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لقد تسببت الحرب التي استمرت منذ عام 1996 إىل 

عام 2003 يف الكونغو يف مقتل حوايل 3.8 مليون نسمة. 

النساء  ضد  والجنساين  الجنيس  العنف  أصبح  وقد 

املظاهر  أكرث  إحدى  أيضا،  الرجال  وبعض  والفتيات، 

وعظمهام،  قسوتهام،  بسبب  الرصاعات،  يف  ترويعا 

الرشقية  املقاطعة  لقد خاضت  األجل.  وأثرهام طويل 

من  عالية  مستويات  خاص  بشكل  الجنوبية  لكيفو 

العنف الجنيس والجنساين ألنها كانت مدخل للجامعات 

املتاخمتني  وبوروندي  روان��دا  من  القادمة  املسلحة 

الحرب. وحتى اآلن ووفقا  للحدود وذلك لالشرتاك يف 

قدمتها  التي  لإلحصائيات 

مراكز الصحة املحلية، وال تزال 

نسبة 40% من النساء يتعرضن 

املقاطعة،  يف  يوميا  لالغتصاب 

من  النسبة  ه��ذه  م��ن   %13

الفتيات من دون الرابعة عرشة 

من العمر، وتتوىف نسبة 3% من 

النسبة نتيجة االغتصاب،  هذه 

منهن   %12-10 نسبة  وتصاب 

بفريوس نقص املناعة البرشية/

عمليات  تشيع  بينام  االي��دز. 

الجنيس،  واالسرتقاق  الخطف، 

وحاالت  الجامعي،  واالغتصاب 

الزواج القرسي.

عىل  سنوات  أربع  مرور  وبعد 

توقيع اتفاق السالم الذي أنهى 

وبعد  رسمي  بشكل  الحرب 

نتيجة أول انتخابات دميقراطية 

العنف الجنيس  للكونغو، يظل 

وظهرت  منترشا.  والجنساين 

كاملعتدين  الحكومية  القوات 

عدد  انخفض  بينام  الرئيسيني 

فيها  تشارك  التي  الهجامت 

األجنبية  املسلحة  الجامعات 

ومع  املنطقة.  يف  تزال  ال  التي 

مشكلة  ط��ف��ت  ف��ق��د  ذل���ك 

وهي  السطح،  إىل  ج��دي��دة 

ازدياد االنتهاكات التي يرتكبها 

الحصانة  طبيعة  عىل  العامالن  كال  ويركز  املدنيون. 

املنترشة يف املنطقة.

تقييم املشكلة

دون  والجنساين  الجنيس  العنف  حاالت  معظم  متيض 

اإلبالغ عنها. وال توجد لدى الضحايا أي ثقة يف النظام 

قاموا  إذا  لالضطهاد  التعرض  من  ويخشون  القضايئ 

الجنود  من  فهم  املهاجمني  أما  مهاجميهم.  باتهام 

الكونغوليني أساسا وأفراد إنفاذ القانون، ويعرف أنهم 

ال تعرضون للمقاضاة أبدا. لقد تم تشجيع التوصل إىل 

الحلول “الودية”، حيث تقبل عائالت الضحايا الزواج 

أو الهدايا كتعويض عن االعتداء يف معظم األحيان.

وتضيف الخطوط الضبابية “للموافقة” عىل استضعاف 

النساء، ويف بعض املناطق املوجودة يف كيفو الجنوبية 

توىف.  أو  زوجها  رحل  إن  للمجتمع  ملكا  املرأة  تصبح 

ويحق ألي رجل من العائلة أو املجتمع مراودتها دون 

املوافقة  وفكرة  األمر.  هذا  رفض  املرأة  تستطيع  أن 

الحاالت  اإلبالغ عن هذه  يتم  غري موجودة ولذلك ال 

التي  األخرى  العوامل  وتشتمل  انتهاكات.  باعتبارها 

متنع اإلبالغ عن مثل هذه الجرائم عىل العار والخشية 

جارية،  الجهود  تزال  وال  بالعار.  والوصم  النبذ  من 

وخاصة من قبل قسم حقوق اإلنسان يف بعثة مراقبي 

األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )بعثة 

والرشكاء  الكونغو(   يف  املتحدة  األمم 

املحليني )مثل آرش دي أليانس وتآزر 

العنف  ملكافحة  امل���رأة  جمعيات 

إنفاذ  أف��راد  وعي  لزيادة  الجنيس(، 

حول  عام  بشكل  والسكان  القانون 

القبول،  وفكرة  االغتصاب،  تعريف 

وليك  القرسي.  ال��زواج  رشعية  وعدم 

تحتاج  فإنها  املساعي،  هذه  تنجح 

ال  التي  املنعزلة  املناطق  إىل  للوصول 

تصلها معظم الوكاالت. 

وتتوفر اإلحصائيات من مراكز الصحة 

التي تدعمها املنظامت غري الحكومية 

املحلية  ديكوت”  و”ميزو  الدولية 

والجمعيات  املشورة(.  إسداء  )مراكز 

غري  املنظامت  من  املدعومة  املحلية 

عمليات  ملالحقة  الدولية  الحكومية 

املعلومات  تقدم  القضائية  املتابعة 

املعلومات  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  أي��ض��ا. 

املجموعة غري ثابتة بسبب االختالفات 

ومتيزت  جمعها.  ط��رق  يف  الكبرية 

الوكاالت  بني  دارت  التي  النقاشات 

الدولية لعدة سنوات بأنها غري حاسمة، 

املعلومات  تشاطر  يف  الحق  فيها  ومبا 

املتوفرة  اإلحصائيات  أما  الرشكاء.  بني 

عامة  ص��ورة  رس��م  يف  مفيدة  فهي 

ذات  ملعلومات  حاجة  هناك  ولكن 

نوعية أكرب )مثل جنس الضحية، ونوع 

وأصل انتامء املعتدي، ونوع االعتداء( 

العنف الجنيس يف كيفو الجنوبية يف الكونغو
كلوديا رودريغيز

إن تناول قضية العنف اجلنسي جمهورية الكونغو الدميقراطية سوف 
يتطلب موارد وتنسيق أكبر حيث يثبت النظام القضائي نادر احلضور من 

عزمية الضحايا عن اتهام مهاجميهم واإلفصاح عن هويتهم. إن عدد 
الهجمات يستمر في االزدياد وال زال اجلناة يلوذون دون معاقبة. 

نساء يف انتظار 

تلقي الخدمات 

الطبية يف مستشفى 

بانزي يف بوكافو 

يف جنوب كيفو. 

ويوفر املستشفى 

برنامج عالج للنساء 

اللوايت عانني من 

العنف الجنيس.
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لتحديد التوجهات، والجناة، وملفات وخصائص الضحايا. 

طورت  املشورة  إسداء  مراكز  جميع  أن  املشجع  واألمر 

املتوفرة  املعلومات  بني  وتقارن  معياري،  منوذج  مؤخرا 

لديها مع تلك التي تقدمها املراكز الصحية. 

رضورة التنسيق

يف  الجنيس  العنف  لضحايا  اإلنسانية  املساعدة  تتوفر 

معظم  تشتمل  واآلن  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية 

الوكاالت املتعلقة بالصحة عىل برامج حول العنف الجنيس 

والجنساين كجزء من تدخلهم يف تقديم الرعاية الصحية 

الرئيسية. ومستشفى بانزي الواقع يف كيفو الجنوبية، وهو 

أحد املركزين املختصني باإلحاالت لعالج الناسور يف رشقي 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، يقدم برنامجا شامال من 

املساعدة للضحايا الذين تتم إحالتهم لتلقي الرعاية. ومع 

منذ  واملحلية  الدولية  الوكاالت  من وجود  وبالرغم  ذلك 

بسبب  ناجع  بشكل  اإلحالة  نظام  يعمل  مل  زمن طويل، 

نقص التنسيق والتمويل املناسب.

الواقع،  أرض  عىل  للتعاون  كبري  استعداد  يوجد  وال 

بروتوكوالتها  لديها  الطبية  الحكومية  غري  فاملنظامت 

الوكاالت  حال  هو  كام  بها،  الخاصة  املتغرية  ومعايريها 

االندماج.  وإعادة  النفسية  املساعدات  عىل  تركز  التي 

وتتفاقم قلة التعاون بطبيعة “التحكم عن بعد” للربامج 

– الربامج التي يديرها الرشكاء املحليون ويتم توجيهها من 

الخارج، وحقيقة أن بعض الوكاالت تركز عىل املساعدات 

إىل  ذلك  وأدى  التنمية.  عىل  اآلخر  والبعض  الطارئة، 

االحتياجات  مجاالت  تركت  بينام  املجاالت  يف  التكرار 

األخرى غري مغطاة، وأدى إىل اختالفات كبرية يف املعايري 

وقلة املساءلة. 

وتشتمل قضايا املخاوف عىل التايل:

منتظم  بشكل  املراكز  إىل  الضحايا  إحالة  تتم  ال 

يتوفر  حيث  الرضورية  ساعة   72 فرتة  خالل 

العالج الوقايئ بعد التعرض للفريوس

الطبية  الشهادات  تقدم  ال  الطبية  املراكز 

الرضورية للمتابعة القضائية

يف  السابقون  املحاربون  فيها  ينام  التي  الحاالت 

نفس املراكز التي يتلقى فيها الضحايا الرعاية

املحلية  للمنظامت  منسق  تدريب  وجود  عدم 

حول كيفية التحقيق، وجمع البيانات، ومساعدة 

النساء يف إبالغ السلطات الصحيحة عن حاالتهن 

املستوى  عىل  حكومية،  سلطة  أي  وجود  عدم 

توجيه  مبسئوليات  تتمتع  األقل،  عىل  املحيل 

السياسيات وتحسني عمليات التدخل والتنسيق











املحلية  الجمعيات  أن  وهي  متعلقة  مشكلة  وهناك 

املساعدات  يقدمون  كونهم  اإلحاالت  لنظام  )األساسية 

يعني  الضحايا  أعداد  ارتفاع  أن  أدركت  فقط(  النفسية 

وهناك  الدويل.  املايل  الدعم  عىل  الحصول  فرص  ازدياد 

دليل عىل أن الجمعيات بالغت من إحصائياتها، وتاجرت 

يف النساء بني مراكزها لزيادة حجم اإلحصائيات وشجعت 

من  أكرث  يحصوهم  ليك  للنساء  املتكررة  الزيارات  عىل 

يف  الحكومية  غري  املنظامت  أجرته  تقييم  وتوصل  مرة. 

شهر ديسمرب 2005 تحت إرشاف مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية ن الكثري من الفعاليات النفسية االجتامعية التي 

أقامتها الجمعيات املحلية رضها أكرث من نفعها، وأوىص 

)مبا  املشورة  إسداء  مراكز  من  العديد  بإغالق  التقييم 

فيها بعض املراكز التي تدعمها املنظامت غري الحكومية 

الدولية(.

ستكافح  املنظامت  أن  يعني  املالية  امل��وارد  نقص  إن 

لتحسن معايري الرعاية وضامن املتابعة املالمئة. ومع ذلك 

هناك  كان  إن  أفضل  استخداما  املوارد  استخدام  فيمكن 

كاف  بشكل  اإلحاالت  نظام  تعزيز  أفضل. وميكن  تعاونا 

لتحسني أداء جميع الوكاالت، وميكنه أن يساعد يف النهاية 

عىل تحقيق نتائج ملموسة ومستدمية. ورغم أن منتديات 

التنسيق موجودة، إال أن املسئولني عنها يفتقرون للخربة 

وضامن  التعاون،  معايري  من  األدىن  الحد  لتقديم  الفنية 

واالسرتاتيجيات  األط��ر  ووض��ع  املشرتكة،  اإلج���راءات 

املتناغمة.

إنهاء الحصانة

القضايئ  املجالني  يف  التقدم  من  بعض  إح��راز  تم  لقد 

جديد  قانون  دخل   2006 أغسطس  شهر  ويف  والقانوين، 

وهو  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  التنفيذ  حيز 

الجنسني  كال  ليشمل  االغتصاب  تعريف  يعيد  قانون 

وجميع أشكال الولوج. ويغطي هذا القانون أيضا أشكاال 

الجنسية،  العبودية  مثل  الجنس،  العنف  من  أخ��رى 

والختان، والبغاء القرسي، والزواج القرسي. لقد زاد هذا 

وأدخل  مقاضاته  تتم  من  عىل  العقوبات  من  القانون 

ترسيع  مثل  الجزائية  اإلج��راءات  بعض  عىل  تحسينات 

بالحلول  القضايا  تسوية  ومنع  االبتدائية،  التحقيقات 

“الودية”. ومع ذلك يظل النظام القضايئ ضعيفا جدا وال 

يستطيع تحقيق سوابق من شأنها ردع أي أعامل عنف 

بسبب  محدودا  الجناة  واتهام  اإلبالغ  ويظل  مستقبلية. 

تناول  ويجب  النظام.  يف  املستمرة  الضحايا  ثقة  عدم 

النزاعات  فض  وسبل  واملحظورات،  الثقافية،  املعتقدات 

التقليدية من خالل التثقيف وزيادة الوعي. وهناك حاجة 

داخل  ووضعها  املرأة  دور  لتناول  الهيكلية  لإلصالحات 

املجتمع الكونغويل. وهناك حاجة لاللتزام يف االشرتاك يف 

املشرتكة  األطراف  قبل جميع  من  املطولة  العملية  هذه 

“محاكم  إنشاء  وسيكون  الحكومية.  السلطات  وخاصة 

ميدانية” لها قضاة، وجهات إدعاء، ومحامني دفاع ونرشها 

يف املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها )حيث تقع 

معظم حوادث العنف( خطوة كبرية إىل األمام.

نهج عنقودي للعنف الجنساين؟

الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  املتحدة  األمم  تبنت 

من  كجزء  للتنسيق  “العنقودي”  النهج   2006 عام  يف 

اقرتاح  يتم  مل  ولألسف  املقرتح.   اإلنساين  اإلصالح  نظام 

يف  الجنساين  للعنف  مخصصة  عنقودية  مجموعات  أي 

جمهورية الكونغو الدميقراطية أو غريها، وفضال عن ذلك 

“الحامية”  يندرج ضمن مجموعة  الجنساين  العنف  فإن 

مجموعة  فإنشاء  مفقودة،  فرصة  يشكل  وهذا  األشمل. 

املزيد  إلثارة  طليعة  سيعترب  الجنساين  للعنف  عنقودية 

وجود  وسيسمح  الجنيس.  العنف  لتناول  املساعي  من 

إطار معزز للتنسيق والقيادة بالتايل:

الطرق املنهجية املشرتكة

الدولية/ الوكاالت  بني  وتخطيط  أفضل  مؤازرة 

القطاعية

جمع أفضل للمعلومات والتحليل

تعزيز نظام اإلحاالت

للمتابعة  أفضل  بشكل  لها  معد  حاالت  تجميع 

القضائية

الكونغو  جمهورية  يف  الجنيس  العنف  ضحايا  سيستمر 

الدولية  املنظامت  من  املساعدات  الدميقراطية يف طلب 

عىل  العاملني  عىل  ويجب  عديدة.  لسنوات  واملحلية 

التي  العديدة  العقبات  لتخطي  التعاون  مساعدتهم 

واالشرتاك  األقوى،  الرشاكة  وستساعد  عملياتهم.  تقيد 

مشرتك  إطار  تطوير  عىل  املحلية  للسلطات  األوض��ح، 

وإسرتاتيجية للعمل لتقديم املساعدة الفعالة ذات املدى 

البعيد. وحينها فقط سنتمكن من كرس الدائرة الشنيعة 

للحصانة. 

كلوديا رودريغيز تعمل موظفة يف الشؤون اإلنسانية 

مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف كيفو الجنوبية: 

rodriguez@un.org

هذا املقال مكتوب بصفة شخصية وال يعكس أراء 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

انظر أيضا: هيومن رايتس ووتش، يونيو 2002 الحرب 

داخل الحرب. العنف الجنيس ضد املرأة والفتيات يف 
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