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 منظمة تلعب” 

(NP Peaceforce Nonviolent( ًالذي الوقائي تواجدھا طریق عن الطالبات حمایة في فعاالً  دورا 

 الثانویة البعاج مدرسة مدیرة“منھا وعودتھن المدرسة إلى ذھابھن في باألمان الفتیات شعور إلى یؤدي

)2022 األول تشرین/أكتوبر( والمعلمین موراأل ألولیاء اجتماع أثناء للبنات

 التي العراق المناطق من ھي نینوى محافظة في الواقعة البعاج منطقة

 وانتشار التحتیة البنیة تدمیر وكان .2014 عام داعش نظام احتلھا

 عواقب للنزاع وكان .التحریر عملیات خالل متفشیین الناریة األسلحة

 النظام وانھیار الجماعي، النزوح ذلك في بما المنطقة، في كبیرة سلبیة

 العنف وانتشر .االنتقامیة والخطف القتل أعمال وانتشار األمني،

 .الجنسي التحرش ذلك في بما المختلفة، بأشكالھ

 لمنظمة المجتمعیة المشاركة أنشطة أثناء الموظفون، الحظ

(NP Peaceforce Nonviolent(نصف من أكثر أن البعاج، في 

 دراستھم بإكمال لبناتھم یسمحوا لم إلیھم تحدثوا الذین موراأل أولیاء

 تخشى األخرى، العوامل بین ومن.الثانویة أو اإلعدادیة للمرحلتین

 طریقھن في الشباب جانب من الجنسي للتحرش الفتیات تعرض األسر

 المتعلقة المخاوف ھذه عن عدیدة تقاریر وردت حیث المدرسة، إلى

 .البعاج في بالحمایة

 وجود توفیر في)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة دأتب

 مشكلة لمعالجة المدارس حول منتظمة دوریات وإجراء وقائي

.التعلیم إلى وصولھن وتیسیر الفتیات سالمة زیادة وبالتالي التحرش،

 في السابقة)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة تجربة ومن

 فعالة استراتیجیة بدوریات القیام یشكل أخرى، مواقع وفي العراق

 المساحات في وقائي وجود ویوفر العنف أعمال مرتكبي لردع

 الطالبات تستخدمھا التي والطرق المدارس محیط مثل المفتوحة،

ً  المدارس إلى للوصول  .مشیا

 

Nonviolent  منظمة وجود لوال”

(NP Peaceforce(لما المدرسة، من بالقرب 

“دراستھن إكمال من الطالبات معظم تمكنت
 في البعاج، في للبنات البادیة مدرسة في معلمة

  الوطنیة الشرطة دوریات إلى إشارة

 ).2022 آب/أغسطس 11(

 

 فریقكم وأرى المدرسة من أخرج عندما باألمان أشعر”

 أي أو تحرش أي أواجھ وعندما.منھا بالقرب دوریة في
 على بكم سأتصل طریقي، في وأنا التحدیات من نوع

 البعاج في للبنات بادیةال مدرسة من طالبة“الفور

 )2022 تموز/یولیو 19( 

 

 قام

 موظفو

 بدوریات)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة وموظفات

 وفي.مغادرتھن وعند الطالبات وصول أثناء المدارس ساحات في

)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة قدمت مناسبات، عدة

 ً  طریقھن من جزء في الطالبات من لمجموعات وقائیة مرافقات أیضا

 نظمةم موظفو یتواصل لم األنشطة، ھذه وأثناء.المنزل إلى

(NP Peaceforce Nonviolent(مع بل فحسب، الطالبات مع 

 الثقة بناء إلى أدى مما أیضاً، المدرسة وموظفي أسرھن أفراد

 في األطفال على تؤثر التي الحمایة لقضایا أعمق نظرة واكتساب

)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة استغلت كما.البعاج

 إنھاء بأھمیة الفتیات بین الوعي مستوى لرفع ھذه المشاركة فرصة

ً  الفرصة واغتنمت تعلیمھن  بناتھم بإرسال األمور أولیاء إلقناع أیضا

)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة وتحدثت.المدرسة إلى

 ً .للتحرش الضارة العواقب وناقشت المدارس حول الشباب مع أیضا

Peaceforce Nonviolent  منظمة عقدت ذلك، إلى وباإلضافة

NP((مع جتماعياال النوع على القائم العنف حول توعیة جلسات 

ً  وقدمت الجنسي التحرش منع على خاصة بصفة التركیز  تدریبا

 والجلسات، المحادثات، ھذه وتزید.األطفال حمایة حول للمعلمین

 نفسھ حمایة على وقدرتھ المحلي المجتمع وعي من والتدریبات

 .المستقبل في واآلخرین

 األسر، ذلك في بما المحلي، المجتمع من مختلفة شرائح الحظت

 ما وأھم الدوریات، تأثیر والعاملین المدارس، ومدیري والمعلمین،

 جمیعھا الفاعلة الجھات ھذه اتحدت فقد.أنفسھن الطالبات ذلك، في

 التحرش معدالت وانخفاض الوضع تحسن كیفیة عن التعبیر في

 الفتیات تعلیم لضمان الحمایة
 في اآلمن التعلیم إلى الوصول)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة دوریات مّكنت كیف

 بالعراق البعاج

 

)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة لدى الوطنیة الحمایة مسؤولو

 أیار/مایو.الدوریات إحدى أثناء البعاج في المحلي المجتمع أفراد مع یتحدثون

2022( 
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 منظمة في ثقتھن عن التعبیر في الطالبات وبدأت.الجنسي

(NP orcePeacef Nonviolent(بسبب باألمان شعورھن ومدى 

lentNonvio  منظمة موظفو والحظ.المنظمة دوریات

(NP Peaceforce(إلى القدوم بدأن الطالبات من العدید أن 

 رأتھ عما یختلف وھذا األسرة، أفراد أحد یرافقھن أن دون المدارس

.الدوریات بدء قبل)NP Peaceforce Nonviolent) منظمة

ً  األمور أولیاء شعر ذلك، من واألھم  السماح في الثقة من بمزید أیضا

Nonviolent  منظمة وجود مع تعلیمھن بمواصلة تھملبنا

(NP Peaceforce(المدارس حول. 

 

)NP Peaceforce Nonviolent) لمنظمة الوقائي الوجود جعل

ً  أكثر البعاج في المدارس  التعلیم، إلى الوصول من ومّكن للفتیات أمنا

 الحواجز على التغلب من یتمكنّ  حتى التحرش، منع طریق عن

 منظمة ستواصل التحرش، انخفاض استدامة ولضمان.االجتماعیة

(NP Peaceforce Nonviolent(المدارس حول بدوریات القیام 

 ال وإشراكھا الرئیسیة المجموعات تدریب وستواصل البعاج في
 وتعزیز قدراتھم على للبناء المنطقة في والشابات الشباب سیما

 في المشاركون وسیتمكن.المختلفة العنف أشكال منع حول معرفتھم

 الوقائیة، األنشطة تنفیذ في االستمرار من دورھم،ب التدریبات، ھذه

 المسلحة غیر المدنیة الحمایة بشأن اكتسبوھا التي المعرفة استخدام مع

 حتى ویمكنھم.عنیف غیر بطریقة النزاعات حل ذلك في بما ونشرھا،

 على أخرى أنشطة تنظیم في والبدء المجتمعیة للحمایة أفرقة تشكیل

Peaceforce Nonviolent  مةمنظ وستواصل.مستقل نحو

NP((التوالتحو العملیات ھذه خالل من المجموعات ھذه دعم. 

 حول الشكاوى من العدید تلقینا السابق، في”
 ولكن المدارس، من بالقرب الجنسي التحرش
Nonviolent  منظمة بدأت أن منذ

(NP Peaceforce(دوریات إجراء في 
 شكاوى أي نتلق لم المدارس حول مستمرة

 الشرطة رئیس نائب“األمر ھذا بخصوص
 البعاج في

 ).2022 شباط/فبرایر 22( 

 

 

 

 

 

 


	مسؤولو الحماية الوطنية لدى منظمة Nonviolent Peaceforce (NP) يتحدثون مع أفراد المجتمع المحلي في البعاج أثناء إحدى الدوريات. (مايو/أيار 2022)

