ﺳﻼح ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهLauren Wolfe:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ Lauren Wolf :ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺎردﯾﻦ و آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ” ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ” ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،او وﯾﺮاﺳﺘﺎر ارﺷﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﺮ روی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﮔﺰارش  CPJاو ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ” ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ” ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  50روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ،او ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮای دو ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .او ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه وﺳﻠﯿﻦ و داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰه
Frank Ochbergرﺳﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی روﺣﯽ ﺳﺎل  2012و ﺑﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﺟﺎﯾﺰه از اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ.
وی ﮔﺰارش آﻣﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن ﺟﻨﮓ را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ:
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ128 :
ﮐﺸﻮر
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در  24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ 80 :ﮐﺸﻮر
درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در  81ﮐﺸﻮرﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ30 %:
درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی رواﻧﺪا ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺰارش داده و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ 6 :ﺗﺎ 7
%
ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
 24500ﻧﻮزاد
ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ  6600 :ﻧﻮزاد
ﺑﺮآورد دوﻟﺖ ﺑﻨﮕﻼدش از ﺷﻤﺎر زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  1971ﺑﻪ زور ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ 200 :ﻫﺰار زن و دﺧﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 9 :ﻣﺎه
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در دﻫﻠﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ 2 :روز
درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ57 %:
درﺻﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ ” ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ” ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺸﺎن
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ” ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ“ دﺳﺖ زده اﻧﺪ70% :
درﺻﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﮕﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ” زﻧﺎن ﺳﺰاوار ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ”

ﻫﺴﺘﻨﺪ61 % :
درﺻﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪ43% :
ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل  12ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ  ، Dr.Denis Mukwegeﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  15000 :ﺟﺮاﺣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ او )) Dr.Denis Mukwegeﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ازﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮور ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او رﻧﺞ ﺑﺮده اﺳﺖ  1 :ﺳﺎل
ﺑﺮ آورد ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  2011ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ( 2010در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 434000 :ﺗﻦ
ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﺎرچ  2012و ﻣﯽ  2013ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد:
 2785ﺗﻦ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوزﺷﺎن در ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ 51 :زن
ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا در ﺳﺎل  1994ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -500 250 :ﻫﺰار زن و
دﺧﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 100 :روز
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ در ﺟﻨﮓ را ﯾﮏ ” ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ”اﻋﻼم ﮐﺮد0 :
ﺑﺮآورد ﻧﯿﮑﻮﻻس ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ در ﺳﺎل  2009از %زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ75 % :
درﺻﺪ واﻗﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ 9 :ﺗﺎ 15 %
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 200 :ﻫﺰار زن
ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی“ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ”* ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ“ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ” اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
 216ﮔﺰارش
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰاش ﻣﺮدان را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 19 :ﮔﺰارش
درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ 40 % :
درﺻﺪ ﺑﺎرداری 4 % :
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻄﺤﯽ ) زﻧﺎن (10 % :
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ) ﻣﺮدان (31 % :
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎدآوری ﺳﺎﻧﺤﻪ و آﺳﯿﺐ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻣﺠﺪد در آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ 1 :ﻧﻔﺮ
ﺑﺮ آورد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  Margot Wallstromﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ از ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ50 :ﺗﺎ  60ﻫﺰار زن
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﺴﯽ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ در دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 28 :ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ0 :
ﺗﻌﺪاد“ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ” ) اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﮑﺲ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آرﺷﯿﻮ ﺳﺮوﯾﺲ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ در 10
اردوﮔﺎه روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ 174 :ﻧﻔﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺎوزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 270 :ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺎوزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 85 :ﻫﺰارﺗﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ 15 :ﻫﺰار ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  2012در ﻫﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 18359 :ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ -ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ )  :( Crowdmapﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ
روی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊhttp://goo.gl/yWMwD3:
http://goo.gl/xMou3h
https://crowdmap.com/welcome

