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ً  ، )NP(عنف دون السالم قوة منظمة شرعت  إحدى من انطالقا

 في المحلیة، الفاعلة الجھات أولویة وھي أال األساسیة، ركائزھا

 بغیة معھن الثقة وبناء الموصل جنوب في النساء مع المشاركة

 وتیسیر بحمایتھن، المتعلقة للشواغل أفضل فھم تحصیل

 في مشاركتھن وزیادة المسؤولة، الجھات إلى اآلمن وصولھن

 شواغل الفئات جمیع تواجھ بینما. المحلیة القرار صنع عملیات

 االجتماعي، نوعھم حسب بالحمایة تتعلق فریدة وتھدیدات

 منظمة اختارت فقد االجتماعیة، وتجمعاتھم وطبقتھم، وعمرھم،

 توسیع بعد النساء على التركیز )NP( عنف دون السالم قوة

 النوع على القائم العنف معدالت الرتفاع نتیجة البرامج نطاق

 سلطات بعض لمساھمة ومالحظتھا بالمنطقة االجتماعي

 المحلي المجتمع وقیادة األمنیین، والمسؤولین المحلیة، الحكومة

 القائم العنف من الناجیات تواجھ التي الحمایة مخاطر زیادة في

 األبویة الثقافیة للمعاییر إنتاجھم وإعادة االجتماعي النوع على

 .العنف ھذا علیھا یقوم التي

 

 المحلي المجتمع إشراك

 

 تجمع أنشطة )NP( عنف دون السالم قوة منظمة أجرت

 امرأة تدعو حیث البالغات، النساء إلى للوصول رسمیة غیر منزلیة

 ترغب امرأة 30 إلى 20 من تضم مجموعة في وأقاربھا جیرانھا

 محادثة إلجراء )NP( عنف دون السالم قوة منظمة لموظفي باالنضمام

 في الجنسي التحرش ذلك في بما بالحمایة، المتعلقة شواغلھن حول

 المتعلقة غلالشوا عن فضالً  المنزلي، والعنف العامة األماكن

ً  االستراتیجیات ووضع األساسیة باالحتیاجات   لمعالجتھا. معا

 في بالعیش ، )NP(عنف دون السالم قوة منظمة تمكنت

 المشاركة خالل من المنطقة في عمیقة ثقة بناء من المحلي، المجتمع

 وبناء األوقات، جمیع في العامة األماكن في والظھور المستمرة،

 . التجمعات ھذه إلنشاء العادیین والمواطنین لقیادةا من كل مع العالقات

 عنف دون السالم قوة منظمة صممت نفسھ، الوقت وفي

 )NP(قضایا على تركز أجزاء ستة من للشباب تشاركیة تدریبیة سلسلة 

 الشبان من مجموعات وحشدت المنطقة على تؤثر التي الرئیسیة الحمایة

 التي الموصل جنوب في تھاشبك خالل من التدریبات لحضور والشابات

 الرسمیة، غیر المحلیة والقیادة والمدارس الشباب، مجالس تشمل

ً  النشطة المحلیة المتطوعین ومبادرات  . سابقا

 إحداث على الشباب من العدید حرص من الرغم على

ً  مستبعدات الشابات فإن المحلیة، مجتمعاتھم في إیجابیة تغییرات  تماما

 وقد. صغیر بدور إال للشباب یُسَمح وال المحلي القرار صنع من

 الشباب فئة على التركیز )NP( عنف دون السالم قوة منظمة قررت

 خاللھا من یجري التي التقلیدیة الطرق بسبب البالغات النساء وكذلك

 إشراك في رغبتھن وكذلك المحلي، المجتمع في واستبعادھن تھمیشھن

 . علیھن تؤثر التي القضایا في المحلیة مجتمعاتھن

 

 

 

 آمنة مساحة توفیر

 

 ً  مجموعة قررت والتدریبات، المحادثات ھذه من انطالقا

 عن والتحدث أصواتھن رفع وشابة بالغة امرأة 25 حوالي من

 التابعة )CSF( المجتمعي األمن منتدیات إلى وانضممن شواغلھن

 المسؤولة، الجھات مع للتحدث )NP( عنف دون السالم قوة لمنظمة

 قوة منظمة دعت وقد. مباشرةً  الحكومیة والوكاالت األمنیة، والجھات

 والشرطة، المحلیة، البلدیة من مسؤولین )NP( عنف دون السالم

 والمكتب التعلیم، ومدیریة الوطني، واألمن المجتمعیة، والشرطة

 بناءً  )CSF( المجتمعي األمن منتدیات إلى والمستشفیات الزراعي،

 . النساء شواغل على

 األمن منتدیات مساحة الحاضرات النساء استخدمت

 عن الشرطة تخلي بشأن شواغلھن عن للتعبیر )CSF( المجتمعي

 النوع على القائم العنف منع في واإلخفاق النساء حمایة عن مسؤولیتھا

 األخرى قضایاھن مناصرة وكذلك وطرحھا، المنطقة في االجتماعي

 الكتب وتكالیف الضالة، الكالبو القمامة جمع مثل بقوة، األولویة ذات

 . المعلمین ونقص المدرسیة، والنظافة المدرسیة،

 مثل النساء، أثارتھا التي القضایا بعض أن من الرغم على

 المحلیة الحكومة ھیئات سیطرة نطاق عن تخرج المعلمین، نقص

 النساء بین الموجودة الحواجز كسر فإن المیزانیة، قیود بسبب

 المثال، سبیل فعلى. المنتدیات ھذه بفضل مستمر المسؤولة والجھات

 التي )CSF( المجتمعي األمن منتدیات حضرن الالتي النساء حددت

 التحرش فیھا یحدث التي الساخنة النقاط حزیران/یونیو شھر في انعقدت

 الشرطة مع التنسیق على المجتمعیة الشرطة مدیر ووافق الجنسي

 . المناطق تلك في الشرطة وجود لزیادة المحلیة

 بعد ، )NP(عنف دون السالم قوة منظمة فریق شھد

 بدوریات المجتمعیة الشرطة قیام ، )CSF(المجتمعي األمن منتدیات

 وتلقى مناسبات ثالث من أكثر في المدارس من بالقرب وبالتواجد

 كانت المجتمعیة الشرطة بأن تفید الطالبات من إیجابیة فعل ردود

 في التعلیم مدیریة رئیس وأشار. مدارسھن من بالقرب موجودة

 بشأن إلیھ رسمیة شكاوى تقدیم یمكنھن أنھ إلى للحاضرات القیارة

 من ممكن أنھ الحاضرات تعلم لم ما وھو المدرسیة، النظافة قضایا

 .قبل

 من وتتابعنھا محددة عمل نقاط الحاضرات النساء تضع

 الحكومیین والمسؤولین المسؤولة الجھات الحظت وقد. آلخر منتدى

 فرصة اللقاءات ھذه وتشكل. لھم المنتدیات ھذه فائدة مدى أنفسھم

 المسؤولة، وجھاتھ المحلي المجتمع بین المتبادلة الثقة لبناء عظیمة

 استباقیات عضوات باعتبارھن بالنساء السلطات تعترف حیث

 أفراد بین من النساء، وترى المحلي، المجتمع في ومشاركات

 من الرشیدة والحوكمة االستجابة في زیادة اآلخرین، المحلي المجتمع

ً  العام التصور كان وقد. المسؤولة الجھات جانب  حیث للغایة، إیجابیا

 ھذه لعقد المبذولة بالجھود آخرین، بین من البلدیة، مدیر أشاد

 .المنتدیات

 

 

 

 للتعرف النساء مع لي لقاء أول ھذا”: البلدیة مدیر وقال

 األشخاص معظم ألن بالبلدیة المتعلقة ھنقضایا على

 “الرجال من ھم مكتبي یزورون الذین

  أصواتھن النساء ترفع عندما

 العامة المحافل في النساء إشراك خالل من االستجابة سریعة الحوكمة تعزیز
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ً  المنتدیات تستمر  للنساء آمنة مساحة كونھا في أیضا

 تھدد التي والصعبة المتأصلة للمخاطر التصدي لمناصرة الحاضرات

 أفراد اعتبر ولطالما. االجتماعي النوع على القائم العنف مثل الحمایة،

 النوع على القائم العنف النساء، سیما ال القیارة، في المحلي المجتمع

ً  أمراً  االجتماعي  تتحدث اآلن لكن مناقشتھ، المحظور ومن مخزیا

 رئیس شكر وقد. عام منتدى في عالنیة عنھ النساء من مجموعة

 الثالث المنتدى بعد )NP( عنف دون السالم قوة منظمة القومي األمن

 مع للتحدث مساحة إنشاء على تموز/یولیو من الخامس في انعقد الذي

  قائلةً  الحاضرات إحدى وأشارت مباشرة النساء

 

 السالم قوة منظمة تبدأ أن وقبل أنھ اآلن القول یمكنني”

ً  أنني أتخیل أكن لم عملھا )NP( عنف دون  ما یوما

 عن فیھا والتحدث عامة مؤسسة إلى الذھاب سأستطیع

 األمن منتدى خالل القیارة من نساء – “قضایا
 2022 تموز/یولیو من الخامس في )CSF( المجتمعي

 الموصل جنوب في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالي؟ ما

 

 المجتمعي األمن منتدیات عند الجھود ھذه تتوقف لن

 ).CSFs(عنف دون السالم قوة منظمة وستواصل )NP( مع العمل 

 الشبان مع وكذلك المشاركات، والبالغات الشابات من المجموعة ھذه

 المجتمعیة الحمایة أفرقة إنشاء لتیسیر المنظمة، دربتھم الذین

 )CPTs(بالنسبة حددوھا التي وأولویاتھم احتیاجاتھم تلبیة لمواصلة 

 . للحمایة

 الشباب مع اآلن )NP( عنف دون السالم قوة منظمة تعمل

 من المزید وتقدیم )CPTs( المجتمعیة الحمایة أفرقة ھیكل لوضع

 یھتمون التي والمبادرات المشروعات المجموعات ھذه لتنفذ التدریب

 في والتوعیة والتدریبات، العنف، لمنع العامة الحمالت مثل بھا،

 ھم الرجال ألن نظراً  ذلك، ومع. المناصرة وحمالت المدارس،

 جھود فإن االجتماعي، النوع على القائم للعنف األساسیون المرتكبون

 التحدید وجھ على ستستھدف )NP( عنف دون السالم قوة منظمة

 من االجتماعي النوع على القائم العنف بشأن لرجل رجالً  المشاركة

 السالم قوة منظمة تعمل كما )CPTs.( المجتمعیة الحمایة أفرقة خالل

 الذین المحلي المجتمع قادة من مجموعة إشراك على )NP( عنف دون

 من بأنھ الثقافي والعرف المنزلي العنف انتشار ضد عالنیة سیتحدثون

. بوجوده االعتراف حتى أو عنھ، اإلبالغ أو مناقشتھ، المخزي

ً  الجھود ھذه جمیع وستعمل  من خال مجتمع لبناء جنب إلى جنبا

 .العنف
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