
الصـراع وما بعـــده

العنف اجلنسي أثناء الصراع وبعده
يعتبر العنف اجلنسي في وقت احلرب من عظائم األمور املسكوت عنها في التاريخ كما أنه من أشد الفظائع التي تُرتكب في العصر احلديث. وفي 
ً وسيلة من وسائل احلرب. ويؤدي هذا العنف إلى  كثير من السياقات، ال يكون العنف اجلنسي مجرد فعل يرتكبه جنود مارقون، لكنه يُستخدم عمدا
تشريد األفراد واألسر ومجتمعات بكاملها، وإلى ترهيبهم وحتطيمهم، ويبلغ مستويات ال ميكن تخيلها من العنف املرتكب ضد النساء من جميع 
األعمار، بدءًا باألطفال الرضع إلى اجلدات املتقدمات في السن. وقد يصيب الناجيات منه بصدمات عاطفية وأضرار نفسية وإصابات بدنية، والوصم 
االجتماعي، وقد يتسبب في حاالت احلمل غير املرغوبة، واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي مثل فيروس نقص املناعة البشرية. وتغدو 
اجملتمعات رهينة اخلوف من العنف اجلنسي الذي مينع النساء والفتيات من املشاركة في احلياة العامة، أو من مواصلة تعليمهن باملدارس. وتترتب 
على العنف اجلنسي تكاليف وتبعات ميتد أثرها ألجيال عديدة. وفي حاالت كثيرة، تستمر عمليات االغتصاب اجلماعية حتى بعد أن يسكن هدير 

املدافع وتُوقَّع معاهدات للسالم. 

اجلرمية واإلفالت من العقاب 
تعرض  فقد  وبعدها:  الصراعات  أثناء  تُرتكب  التي  االغتصاب  حلاالت  االنزعاج  على  تبعث  مستويات  املتاحة  البيانات  تعكس 
لالغتصاب ما بني ٠٠٠ ٢٥٠ و ٠٠٠ ٥٠٠ من النساء والفتيات أثناء اإلبادة اجلماعية التي وقعت في رواندا عام ١٩٩٤، وأكثر مـن 
٠٠٠ ٦٠ في احلرب األهلية التي دارت رحاها في سيراليون، وما بني ٠٠٠ ٢٠ و ٠٠٠ ٥٠ في حرب البوسنـة والهرسك، وما ال يقـل 
عن ٠٠٠ ٢٠٠ في جمهورية الكونغو الدميقراطية منذ عام ١٩٩٦. وهذه البيانات، على الرغم من أنها مفجعة، فإنها في معظم 

احلاالت تبخس األرقام الفعلية ألعداد الضحايا الالتي لم يقم معظمهن بإبالغ السلطات عن محنتهن. 

ومن املعترف به اآلن، أن االغتصاب الذي يُرتكب أثناء الصراع، وعلى نطاق واسع ونحو منظم، هو جرمية ضد اإلنسانية وجرمية 
حرب، وفي معظم األحوال مير دون عقوبة؛ مما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ اإلفالت من العقاب. وجرت العادة على جتاهل العنف اجلنسي عند التفاوض 
بشأن اتفاقات السالم. وبعد احلرب، يزداد احتمال مكافأة اجلناة، باعتبار ذلك جزءًا من اتفاقات نزع السالح وبناء السالم، بدالً من إيالء الضحايا الرعاية 

ً ما يواجهن الرفض من جانب أسرهن ومجتمعاتهن.  والعدل واإلنصاف؛ بل إن الناجيات من االغتصاب كثيرا

وفي كثير من البلدان اخلارجة من الصراعات، يتصدر العنف القائم على النوع قائمة اجلرائم التي يتعني على الشرطة مواجهتها، على الرغم من 
ً ما تؤدي  ه انتباه الشرطة إليها، فقلما تخضع للتحقيق املالئم، ونادرا االنخفاض احلاد في معدالت اإلبالغ عنه. وحتى بالنسبة إلى احلاالت التي يوجَّ

إلى القبض على اجلناة، أو تنتهي إلى شكل من أشكال اإلدانة. 

استخـدام االغتصـاب
وسيلة من وسائل احلرب

ً في صراع  ’أن تكون امرأة ربما هو أخطر من أن تكون جنديا
مسلح ‘.

القائد السابق لشعبة األمم املتحدة لشرق جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
 اللواء (املتقاعد) باتريك كاميرت، بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار في 
(MONUC)  جمهورية الكونغو الدميفراطية
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في حزيران/يونية ٢٠٠٨، اتخذ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة قراره التاريخي رقم ١٨٢٠ الذي أكد فيه 
 ً ألول مـرة أن العنف اجلنسي الذي يُرتكب أثنـاء الصراع، وما يترتب عليـه مـن آثار، يشكل تهديـدا
للسالم واألمن الدوليني. ويتفانى صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة في دعم القرار ١٨٢٠، والقرارات 

واالتفاقات ذات الصلة بشأن املرأة والسالم واألمن. 

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة هو عضو مؤسس في مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي 
في حاالت الصراع، وهي شبكة مشتركة بني الوكاالت تضم ١٣ من كيانات األمم املتحدة التي تنادي 

مبناهضة العنف اجلنسي حتت شعار أوقفوا االغتصاب اآلن.   

اجلنسي  للعنف  التصدي  أجل  للمرأة من  اإلمنائي  املتحدة  األمم  يبذلها صندوق  التي  اجلهود  وتشمل 
املتصل بالصراعات ما يلي: 

االضطالع بالبحوث والتحليالت عظيمة األثر التي ميكن أن تولد اهتماماً باملوضوع في مجال وضع   •
عام  منذ  ٤٥ صراعاً  عينة شملت  بني  من  أنه  االستعراضات  أحد هذه  وقد كشف  السياسات. 
إلى   ً العنف اجلنسي. واستنادا إلى  اتفاقات السالم، حيث أشير  ١٩٨٩، تضمنت ١٠ منها فقط 
هذه االستنتاجات، يجري إعداد توجيه تشغيلي للوسطاء القائمني على تنفيذ هذه االتفاقات، 
باإلضافة إلى املبادئ التالية: ينبغي التفاقات وقف إطالق النار التي ترعاها األمم املتحدة أن حتظر 
العنف اجلنسي؛ وينبغي لفرق املراقبة أن تتابع مدى االمتثال؛ وينبغي استبعاد اجلناة من خدمات 
األمن وأال يستفيدوا من قرارات العفو العام؛ وينبغي أن تتاح للضحايا فرص احلصول على العدالة 

والتعويضات. 

ج العملية التي ميكن ألفراد حفظ السالم استخدامها ملنع وقوع العنف  املساعدة في حتديد النُّهُ  •
اجلنسي والتصدي له، مثال ذلك: إيفاد دوريات راجلة حلماية النساء وهن يقمن بجمع حطب الوقود 

وجلب املياه. 

التعاون مع قوات األمن في مختلف البلدان، كما هو احلال في رواندا، حيث شارك الصندوق قوات   •
الدفاع الوطنية في تدريب عدة آالف من ضباط اجليش على املساعدة في منع العنف القائم على 
النوع والتصدي له؛ ودعم إنشاء مكاتب تُعنى بالشؤون اجلنسانية أو وحدات شرطة متخصصة 

ملعاجلة حاالت العنف اجلنسي. 

وغيرها  وسيراليون  واملغرب  وليبريا  كولومبيا  في  واملصاحلة  احلقيقة  جلان  أعضاء  مهارات  بناء   •
واإلرشاد  احلماية للشهود  توفير  ً، وكفالة  الناجيات تسجيالً صحيحا لضمان تسجيل شهادات 

النفسي للمعاجلة من الصدمات. 

تبادل  النساء األفغانيات في  النساء واجملتمعات احمللية. وتشمل األمثلة على ذلك إشراك  متكني   •
مع   التفاعل  على  القائم  احمللي  اجملتمع  دور  ودعم  اإلنسان؛  حقوق  انتهاكات  بشأن  املعلومات 
الشرطة ملنع العنف ضد املرأة في البلدان اخلارجة من الصراعات، مثل ليبريا وهايتي؛ والتمكني 

من التعاون بني املنظمات النسائية والشرطة الوطنية في تيمور ـ ليشتي. 

التصدي النتشار العنف اجلنسي أثناء االضطرابات السياسية واألزمات، بسبل من بينها دعم جلان   •
التحقيق في كينيا وجمهورية غينيا. 

إشراك السلطات احمللية في وضع واعتماد تدابير خاصة ملناهضة العنف القائم على النوع في   •
إطار تصديها للكوارث ووضع خططها لفترات ما بعد الكوارث. 

التقليدية  القيادات  فيهم  مبن   ،ً صريحا طرحاً  اجلنسي  العنف  قضية  طرح  في  الرجال  إشراك   •
والدينية والسياسية وقادة اجملتمع املدني، وذلك في هايتي ورواندا وأوغندا وتيمور ـ ليشتي وبلدان 

أخرى. 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ــ العمل من أجل حلول محلية والتزام عاملي

’ليست هناك ثقافة اغتصاب 
وإنما مجرة ثقافة لإلفالت من العقاب‘.

مارغوت والستروم، املمثلة اخلاصة لألمني العام
املعنية بالعنف اجلنسي أثناء الصراع
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