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آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺧﺸﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺧﻼﺻﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﮐﻮدکآزاری
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
»ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ  59ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻫﺴﺘﻨﺪ:ﻣﺼﻮب  1957دﯾﺪه ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ « ﺳﺎل  2007و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه در
ﺗﺠﺎوز و ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری .ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ دو ﻃﺮف را وادار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ را وادار ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ »ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری« ﺷﺨﺺ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﺎن دﺧﻮل ﺻﻮرت
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺮس وادار ﺑﻪای از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری« ﮔﯿﺮد.ﻧﻤﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ و ﮔﻮﻧﻪ»ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺟﺒﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد« ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﻨﺎزه اﻧﺴﺎن.
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
اﺟﺒﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ.
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ.
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ.
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ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻣﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﻮارد واﻗﻌﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات و ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎرهای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ
ﺗﺠﺎوز در ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  1999ﺑﺮ روی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ  3.65ﻧﻔﺮ درﻫﺎی زﻧﺎن در آن ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮدهاز ﻗﺘﻞ ) 16.3) %داد ﯾﮏ ﺷﺸﻢﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻی  13ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺻﺪ ﮐﻞ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﻮرد زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه در ﺳﺎل  2009ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ  2.5ﻧﻔﺮ در  100000ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎ دارد ،در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو رﻗﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آﻣﺎری ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  18ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮان )اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻮرد
اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1.5% .ﭘﺴﺮان
ﺗﺠﺎوز
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ« در ﺳﺎل  2007ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﻠﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﮔﺰارش ﻣﯽ »اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از  59ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2007و  1957در
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ را ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 44751ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ ﺳﺎل  1994و ﻣﺎرچ ﺳﺎل  1995ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2010ﺑﻪ  56272ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در
ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  2013ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009ﮐﺎﻫﺸﯽ 12.3
درﺻﺪی داﺷﺖ) .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری و رواﺑﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  12ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ (.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺠﺎوز
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ« ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎی »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ« در اﯾﻦ دوره  3.3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در دوره  2008و  2009ﺗﺎ  2010و 2011
را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  0.7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2012و  2013ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  6.2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ» .اﺧﻼﻗﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ  1994و ﻣﺎرچ  1995ﺗﻌﺪاد  44751ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎی
 2010و  ،2011ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ  56272رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه در اواﺧﺮ دﻫﻪ  90و اواﯾﻞ دﻫﻪ
 2000ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﭘﺲ از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋهای در آن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ  43.3درﺻﺪی ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009ﺗﺎ  2012و  2013اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ  12زن درﻧﺸﺎن ﻣﯽ »ﺷﻮرای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ« و »ﺳﺎزﻣﺎن رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﺎل  ،2009ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  13ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  25.3زنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  25.3درﺻﺪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺪ.ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ زده در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  37.4درﺻﺪ ﻣﺮدان اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  9زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و اﻋﻤﺎل زور ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰانِ ﮐﻢِ ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد
ﺗﺠﺎوز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﯾﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
 .1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آﻣﺎر ﺟﺮم در ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﺮم را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
 .2ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .3ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
 .4ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 .5ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻼﻓﮑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻮدکآزاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدن ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ
ﺟﺪول ﯾﮏ :ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ
دﻻﯾﻞ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدن آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺳﺘﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ و زن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ،ﮔﻨﺎه ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽآﺑﺮو ﺷﺪن
اﺣﺴﺎس دﻟﺴﻮزی ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺮس از ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮس از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮروﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﺮس از ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن دوﺑﺎره ﺟﺮم در دادﮔﺎه و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
ﺗﺮس از ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺮس از ﻗﺪرت ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ راهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺮاﻣﺖ از ﺳﻮی ﺿﺎرب
ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن و ﺗﻤﺴﺨﺮ از ﺳﻮی دوﺳﺘﺎن
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮ ﻧﺨﻮردن ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
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دﻻﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮدن آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در آﯾﻨﺪه از رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن دﯾﮕﺮان
رو ﺑﻪ رو ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل در راﺑﻄﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی
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ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوز ،ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2068

ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﺳﺎل  2003اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﺠﺎوز را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﺧﺘﺮان زﯾﺮ
 12ﺳﺎل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﺳﻮی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ در ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن  84درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺠﺎوز را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ 57 ،درﺻﺪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  12ﺗﺎ  17ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار و ) (18.8%ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن ﺑﺎﻟﻎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ و اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺪام
در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺳﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ،ﻧﻮزده ﮐﻮدک دو) (0.2%ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ  2003ﺗﺠﺎوز در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﺳﺎل
ای ﮐﻪ ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻪﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) (1.7%ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ  35و ) (0.9%ﺳﺎﻟﻪ
آزاری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎنآﻣﺎر ﮐﻮدک دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﺳﺎل  2.8درﺻﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
آﻓﺮﯾﻘﺎی ،ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ ،ﺑﺎﺗﺴﻮاﻧﺎ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ درﭘﺮدازد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  591زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎنای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ]ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا[ »ﺗﺠﺎوز اﺻﻼﺣﯽ«
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ  31.1درﺻﺪ زﻧﺎن وادار ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 14.9 ،درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان 6.6 ،درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ
و  9.6درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺮدان و ﻫﻢ زﻧﺎن.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ رواﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ،
آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ در
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ) (1.9%ﻣﻮرد از ﺗﺠﺎوزﻫﺎ  41دﻫﺪ ﮐﻪﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری  3.8%ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮد و
ﺳﺎل  (2001در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل درﺳﺖ ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدان و ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎری
ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  9.6درﺻﺪ از  1705ﻣﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ،در ﻧﻘﻄﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﯿﭗ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﺎﺗﺎل -ﮐﻮازوﻟﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺒﺮ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻢ
ﭘﻠﯿﺲ ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
) (17.41%و در رده دوم ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ) (21.05%ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﯿﻔﯽ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎرهای از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ؟ و آﯾﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﺳﺖ» .ﺗﺠﺎوز« ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﺗﺠﺎوز« ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را
ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .آن »ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﺮاﯾﻢ« ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﻮرداﯾﻦ دﺷﻮاری
 94.1 ،2011درﺻﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) (32000ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد
ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ) (56272ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دارد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر »ﺗﺠﺎوز«ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺟﺮم
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
ﺳﺎل  2007ﺗﻌﺮض ﮐﺮدن واژﻧﯽ و ﻣﻘﻌﺪی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺎم »ﺗﺠﺎوز« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ«
ﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎوز ،از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮدن آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ آﻣﺎر
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  77ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻮر در » 56ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻫﺎی آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ،ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ دور زدن ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  7.2درﺻﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ
)ﺷﺎﻣﻞ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ درآﻣﺪ« ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ« ﺷﻮﻧﺪ .درو اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 12.6 ،درﺻﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ
داد و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن  ،10.7آﻣﺎر در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﺪد  11.9را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ درآﻣﺪ« و »ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آن  4.9درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد درﺻﺪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دﯾﺪه
ﺷﻮد ،در ﺳﺎل  2010ﺟﺰﺋﯿﺎتﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ »ﻫﺎﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری« ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺰارش
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻮرد روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن 21.05
درﺻﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ ،در رده دوم ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  17.41درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
 16.46درﺻﺪ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را داﺷﺖ .آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  2013ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  94.5زن در ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل  12ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ« و ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ و اﺻﻼﺣﯿﻪﺳﺎل  1977ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ
دﺳﺘﻮر« ﺳﺎل  2000و »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادرﺳﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺳﺎل  .1996ﭘﻠﯿﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﺪدﮐﺎران در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرﮐﺎر »اﻟﻌﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﺷﻮرای ﻣﺪارس و ﻣﺪرﺳﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
واﺣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﻫﺎیﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوﺑﺎره »دادﮔﺎه ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ« ﺷﻮﻧﺪ وﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اداره ﻣﯽ »ﺗﻮﺗﻮزﻻ« ﺧﻮرد .ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ »و ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﮑﯽ ﺳﻠﺒﯽ درک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮدان رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2006ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮ ﭘﻠﯿﺲ،
در ﻋﻤﻞ ،واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺳﺎل  2005ﮔﺴﺘﺮش دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آﻣﺪ .واﺣﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  2011دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎل  2013دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺷﺪ .ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
و آﻣﻮزش در اﯾﻦ ادارات ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری آﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐ ﺗﺮ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ از ﺗﺠﺎوز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ،اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻢ در ﻃﻮل دادرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدن ﺣﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺲ ﻋﺪاوت ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ای در  31درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز را درﻣﺎن ﻣﯽﻣﺜﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ  26واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﻧﯿﺰاز درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی )(32.6%
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮرد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز را ﮔﺰارش ﻣﯽ
آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎل  2007ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﻧﺎﺑﺎوری در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آﻣﺎر ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ،از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ) (50.5%ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه  2068ﺗﻮان در ﮔﺰارش ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﯿﻤﯽ ازﺻﺪور رای دادﮔﺎه را ﻣﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  42.8درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮارد دادﮔﺎه ﻓﺮد را ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ) (6.2%ﻣﻮرد  20در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻫﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ) (17.3%ﻣﻮارد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ  4.1درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوزﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ  10ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ) (15.6%ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
از ﻣﺮدان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ) (41%ﻧﻔﺮ  34ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﮐﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ
اﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن داده ﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ دارد و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺠﺎوز ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺛﺎر
آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻗﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺎوز را اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻫﺮﭼﻪ
رود .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﺗﺠﺎوز در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ ،ﺳﺮد ،ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﻮﯾﺪداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ زﻧﺎن را اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺮدان آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺪودی ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺷﻮه زﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ زوج ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻼف ﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ( در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز دﯾﺪهﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻮدﮐﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و داﺷﺘﻦ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
دارد .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدرﺷﺎن ،آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارﻧﺪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم
اﻧﺪ.ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زده زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ) (75%ﻫﺎی اولﺗﺠﺎوز
از  2068ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻧﯿﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  42درﺻﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻪ
اﻓﺮادی ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ( را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ در
ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد
ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ ﭼﯿﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
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ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای ﺿﻌﻒﻫﺎی زﻧﺎن و ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻼف ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن وآزاری ﻣﯽﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
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