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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮ اﻣﺎ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮیﻫﺎ آزار دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی ﭘﺪر را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺼﺮی اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ آﺛﺎر رواﻧﯽ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
آژاﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎر و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ  ۸۱ﺗﺎ  ۴۶ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻮﻧﺲ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺮوژ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زن ﻣﺼﺮی ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاش ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۵۰۰۲ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﮔﻠﻒ ﻧﯿﻮز در ﺳﺎل  ۳۰۰۲ﮔﺰارش داده ﺑﻮد  ۰۲درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﺼﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از زﻧﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
 ۶۸درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ زن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻣﺼﺮی اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺼﺮ ازدواج زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ راه ﻓﺮار از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﻃﻼق زﻧﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﻼق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ،ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮی ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﻮر

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮ اﺻﻼ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  «۴۰۰۲ﮐﺎﻧﺘﺮی رﯾﭙﻮرﺗﺰ» ،در واﻗﻊ
ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﻤﺴﺮ »وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۵۰۰۲دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻣﺎده  ۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
آﻣﺎده اﺳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل« ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ »ﮐﻪ ﻣﺠﻮز آن از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﻌﺖ داده ﺷﺪه ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﮏ زدن ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺴﺎس ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼق ﺧﻠﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۰۰۲وﺿﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،رﻓﺘﺎری و
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۴۰۰۲دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﻨﺪ و از دادﮔﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ« ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﺟﺒﺎر ﻫﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزان ﻣﺒﺎرک ،ﻫﻤﺴﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۰۰۰۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای آﮔﺎهﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

