القانوني.
العنف االجتماعي.
أشكال العنف:
-

الحرمان والقهر واالهانة والحط من الشأن وتقليل األهمية وأعتبار الذات.

-

التحرشات الجنسية واالغتصاب واالعتداءات الجنسية مثل مالمسة األعضاء
واالعتداءات الجنسية داخل العائلة واالغتصاب الزوجي.

-

العنف المرتبط بتزويج الفتيات ( صغر السن والمهر ذاته ).

-

جرائم قتل النساء .

-

األتجار بالنساء وأستغاللهن ألهداف جنسية.

-

ختان الفتيات وتشويه االعضاء التناسلية.

-

أستغالل النساء جنسيا في أماكن العمل والمؤسسات.

-

الحرمان من الميراث أو نزع اليد عن األمالك واألموال.

-

الحرمان من الدخل والحرمان من االنفاق.

-

االشاعات والتشهير بالنساء والفتيات.

أن كل ما سبق يؤكد أن العنف ظاهرة ومشكلة أجتماعية مركبة ،مما يصعب أحيانا
الفصل بين مستويات العنف وأنواعه وأشكاله ،أذ قد يمارس العنف على عدة مستويات
في أن واحد وبأنواعه وأشكاله المختلفة.
باألضافة الى ذلك فأن شيوع الظاهرة في المجتمعات األنسانية جميعها وارتكاب العنف
ضد النساء بمختلف األنواع واألشكال ال يجعله شرعيا بأي حال من األحوال وأنما يبقى
ا لعنف مرفوضا بكل مستوياته وأنواعه وأشكاله ويشكل خرقا صارخا لمجموعة من
الحقوق االنسانية للنساء.
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فعاليات
فعالية رقم: 1
تهدف الفعالية إلى رفع الوعي بكل ما يتعلق بمفهوم العنف واليوم العالمي لمكافحة
العنف ضد النساء ،رفع الوعي حول أسباب ونتائج العنف.
المواد المستعملة :قراءة قصة (مرفق قصة األخوات ميرابال).
 .1تقسم المجموعة الى  3أقسام:
أ .المجموعة األولى (شخصين) هم حكام.
ب .المجموعة الثانية مع ان اعتبار حقوق المرأة حقوق انسان واهمية إحياء
اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء .52.11
ت .المجموعة الثالثة ضد ان اعتبار حقوق المرأة حقوق انسان واهمية إحياء
اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء .52.11
ث .على المجموعة الثانية والثالثة ان يحاوال إقناع الحكام بوجهة نظرهم مع
إعطاء أسباب مقنعة.
ج .تكتب األسباب على اللوح ،على الموجه/ه إعطاء المعلومات الصحيحة حول
موضوع العنف.
ح .يفتح نقاش....
ممكن استعمال القصة بفعاليه اخرى:
 .1سرد القصة على المشتركين/ات.
 .5حسب رأيكم ما هي األسباب التي أدت الستعمال العنف ضد األخوات ميرابال ؟
 .3على الموجه جمع األفكار وكتابتها على اللوح ،ومن ثم إعطاء المعلومات
الصحيحة في كل ما يتعلق بموضوع العنف ضد النساء.
قصة األخوات ميرابال:

األخوات ميرابال .ثالثة شقيقات دومنيكيات اغتيلن من قبل

مجهولين وبتوجيه حكومي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام  6611في
عهد الدكتاتور رافاييل تروخيلو ،واصبحن الحقاً معلماً من معالم الحرية في الدومنيكان
والعالم.
كان والدهن رجل اعمال ناجح وكن يعيشن حياة الطبقة الميسرة المستقرة مع
شقيقتهن الرابعة (الزالت حية) وكانوا معارضين سياسيين لنظام الدكتاتور تروخيلو.
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الذي ظل على هرم السلطة في بالده حتى عام  ،6616فارضاً سيطرة مطلقة على
البالد من خالل تحالفه السري مع الكنيسة واألرستقراطيين والصحافة.

مع ادارته

لسطة عسكرية بوليسية واعدامه االالف من معارضيه.
وفي احدى المناسبات العامة التي تواجدت بها (مينيريفا) احدى الشقيقات وكانت
تسعى ألن تصبح محامية .وتواجد بهذه المناسبة الدكتاتور تروخيلو .حاول الدكتاتور
التحرش الجنسي بمينيريفا اال انها واجهته بشكل رافض مهين (وقيل انها صفعته)
وغادرت المناسبة مع عائلتها ،وشكلت الحقاً حركة ضمت مجموعة من المعارضين
لنظام تروخيلو ،وعرفت بأسم حركة الرابع عشر من يونيو ،وضمن هذه المجموعة ،كانت
الشقيقات ميرابال يلقبن بالفراشات لجهودهن وحيوية الشباب التي يعشنها .اال ان
الدكتاتور سرعان ما امر بأعتقالهن وذويهن وجرى سجنهم والتنكيل بهم .والحقاً وبعد
االفراج عنهم قتل مجهولون الشقيقات الثالث بطريقة وحشية وكشف الحقاً بأن
الدكتاتور كان وراء االغتيال .اغتيال األخوات ميرابال كان الضربة القاضية لنظام تروخيلو،
الذي اغتيل بعد ستة أشهر من حادثة اغتياله للشقيقات.
بعد انهيار نظام الدكتاتور تروخيلو بأغتياله .كرمت ذكرى االخوات ميرابال ،وقامت اختهن
المتبقية على قيد الحياة الحقاُ بتحويل المنزل الذي ولدن به الى متحف للراحالت يضم
مقتنياتهن .ويجمع العديد من الكتب واالفالم الوثائقية والسينمائية التي خلدت ذكرى
االخوات ميرابال
في  61كانون االول/ديسمبر  ،6666اعلنت األمم المتحدة عبر الجمعية العامة تعيين 52
نوفمبر (ذكرى اغتيال األخوات ميرابال) موعدا سنوياً لليوم العالمي للقضاء على العنف
ضد المرأة تقديراً ألخوات ميرابال ،هذا اليوم يصادف أيضا بداية من  61يوما من النشاط
لمناهضة العنف ضد المرأة ،تنتهي يوم  61كانون االول/ديسمبر المصادف اليوم العالمي
لحقوق اإلنسان.
الفعالية :2
العصف الذهني وشمس التداعيات
تهدف الفعالية إلى مشاركة الطالب في تعريف العنف ضد النساء من تجربتهم ووجهة
نظرهم ومن ثم تزويدهم بالمعلومات السليمة الوارد ذكرها في الحقيبة التدريبية.
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أسلوب لدعوة الجميع للمشاركة ،كم اأنه عبارة عن استكشاف األفكار ،وطريقة رائعة
لفتح أي موضوع للمناقشة
.خالل العصف الذهني ،ال ينبغي ألي فرد أن يصدر حكمًا ،أوأن يقِيم اإلجابة التي
يعطيها شخص آخر ،ويتم تسجيل كل

إجابة على ورقة فليب شارت ،أوعلى اللوح؛

لتراها المجموعة كاملة ،وهذا النشاط يشجع الطالب على توسيع نطاق تفكيرهم حول
الفكرة ،والنظر للموضوع من زوايا مختلفة ،ووجهات نظر متعدد ة
نضع سؤال في دائرة شمس التداعيات:
العنف ضد النساء هو؟
ما هي أنواع العنف؟
الفعالية :3
 )2فعالية البطاقات:
هدف الفعالية:
 .1رفع الوعي العام من موضوع العنف ضد النساء.
 .5محاولة لتغيير االفكار المسبقة عن موضوع العنف ضد النساء.
مدة الفعالية 11 :دقيقة.
المواد المستعملة :ال يوجد
المواد المرفقة :مرفق البطاقات
الخطوات:
 .1توزع البطاقات على المشتركات ،كل مشتركه تأخذ بطاقة(او أكثر حسب العدد).
 .5على كل مشتركة اإلجابة بصح او خطأ على البطاقة التي معها.
 .3في كل مرة تجيب المشتركة حول البطاقة التي معها بفتح باب النقاش في
المجموعة ويتم تصحيح المعلومات من خالل األمثلة ومساندتها بالمعلومات
العلمية واإلحصائيات.
من المهم ان ننهي النقاش بإعطاء المشتركات األجوبة الصحيحة وتغيير األفكار
المسبقة عن العنف ضد النساء.
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مرفق  -بطاقات:
 .1العنف بشكل عام موجود في العائالت الفقيرة.

 .5الرجل العنيف هو عادة مدمن على الكحول و/او المخدرات.

 .3المرأة المعنفة هي امرأة ضعيفة الشخصية وغير متعلمة.

 .1كل امرأة ممكن ان تكون امرأة معنفة.

 .2هنالك مواقف يسمح للرجل بصفع زوجته او ضربها بأشكال أخرى.

 .9كل رجل ممكن ان يكون عنيف مع زوجته وهذا أمر طبيعي جدا.

 .9الرجل العنيف هو رجل ضعيف الشخصية وعديم الثقه بنفسه.

 .8العنف في العائلة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومرفوضة قانونيا واجتماعيا
ودينيا.

 .1مسؤولية حدوث العنف تقع على كال الزوجين.

 .11الزوجة الجيدة والمطيعة ال يمكن ان تتعرض للعنف.

 .11الرجل العنيف مع زوجته ليس بالضرورة ان يكون عنيف مع أوالده.

 .15االنفصال /الطالق هو الحل الوحيد أمام الزوجة المعنفة.

جمعية نساء ضد العنف 826264640
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الفعالية :4
القوة حين يساء أستغاللها
الهدف:
التعرف على مفهوم القوة في المجتمع وأشكالها المختلفة.
التعرف على العالقة ما بين العنف والقوة.
التعرف على أن العنف في العنف ضد النساء هو أستعمال للقوة ضد المرأة وليس
بالضرورة أن تكون قوة جسدية.
التعرف الى مفهوم الموافقة الواعية وعالقتها بالعنف.
مدة الجلسة 11 :دقيقة حتى ساعتين.
وسائل التدريب المستعملة :أوراق قالب ،أوراق ،أقالم وأقالم فلوماستر.
التقنيات المستعملة :عصف ذهني ،عمل فردي ،نقاش جماعي.
خطوات الجلسة:
تكتب الموجه/ة كلمة القوة على الورق القالب وتطلب من المشاركات التفكير في
شخصيات من محيطهن ،العائلة ،العمل ،الدولة أو من العالم أو في التاريخ لديها القوة
( دون ذكر أسماء) ومن ثم التفكير بنوع القوة التي تتمتع بها الشخصية .تطلب
الموجه/ة من كل مشاركة أستعراض نوع القوة التي تتمتع بها الشخصية وتكتب
االجابات على الورق تحت كلمة القوة..
يتم أستعراض أنواع القوة المختلفة التي عددتها المشاركات.
تطلب الموجه/ة من المشاركات أن تكتب كل واحدة على ورقة كلمتين او ثالث تصف
ماذا نعني بالعنف من خالل ربطه بكلمة القوة مع األخذ بعين االعتبار ما جرى نقاشه
حتى االن عن مفهوم القوة.
يجري أستعراض سريع الجوبة المشاركات وتسجل على الورق القالب ثم يدار نقاش
لتحديد مفهوم العنف وأرتباطه بالقوة وأستعمالها.
خالل النقاش الجماعي تشطب الميسرة التعريفات التي أتفقت المشاركات أنها غير
مالئمة لشرح معنى العنف.
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تكتب الموجه/ة في بداية الصفحة التي جرى تسجيل التعريفات عليها ( العنف –
أستعمال القوة ) وتعلق الى جانب ورقة القوة.
توزع المشاركات الى مجموعات من أربعة مشاركات وتوزع عليهن مطبوعات دراسة
حاالت ( تمرين .) 1-1
يطلب من المشاركات قراءة الحالة في المطبوعة ومن ثم أجراء نقاش في المجموعة
لتحديد فيما أذا كانت موافقة المرأة في الحالة للقيام بما طلب منها ،تعتبر موافقة
حقيقية ؟
شرح لماذا تعتقد المجموعة أن الموافقة حقيقية – أو غير حقيقية ؟
تعود ستعرض المجموعات االجوبة
تسجل كلمة الموافقة برأس صفحة ورق قالب ويطلب تحديد مفهوم الموافقة برأيهن
وتسجل االجابات .تقوم الميسرة بأستعراض لألجوبة وتطلب من المشاركات تحديد
شروط الموافقة الحقيقية.
تقوم الموجه/ة بأ لصاق ورقة الموافقة الحقيقية الى جانب ورقة القوة وورقة العنف.
التوجيهات:
من المهم أن تقوم الموجه/ة بشرح كون القوة قد تكون حقيقية واقعية أو متخيلة ،وأن
مصادر القوة متعددة قد تكون المال أو المكانة االجتماعية أو السن أو السطوة وليست
بالضرورة دائما قوة جسدية.
-

مفضل أن تقوم الموجه/ة باالشارة الى أن أستعمال القوة من الممكن أن
يكون أيجابيا وبالمقابل من الممكن أن يساء أستعمال القوة.

-

تلخيص التعريفات المتعلقة بالعنف وتوضيح أنها تكون مرتبطة باستعمال نوع
من أنواع القوة ،قوة حقيقية أو متخيلة.

-

من المفضل أن تقوم الموجه خالل النقاش بتوجيه االسئلة التي من شأنها
أن تقود المشاركات الى أستنتاج العالقة ما بين القوة ومصادرها وأدوار النوع
االجتماعي في المجتمع وبالتالي عالقة العنف بأدوار النوع االجتماعي .مثال
تقوم بتوجيه أسئلة حول:
من أين يستمد الناس القوة ،مصادر القوة ؟
من يملك أمكانيات أمتالك مصادر القوة هذه ؟
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في نهاية الجلسة من المهم أن تقوم الموجه/ة باالشارة الى الثالث اوراق

-

التي علقت ( القوة ،العنف ،الموافقة الحقيقية ) التشديد على أهم ما ورد
فيها من تعريفات واالشارة الى العالقة فيما بينها
الفعالية :5
العنف الممارس ضد النساء (العنف المبني على النوع االجتماعي) مفهوم وتعريف.
الهدف:
تحديد مفهوم العنف ضد النساء  /العنف المبني على النوع االجتماعي.
التعرف الى تعريف العنف في الشرعة الدولية وأوجه الشبه بين التعريفات المختلفة.
مناقشة مفهوم العنف المبني على النوع االجتماعي.
االتفاق على تعريف مشترك للعنف يناسب المشاركات.
مدة الجلسة :ساعة
وسائل التدريب المستعملة :ورق قالب وأقالم ،ورقة التمرين  -تعريفات العنف في
الشرعية الدولية.
خطوات الجلسة:

تكتب الموجه/ة على اللوح القالب المصطلحات التي عولجت في الجلسات السابقة،
النوع االجتماعي ،القوة ،سوء أستخدام القوة ،العنف والموافقة الحقيقية.
توزع المشاركات على مجموعات من  1-3ويطلب منهن العمل في المجموعة على
وضع تعريف للعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل أستعمال المصطلحات
التي كتبتها الموجه/ة.
تقرأ كل مجموعة أمام الباقين التعريف الذي وضعته ويناقش بشكل جماعي سريع
على أن يتم التركيز حول االسئلة التالية:
-

هل استعملت المجموعة المصطلحات كلها ؟

-

هل نجحت في أن تعرف جيدا العنف المبني على النوع االجتماعي.

-

ما هي أوجه الشبه فيما بين التعريفات المختلفة.

تقوم الموجه/ة بتوزيع ورقة تمرين " تعريف العنف في الشرعية الدولية ".
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تعود المشاركات الى المجموعات السابقة.
تناقش كل مجموعة أوجة الشبه وأوجه االختالف بين التعريف الذي وضعته المجموعة
والموجود في التمرين.
تطرح مجموعات العمل نتائج عملها.
يجري نقاش جماعي تقوم خالله المشاركات باستكشاف المشترك بين جميع
التعريفات والمختلف ،ومن ثم يجري االتفاق بين المشاركات على تعريف يتبنونه للعنف
المبني على النوع االجتماعي.

التوجيهات للموجه/ة:
-

من المفضل أن تقوم الموجه/ة بتذكير سريع لمفهوم المصطلحات الثالث من
الجلسة الثانية لدى كتابتها.

-

من المهم أن تقوم الموجه/ة بالتأكد من أن التعريفات التي وضعتها
ا لمجموعات للعنف تعبر عن فهم لما طرح من مصطلحات في الجلسات
السابقة وتعمق في العالقة فيما بينها عندما يجري الحديث عن العنف
المبني على النوع االجتماعي.

-

قد تحتاج الموجه/ة للوقوف على بعض المفاهيم والعالقات بين المصطلحات
وشرحها مجددا في حال أتضح عدم فهم أو لبس لدى بعض المشاركات.

-

سيكون مفيدا خالل النقاش االشارة الى العوامل المركزية المشتركة في
كل التعريفات التي طرحتها المجموعات أو تلك التي وردت في الشرعية
الدولية للعنف المبني على النوع االجتماعي.

-

التأكيد أنه ال يفرض على أي طرف أستعمال تعريف محدد من الشرعية
الدولية دون غيره وأن توطين التعريف قد يسهل في فهم وتحليل العنف
بشكل أفضل في كل بلد وبلد

للتفاصيل واالستفسار عن مشروع رفع الوعي وتدعيم مجموعات فتيات
وشباب في المدارس العربية :االتصال مع المركزة هبه مزاوي على هاتف
رقم  1521993153أو رقم الجمعية .14-1412031
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