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 قوة منظمة وسعت أن  منذ

 في الموصل جنوب منطقة في برامجھا نطاق)NP( عنف دون السالم

 االحتیاجات من مرتفع مستوى الحظت قد فإنھا ،2022 فبرایر/شباط

 الجھات تستجیب ال.المحلیة المجتمعات في الحمایة وشواغل الملباة غیر

 العنف مثل الحاسمة للقضایا الحكومیة والھیئات األمن عن المسؤولة

 االجتماعي، التماسك إلى واالفتقار االجتماعي، النوع على القائم

 الخدمات أن كما.القمامة جمع مثل األخرى المحلي المجتمع واحتیاجات

 العقلیة والصحة االجتماعي، النوع ىعل القائم العنف مجاالت في والدعم

 وسبل والتعلیم، والصحة، ،)MHPSS( واالجتماعي النفسي والدعم

 .موجودة غیر التحتیة والبنیة العیش،

)INGOs( حكومیة غیر دولیة منظمات وجود الرغم على

 إن إال المنطقة، في وطنیة)NGOs( حكومیة غیر ومنظمات

 أو صغیرة الحكومة تقدمھا التي والخدمات.النطاق محدودة مشروعاتھا

 المؤسسة وھي ،)CP( المجتمعیة الشرطة تضم وال.موجودة غیر

 االجتماعي، النوع على القائم العنف لحوادث االستجابة عن المسؤولة

 التي الحواجز لتقلیل الموصل جنوب في ضابطات المحلیة والشرطة

 عن المسؤولة تالجھا من المساعدة طلب في النساء سبیل تعترض

 في وإغالقھا العاملة الحكومیة غیر المنظمات عدد تقلیص ویزید.األمن

 حكومیة غیر منظمات خمس أغلقت فقد.تعقیداً  الوضع المنطقة

)NGOs(فبرایر/شباط من الفترة في الموصل جنوب في مشروعاتھا 

 دون السالم قوة منظمة سوى یتبق ولم ،2022 یونیو/حزیران إلى

 وجود لھا أخرى)NGOs( حكومیة غیر منظمات وثالث )NP( عنف

.المنطقة في دائم

 في)NGOs( حكومیة غیر منظمات وجود من الرغم على

)NP( عنف دون السالم قوة منظمة نطاق توسیع قبل الموصل جنوب

 غیر المنظمات بین نشطة تنسیق آلیة ھناك تكن فلم برامجھا، نطاق

 وكانت.رسمي إحالة مسار یوجد وال المنطقة في)NGOs( الحكومیة

 عدد سوى لبعضھم یحیلوا ولم محدودة بعضھم بعمل الشركاء معرفة

.الشخصیة االتصال جھات عبر رسمیة غیر بصورة الحاالت من قلیل

 ھذه لمعالجة ،)NP( عنف دون السالم قوة منظمة بدأت

 الحكومیة غیر المنظمات خدمات مقدمي جمیع مع باالجتماع الثغرات،

)NGO(ورسمت 2022 فبرایر/شباط في الموصل جنوب في 

 تبادلت كما المستھدفین، والسكان المقدمة، والخدمات لتواجدھم، خریطة

 جمعت الجھد، ھذا على وللبناء.التنسیق بجھات االتصال تفاصیل

 غیر الوطنیة المنظمات جمیع)NP( عنف دون السالم قوة منظمة

 المنظمات تنسیق مجموعة توأنشأ الموصل جنوب في الحكومیة

 اجتماع عقد مع الموصل جنوب في)NGO( الحكومیة غیر الوطنیة

 التحدیات، لمناقشة نشطة واتساب مجموعة وإنشاء منتظم شھري

 المناصرة مبادرات ومناقشة المتاحة، الخدمات تحدیثات ومشاركة

 مساحة التنسیق لمجموعة األول االجتماع وفر وقد.المحتملة المشتركة

 في والمشاركین بعض بعضھم خدمات على للتعرف الشركاء لجمیع

 إحالة نموذج)NP( عنف دون السالم قوة منظمة وقدمت المشروع

 .موحد

قامت منظمة قوة السالم دون عنف )NP( برحالت عدیدة 
إلى مدینة الموصل في الفترة بین شباط/فبرایر وحزیران/یونیو لرسم 
خریطة لمقدمي الخدمات ومحاولة فتح مسار إحالة بین مدینة الموصل 
وجنوب الموصل لمواصلة معالجة الثغرات الخدمیة في المنطقة. وقد 
زارت منظمة قوة السالم دون عنف )NP( ما یزید عن 10 منظمات 

غیر حكومیة )NGOs(، وجمعت معلومات حول خدماتھا والسكان 
المستھدفین، وأوضحت ما إذا كانت ستقبل اإلحاالت من جنوب 

الموصل، واتفقت على إجراءات اإلحالة. ثم نقلت منظمة قوة السالم 
دون عنف )NP( ھذه المعلومات إلى شركائھا في مجموعة تنسیق 

جنوب الموصل. وكان حماس الشركاء یتزاید مع انضمام بعض 
.المنظمات غیر الحكومیة )NGOs( التي تتخذ من الموصل مقر اً لھا  والتي تغطي جنوب الموصل عن بعد إلى آلیة التنسیق الجدیدة
تؤتي جھود منظمة قوة السالم دون عنف )NP( ثمارھا. فقد حددت 

المنظمة حالة فتى یبلغ من العمر 9 سنوات بحاجة إلى ساق اصطناعیة 
في جنوب الموصل من خالل شبكتھا المجتمعیة. وأحالت المنظمة 

الحالة إلى مكتب شریك في الموصل استجاب على الفور. تلقى الفتى 
ساقا ً اصطناعیة وجلسات عالج طبیعي لتعلم كیفیة استخدام طرفھ 

االصطناعي الجدید. وزار الفتى ووالده مكتب المنظمة بعد ذلك لشكر 
.الفریق على جھودھم حیث صار الفتى یلعب اآلن مع األصدقاء ویذھب  إلى المدرسة بصعوبة أقل من ذي قبل

وستواصل المنظمة إحالة مثل ھذه الحاالت عند تحدیدھا في جنوب 
الموصل في المستقبل، لكن مع مرور الوقت، وبینما ستعمل المنظمة 

على تیسیر إنشاء أفرقة مجتمعیة للحمایة والسالم في جنوب 

الطریق على لألمام خطوة
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الموصل، سیجري تسلیم العالقات مع مقدمي الخدمات والمسؤولیة عن 
اإلحاالت إلي ھذه األفرقة بعد تقدیم دورات تدریبیة في تحدید الحاالت، 
وھذا من شأنھ أن ییسر الوصول إلى الخدمات  والسریة، واإلحاالت.
ً ألن أفرقة الحمایة ستكون متأصلة بعمق في  بدرجة أكبر وأكثر أمانا 

مجتمعاتھا.
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