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  جملس حقوق اإلنسان 
  السابعة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مب واالجتماعية

السيدة  تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،            
  رشيدة ماجنو

  إضافة    

   ** *اجلزائرالبعثة إىل     

  موجز    
يتضمن هذا التقرير استنتاجات املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه              

  / تـشرين الثـاين  ١٠ إىل ١ يف الفترة مـن  اجلزائرت هبا إىل    وعواقبه بعد الزيارة اليت قام    
 يف تقريرها هذا حالة العنف ضد املرأة وأسـبابه          تبحث املقررة اخلاصة  و. ٢٠١٠نوفمرب  
ورد فعل الدولة على هذا العنف والتحديات اليت ال تزال قائمة، مستعرضة على              وعواقبه،

امت هبـا املقـررة اخلاصـة الـسابقة يف          وجه اخلصوص التقدم احملرز منذ الزيارة اليت ق       
  ).A/HRC/7/6/Add.2 (٢٠٠٧ عام

__________ 

رد يف مرفق املوجز، فيعمم باللغة اليت قدم        أما التقرير ذاته الوا   . يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
 .هبا وبالفرنسية والعربية فقط

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  **  
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وتستند البعثة إىل اإلقرار بالسياق التارخيي واالجتماعي والبيئي للجزائـر الـذي              
وتعكـس التطـورات    . يتميز بتركة مثخنة جبراح عميقة أثرت بشكل خاص على املرأة         

كومة الوفاء بالتزامها مبراعـاة األصـول       القانونية واملؤسسية والسياساتية األخرية نية احل     
ومع ذلك، فإن هذه التدابري مل تـؤد إىل         . يتعلق بتعزيز حقوق املرأة ومحايتها     الواجبة فيما 

وال إىل التغـيري    أو حبكم الواقع    /إزالة مجيع العقبات اليت تفضي إىل التمييز حبكم القانون و         
ويشكل العنف ضد املرأة يف  . لة يف اجملتمع  الكامل للمواقف والقوالب النمطية األبوية املتأص     

األسرة، والتحرش اجلنسي يف العمل ويف املؤسسات التعليمية والتدريبية، ووصم األمهات           
  .العازبات والنساء اللوايت يعشن مبفردهن وإظهار العداء هلن، أموراً تستدعي القلق

 الـيت   تحديات ال العديد من حددت املقررة اخلاصة    ويف ضوء املعلومات الواردة،       
تزال مطروحة واليت يتعني إيالؤها االهتمام على سبيل األولوية، مبا فيها تلك املتعلقـة               ال

بتعزيز محاية املرأة من خالل مواصلة اإلصالحات التشريعية اليت تشمل اعتمـاد تـشريع              
ق خمصص، وبضرورة تقوية اهلياكل األساسية املؤسسية الالزمة لفعالية تعزيز ومحاية حقو          

؛ وبإطالق يف املزيد     بوجه خاص  اإلنسان للمرأة بوجه عام وحقهن يف عدم التعرض للعنف        
 نظام شامل ومنسق بشأن مجـع البيانـات؛         إنشاءبلتدريب وإذكاء الوعي، و   ا برامج   من

  .وبتعزيز العمليات واآلليات التعاونية مع منظمات اجملتمع املدين
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  مرفق

 ، بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه        املقررة اخلاصة املعنية  تقرير      
 / تشرين الثـاين   ١٠-١(عن بعثتها إىل اجلزائر      ،رشيدة ماجنو  السيدة
  )٢٠١٠نوفمرب 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٦-٥  ................................االستنتاجات الرئيسية للمكلفة السابقة بالوالية  - ثانياً  
  ٥  ١١-٧  .......................................  وضع املرأةالسياق الوطين وآثاره على  - ثالثاً  
  ٨  ٢٦-١٢  .....................................................مظاهر العنف ضد املرأة  - رابعاً  

  ٨  ١٧-١٣  ...................................................... املرتيلالعنف  - ألف     
  ١٠  ١٩-١٨  ...................................................التحرش اجلنسي  -  باء     
  ١١  ٢٣-٢٠  .....................األمهات العازبات والنساء اللوايت يعشن مبفردهن  - جيم     
  ١٢  ٢٦-٢٤  ................................................... السوداءيةالعشر  - دال     

  ١٣  ٤٧-٢٧  .........................................املرأةضد العنف  جتاه الدولة ردة فعل  - خامساً  
  ١٣  ٣٦-٢٧  ...............................اإلطار التشريعيعلى صعيد تطورات ال  - ألف     
  ١٥  ٤٧-٣٧  ............................التطورات يف اإلطار املؤسسي والسياسايت  -  باء     

  ١٨  ٧٣-٤٨  ...........................................................التحديات املتبقية  - سادساَ  
  ١٨  ٦٢-٤٩  .........................................التحديات املتصلة بالقوانني  - ألف     
  ٢١  ٦٨-٦٣  ...............................عن العنفالعقبات اليت تعوق اإلبالغ   -  باء     
  ٢٣  ٧٣-٦٩  ............................مواطن القصور يف خدمات دعم الضحايا  - جيم     

  ٢٤  ٨٣-٧٤  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  
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  مقدمة -أوالً
قامت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة ماجنو، بزيارة             -١

هـذه  جـرت   وقد  . ٢٠١٠نوفمرب  /ين الثاين تشر ١٠ إىل   ١رمسية إىل اجلزائر يف الفترة من       
بناًء على دعوة   املقررة اخلاصة السابقة،    بعد مرور ثالث سنوات على زيارة       ، اليت تأيت    املهمة

وجهتها حكومة اجلزائر إىل سبعة مكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة يف                 
 ووهران وحاسـي    ةنوقسنطيالعاصمة  وزارت املقررة اخلاصة اجلزائر     . ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  .مسعود

وكان اهلدف من الزيارة تقييم احلالة الراهنة للعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ورد               -٢
 مبا يف ذلك استعراض التقدم احملرز اليت ال تزال قائمة،فعل الدولة على هذا العنف والتحديات      

اإلقرار استندت البعثة إىل    و. ٢٠٠٧ يف عام املقررة اخلاصة السابقة    منذ الزيارة اليت قامت هبا      
ويتميز .  على املرأة  بالسياق التارخيي واالجتماعي والبيئي للجزائر والتأثري اخلاص هلذا السياق        

حـرب  مصادر شىت، منها  نامجة عن    ،روح عميقة خلفها املاضي   هذا السياق بتركة مثخنة جب    
من العنف  ها موجة عارمة    ختللتالسوداء اليت   والعشرية  التحرير من هيمنة االستعمار الفرنسي      

  .غالل الدين ألغراض سياسيةاليت جتلى فيها استسنوات، و ١٠دامت زهاء 
فيهم الـوزيرة   مع مسؤولني حكوميني، مبن     العاصمة  وُعقدت مشاورات يف اجلزائر       -٣

 ووزيـر   الشؤون اخلارجية، ووزير التعلـيم،     ةاملنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة، ووزير     
الصحة والعدل  و الداخليةو التضامن الوطين    اتوزاروغريهم من كبار املسؤولني يف      الثقافة،  
اجمللس الشعيب   (الربملانغرفيت  مع أعضاء    وُعقدت اجتماعات أيضاً     .الشؤون الدينية ووالعمل  

 وأكادمييني  واللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان      ،  )الوطين وجملس األمة  
ويف . ابيني وممثلي منظمات اجملتمع املدين إضافة إىل ممثلي وكاالت األمم املتحدة          وحمامني ونق 

اجتماعات مع الوالة ومـسؤولني     اخلاصة  املقررة  ، عقدت   قسنطينة ووهران وحاسي مسعود   
.  فضالً عن ممثلي منظمات اجملتمع املـدين   ،اخلدمات االجتماعية مديريات  يف الشرطة و  حمليني  

 وأجرت مناقشات مـع مـدير       سالميةأيضاً اجلامعة اإل  ملقررة اخلاصة   زارت ا ويف قسنطينة،   
املركـز الـوطين للبحـث يف    أما يف وهران، فقـد زارت       . اجلامعة واملوظفني العاملني فيها   

وأُتيحت للمقررة اخلاصـة فرصـة     . ، وهو هيئة حكومية   األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  
يف " جندة النساء يف شدة"مركز اإليواء التابع جلمعية     التحدث إىل نساء ناجيات من العنف يف        

 بوهران  رمحةالبومساعيل وديار   ة يف   يكز إيواء للفتيات والنساء احلكوم    امر العاصمة، و  اجلزائر
  .وقسنطينة

وتود املقررة اخلاصة اإلعراب عن تقديرها العميق حلكومة اجلزائر علـى تعاوهنـا               -٤
لفريق األمم املتحدة القطري ملا قدمه هلا من دعـم قبـل            وتعرب أيضاً عن امتناهنا     . الكامل
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 احلكومة واجلهات   ثمر ومستمر مع  حوار م وتتطلع املقررة اخلاصة إىل إجراء      . الزيارة وخالهلا 
  . بشأن تنفيذ التوصيات اليت قدمتهاصاحبة املصلحة األخرى 

  االستنتاجات الرئيسية للمكلفة السابقة بالوالية  -ثانياً  
 ٢٠٠٧كلفة السابقة بالواليـة خـالل زيارهتـا إىل اجلزائـر يف عـام               أقرت امل   -٥
)A/HRC/7/6/Add.2 (   املساواة بني من أجل بالتقدم الكبري الذي أحرزه البلد منذ نيله استقالله

وأجرت املقـررة اخلاصـة حتلـيالً     . اإلصالحات التشريعية واملؤسسية  على صعيد   اجلنسني،  
على شـدة الـضعف     ت ومظاهره الرئيسية، مع تركيزها      ألشكال العنف ضد النساء والفتيا    
يت هجرهن  العن أزواجهن وال  سيما املطلقات واملنفصالت     الذي تعاين منه بعض الفئات، وال     

املقررة اخلاصة أيضاً   وحبثت  . الاليت يعشن يف الشوارع   نساء  الواألمهات العازبات و  أزواجهن  
  .  السوداءيةلعشرتركة االنتهاكات اليت ارتكبت حبق النساء خالل ا

لـى  القائمـة ع  ويف أعقاب حتليل رد فعل الدولة على هذه املظاهر والتحـديات              -٦
املستويني القانوين واملؤسسي، دعت املقررة اخلاصة سلطات اجلزائر إىل اختاذ إجراءات ترمي            

تعزيز اإلطـار املؤسـسي     و) ب(ضمان محاية املرأة مبواصلة اإلصالحات التشريعية؛       ) أ(إىل  
تدابري محاية لصاحل النساء وضع الدولة على ة تعزيز قدرو) ج(نهوض حبقوق املرأة ومحايتها؛ لل

العمل جبد على تسجيل مجيع قضايا العنف ضد        و) د( موضع التنفيذ؛    اللوايت يتعرضن للعنف  
رؤيـة  نـشأة   اليت تعزز   تشجيع محالت التوعية    و) ه(اجلناة؛  املرأة والتحقيق فيها ومقاضاة     

 املتعلقة حبقـوق اإلنـسان      تفق مع املعايري  مبا ي نسني والعالقات بني الرجل واملرأة      دوار اجل أل
تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني وضع املرأة، بطرق منها حتديد          و) و(واملساواة بني اجلنسني؛    

  .حصص للمرأة يف اهليئات املنتخبة العامة

  السياق الوطين وآثاره على وضع املرأة  -ثالثاً  
من تركة املاضي اليت تعـزى إىل مـصادر         اجملتمع اجلزائري جروح بالغة     ت ب د أمل لق  -٧

الـيت متيـزت    ،  " السوداء يةالعشر"منها حرب التحرر من هيمنة االستعمار الفرنسي و       شىت،  
وإلرساء أسس دولة جديـدة     .  ألغراض سياسية  استغالل الدين مبوجة من العنف وعكست     

 اليت حصلت يف النسيج االجتماعي مع ضـمان أمـن   قوامها االستقالل، وإصالح التمزقات 
السكان، كان ال بد من إجراء إصالحات مؤسسية وسياسية واقتـصادية ترتكـز، وفقـاً               

إىل قـيم الـسالم      للمتحاورين الذين حتدثت معهم املقررة اخلاصة والوثائق اليت استعرضتها،        
 وبـدء   إلهناء حقبة العنف  ولة  جلهود املبذ قد أفضت ا  و. االجتماعيالوئام  واألمن واملصاحلة و  

السلم ميثاق  عملية مصاحلة وطنية مع احلفاظ على وحدة األمة واستمرار مؤسساهتا إىل إقرار             
  . باستفتاء وطين٢٠٠٥سبتمرب /أيلولواملصاحلة الوطنية يف 
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ها وقد تأثرت املرأة اجلزائرية بصفة خاصة هبذه التطورات التارخيية، ويتعني فهم وضع           -٨
إسـهام املـرأة يف     يبقى أن   و.  هذه  املاضي وء تركة اجملتمع على ض  يف  خل األسرة و  دااحلايل  
 الذي اضطلعت به املرأة يف حرب فالدور احليوي. جدال فيهمراحل تاريخ البلد أمر ال     أحرج  
كفاحاً من أجل احلرية    أثناء العشرية السوداء مل يكن       ويف   يحتالل االستعمار ضد اال التحرر  

أبقتها يف وقـع  اليت   أيضاً مترداً على العقليات واهلياكل األبوية املتجذرة          بل ،والعدالة فحسب 
الـذي  تها مشاركة يف الكفاح من أجل الدميقراطية، مقترنة بالزخم  بوقد أكس . التبعية للرجل 

. ، نظرة جديدة هلويتها ووضعها يف اجملالني العام واخلاص        أعطي للتعليم بعد حرب االستقالل    
وتصاعد التطرف  عزيز السياسات املرتبطة باهلوية الدينية منذ السبعينات        توكانت التوجهات ل  

تبعيـة املـرأة    اليت أطالت أمد    ظهور اخلطابات واملمارسات األبوية     الديين متزامنة مع عودة     
   .من مث زيادة تعرضها للعنف واالستغالل جمدداًللرجل يف األسرة واجملتمع، و

ائر يف جمال النهوض بوضع املرأة وحتقيق املساواة         عاماً، برزت اجلز   ٥٠ويف أقل من      -٩
القوانني والسياسات والربامج اليت ترمي بصفة خاصـة        بفضل  يف احلصول على فرص التعليم      

وتشري . احلقبة االستعمارية من مكافحة االرتفاع الشديد للغاية يف معدالت األمية املوروثةإىل 
البنـات   إىل أن ٢٠٠٩-٢٠٠٨واجلامعات للفتـرة  األرقام املتعلقة بعدد امللتحقني باملدارس      

، بل إهنـن    ) يف املائة  ٤٧,٣٨(االبتدائية  البنني يف املرحلة    ممثالت على قدم املساواة تقريباً مع       
 ٥٩,١٠ و ٥٧,٩٥(املدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العايل      يف  عددياً  أعلى  يشكلن نسبة   

لقة مبعدالت االلتحاق باجلامعات إىل أن املرأة متثل        وتشري البيانات املتع  ). يف املائة على التوايل   
يف شهادات جامعية   لطالب املسجلني للحصول على     جمموع عدد ا   يف املائة من     ٧٠,٦نسبة  

يف شهادات جامعية    يف املائة من نسبة املسجلني للحصول على         ٦٣,٨جمال العلوم الطبيعية و   
 يف  ٧٠، تشكل النـساء     در للعلوم اإلسالمية  يف جامعة األمري عبد القا    و. )١(العلوم االجتماعية 

يزيد عدد الطالبات للقضاء، العليا ويف املدرسة .  يف املائة بني املدرسني٦٦املائة بني الطالب و   
بيد أنه على الرغم من التقدم الكـبري احملـرز يف الـسنوات             . أيضاً عن عدد الطالب   بقليل  

يما بني النـساء الريفيـات والفقـريات        األمية بني اإلناث، وال س    ال تزال تشكل    األخرية،  
 يف املائة من النساء والفتيات اللوايت تزيـد      ٢٨,٩يف  ، حيث تؤثر    مصدر قلق بالغ  ،  واملسّنات

ووفقاً للتقرير الصادر . )٢( يف املائة من الصبيان والرجال١٥,٥يف  سنوات و١٠أعمارهن عن   
 ٢١,٨ يف املائة لدى النساء و     ٤١غ  ، فإن معدل األمية يف املناطق الريفية قد بل        ٢٠٠٨يف عام   

 سـنة،  ٤٩ إىل   ١٥ الفئة العمرية من     لدى النصف   وخلفض معدل األمية إىل   . )٣(لدى الرجال 

__________ 

)١( Algérie, Deuxième rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, September 

 .www.un-algeria.org/reports/rapport_OMD.html :وهو تقرير متاح على املوقع الشبكي التايل. 2010
 .CEDAW/C/DZA/3-4، واردة يف الوثيقة ٢٠٠٨بيانات مقتبسة من اإلحصاء العام للسكان واإلسكان،  )٢(
)٣ ( Enquête nationale à indicateurs multiples: suivi de la situation des enfants et des femmes, MICS, 

December 2008. Available from www.childinfo.org/files/MICS3_Algeria_FinalReport_2006_Fr.pdf. 
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 وطنيـة حملـو األميـة     لدولة اسـتراتيجية    أطقت  وال سيما لدى النساء يف املناطق الريفية،        
اً خاصاً يف    شخص تدريب  ١ ٥٠٠االستراتيجية، تلقى   هذه  ويف إطار   . ٢٠١٦-٢٠٠٧ للفترة

يف  والسيما   املهارات، تطويرالتعليم و جمال تقدمي الدعم إىل النساء والفتيات الريفيات يف جمال          
  .)٤( املشاريع والنظافة والتغذية والتنمية احمللية االئتمانات الصغرية وإدارةتجماال
ت أدت التطـورا  فقـد   ،  يستوى التعليم املعلى  اليت حتققت   وإضافة إىل اإلجنازات      -١٠

 حيث ارتفعـت    ،االقتصادية واالجتماعية إىل زيادة تدرجيية يف مشاركة املرأة يف قوة العمل          
 وإىل  ١٩٧٧ يف املائـة يف عـام        ٧,٧ إىل   ١٩٦٦ يف املائة يف عـام       ٣نسبة مشاركتها من    

وال تزال فرص حصول املرأة على عمل مأجور على قدم . )٥(٢٠٠١ يف املائة يف عام  ١٤,١٨
ل موضع قلق بالنظر إىل أن نسبة النساء اللوايت يعملن بـأجر ال تتجـاوز               املساواة مع الرج  

وأعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )٦( يف املائة من جمموع القوة العاملة      ١٦,٠٩
الـذي  واالجتماعية والثقافية يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة باجلزائر عن قلقها إزاء التمييـز             

 حيث يعادل أجر املرأة حنو       املدفوع األجر  يف النشاط االقتصادي  مبا يف ذلك    ملرأة،  تتعرض له ا  
، إذ يقـدر  لى لدى النساءاألعمعدالت البطالة  تعكس  و. )٧(ثلث األجر الذي يتقاضاه الرجل    

املواقف األبويـة  ، جتذر )٨( يف املائة لدى الرجال٨,٦ يف املائة مقابل     ١٨,١بنحو  هذا املعدل   
على سبيل املثال، كـشفت دراسـة       ف.  إمكانية حصول املرأة على العمل     اليت ال تزال تعّوق   

ليسوا مستعدين للسماح ملن     يف املائة من الرجال العازبني       ٤٥  عن أن  ٢٠٠٩أُجريت يف عام    
  .)٩(بالعملسيتزوجن 

وبينما يـستخدم   . كبريإىل حد   ناقصاً  وال يزال متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرار           -١١
موظفات اخلدمـة  توزيع  فإن ،العاملة األنثويةإمجايل اليد  يف املائة من    ٦٠ حالياً   القطاع العام 
غالبية النساء يشغلن وظائف إدارية دنيا،       ُيظهر أن    )١٠(ملوقعهن يف السلم الوظيفي   املدنية وفقاً   

ملحوظ يف قطاعات التعلـيم والـصحة   ، باستثناء البلديمبا يف ذلك على املستويني الوطين و  
ويشمل ( حقيبة وزارية    ٣٨وعلى صعيد احلكومة، هناك ثالث وزيرات من جمموع          .والعدل

__________ 

)٤ ( CEDAW/C/DZA/3-4. 
 .املرجع نفسه ) ٥(
)٦ ( Enquête nationale sur l’intégration socio-économique de la femme, 2006, Ministère 

Déléguée Chargée de la Famille et de la Condition Féminine. Available from 

www.ministere-famille.gov.dz/?page=socio. 
)٧ ( E/C.12/DZA/CO/4. 
)٨ ( E/C.12/DZA/CO/4. 
)٩ ( Connaissance des droits des femmes et des enfants en Algérie, Centre d’Inofrmation et de 

Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme, February 2009. 
)١٠ ( CEDAW/C/DZA/3-4. 
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 متثيل  وإن). املرأة اليت ال تنفرد بوزارة خاصة هبا      ذلك الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا       
 عـضواً يف    ٣٨٩ عضوة من أصل     ٣٠ حيث ال يوجد سوى      ،املرأة يف الربملان ضعيف أيضاً    

تبلـغ نـسبة    و.  عـضواً  ١٤٤ عضوات يف جملس األمة من أصل        ٧ و اجمللس الشعيب الوطين  
 حنـو   ٢٠٠٧املرشحات اللوايت جنحن يف احلصول على مقعد يف االنتخابات احملليـة لعـام              

 يف املائة   ٠,٧٤والوالئية  املنتخبني للمجالس الشعبية     يف املائة من جمموع املرشحني       ١٣,٤٤
اللجنـة الوطنيـة    ووفقاً لتقرير   . )١١(بية البلدية للمجالس الشع من جمموع املرشحني املنتخبني     
، فإن حوايل نصف جمموع النساء العـامالت يف         ٢٠٠٨عام  لترقية ومحاية حقوق اإلنسان ل    
قليلة التأهيل ومتدنية األجر، وغالباً مـا يكـون يف أنـشطة       القطاع اخلاص يشغلن وظائف     

  .صناعية غري منظمة

  مظاهر العنف ضد املرأة  -رابعاً  
األكثر شيوعاً، الـيت    لعنف ضد املرأة    اضح الفقرات التالية احلالة الراهنة ألشكال       تو  -١٢

وعلى الرغم من إقـرار     . يف تقرير البعثة الذي أعدته املقررة اخلاصة السابقة       ُحددت غالبيتها   
اليت حتققت على املـستويني املؤسـسي       امللحوظة  الدولة بواقع العنف ضد املرأة واإلجنازات       

القوانني والسياسات من إزالـة     مل تتمكن    السوداء،   ية الفترة اليت أعقبت العشر    والتشريعي يف 
كامل تغيري  من إحداث   أو حبكم الواقع وال     /مجيع العقبات املفضية إىل التمييز حبكم القانون و       

وازداد تعرض املـرأة    . دور التبعية يف  املرأة  املترسخة اليت أبقت     ملواقف والقوالب النمطية  يف ا 
القـانون وتطبيقـه واللجـوء إىل       الصعوبات يف جمال تفسري     وبوية  األعقليات  البفعل  للعنف  

حوادث العنف وعدم وجود إحصاءات ميكن التحقق منها بـشأن انتـشار            لتسوية  الوساطة  
  .فعالة بني اجملتمع املدين والدولةالتعاضدية التعاونية والشراكات الالعنف وغياب 

  العنف املرتيل  -ألف  
املظهر األكثر انتشاراً للعنف الذي ميارس ضـد        يشكل  ل العنف داخل األسرة     ال يزا   -١٣

خل القـانوين مـا مل      على أنه مشكلة تربر التد    وال ُينظر إىل العنف املرتيل      . النساء والفتيات 
تبقى معظـم   يف صمت و  يتسبب يف جرح خطري، ونتيجة لذلك تتحمل الضحايا هذا العنف           

  . حالته طي الكتمان

__________ 

هناك اجليش الوطين الشعيب يضم يف صفوفه امرأة واحدة برتبة لواء             اليت قدمتها حكومة اجلزائر أن     األرقامُتظهر   ) ١١(
. اليـة فضالً عن عشرات النساء املسؤوالت برتـب ع ) املرأة الوحيدة يف اجليش هبذه الرتبة العالية يف العامل العريب     (

 ٨٢ امرأة تعمل يف خمتلف مؤسسات األمن الوطين، من بينهن           ١١ ٨٠٠وإضافة إىل ذلك تذكر احلكومة أن حنو        
 .  شرطية ومفتشة١ ٤٧٩مفوضة برتب خمتلفة و
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العنف ضد املرأة أجرهتا الـوزيرة املنتدبـة     بشأن  دراسة استقصائية وطنية    وكشفت    -١٤
 يف املائة من النـساء اجلزائريـات        ٩,٤ عن أن    ٢٠٠٦املكلفة باألسرة وقضايا املرأة يف عام       

ـ      ٦٤ و ١٩اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني        للعنـف  اً عاماً تعرضن يف حاالت كثرية أو يومي
لتهديدات بـالعنف   منتظمة   يف املائة منهن خضعن بصورة       ٣١,٤البدين داخل األسرة، وأن     

وخلُصت الدراسة االستقصائية أيـضاً إىل أن االغتـصاب الزوجـي           . )١٢(البدين أو النفسي  
 يف املائـة مـن      ١٠,٩نسبة  ، حيث أقرت    واألشكال األخرى لإليذاء اجلنسي ال تزال قائمة      

ية قسرية بضغط مـن شـركائهن       تعرضن أكثر من مرة ملمارسة عالقات جنس      النساء بأهنن   
واملـستوى  اجملتمعيـة   يتجاوز حدود الطبقـة     وعلى الرغم من أن العنف املرتيل       . احلميمني
هن أكثر عرضة    من التعليم بسبط  احلاصالت على مستوى     فإن النساء الفقريات أو      التعليمي،
أشد ف بدرجة للعنيقعن عرضة املنفصالت أو املطلقات ووقد تبني أن النساء األرامل      . للعنف

يف كثري من األحيان من الدعم األسري أو اجملتمعي ويعشن يف أوضاع حرجة        ألهنن حمرومات   
يلـيهم  يعد األزواج أو الشركاء احلميمون أساساً املرتكبون الرئيسيون هلذا العنف،           و. للغاية

  .أفراد آخرون من األسرة، مبن فيهم اآلباء واألشقاء واألصهار
 اليت تـديرها    )١٣()مراكز االستماع (مراكز الدعم   جرهتما مؤخراً   وأكدت دراستان أ    -١٥

هـا الدراسـة    منظمات اجملتمع املدين، وجود معدالت انتشار مماثلة لتلك اليت خلـصت إلي           
يطلـنب  النساء اللـوايت    من بني   وتظهر االستنتاجات أن    . ٢٠٠٦عام  االستقصائية الوطنية ل  

 ٢٥ساط النساء املتزوجات البالغات مـا بـني      الدعم، توجد النسبة األعلى من العنف يف أو       
، حىت وإن أهنني الدراسـات      ن لديهن طفالن أو أكثر وال يعملن خارج املرتل         عاماً مم  ٤٤و

وعلى الرغم من أن العنف النفسي والبدين مها أكثر أشكال اإليذاء انتشاراً            . أو العليا الثانوية  
 اللوايت يطلنب الدعم  معظم النساء    ذكرت   ، فقد )ة من احلاالت على التوايل     يف املائ  ٦٨ و ٨٦(

 يف املائة مـن  ٣٥ويشكل العنف اجلنسي نسبة   . إىل أهنن خضعن ألشكال متعددة من العنف      
 يف املائـة    ٤ و غتصاب الزوجي ال ا حاالتمن   يف املائة    ١٧منها   املبلغ عنها،    احلاالت جمموع

ملرأة اليت تعقـد زواجـاً   اوتكشف االستنتاجات أيضاً عن أن      . )١٤(حملارمسفاح ا من حاالت   
تعود عليها د صعوبة أكرب يف إهناء عالقة شرعياً غري مسجل يزداد تعرضها للعنف واإليذاء وجت     

 املرأة اليت تعقد    ف، خبال  إىل الدعم واملسكن البديل واحلماية القانونية      ابسبب افتقاره باألذية  
  .زواجاً مدنياً مسجالً

__________ 

)١٢( Violence envers les femmes en Algérie : enquête nationale de prévalence, Ministère Déléguée 

Chargée de la Famille et de la Condition Féminine., February 2007. Available from 

www.femmesalgeriennes.gov.dz/IMG/pdf/Enquete_prevalence_.pdf. 
)١٣( Les violences contre les femmes en Algérie, Balsam, Reseau National des Centres d’Ecoute sur les 

Violences contre les Femmes, deuxièmes résultats, September 2010. Available from www.ciddef-

dz.com/pdf/autres-publications/balsam2010.pdf. « Livre noir de la violence conjugale, halte à 

l’impunité, AVIFE, Reseau Wassila, 2010. 
)١٤( Les violences contre les femmes en Algérie, Balsam. 
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أن  ىيـدع و. بصفة خاصة للعنف يف املرتل    رضون  يتع ،سيما الفتيات  األطفال، وال و  -١٦
 أمـاكن الرعايـة     يف األسـرة ويف   ، احملظورة بالقانون يف املدارس ولكن ليس        العقوبة البدنية 

وقد أعربت عدة   . التأديببوصفها شكالً من أشكال     البديلة، تنتشر وتالقي قبوالً يف اجملتمع       
عن قلقها لعدم حظـر العقوبـة البدنيـة     ،هيئات لألمم املتحدة، مبا فيها جلنة حقوق الطفل      

لألطفال داخل األسرة ويف أماكن الرعاية البديلة، وحثت هذه اهليئات احلكومة على تنظـيم              
محالت تثقيفية عامة لتعزيز حق الطفل يف عدم التعرض ألي شكل مـن أشـكال العنـف                 

  .)١٥(والتشجيع على أشكال تأديب بديلة وقائمة على املشاركة وخالية من العنف
ووفقاً ملنظمات اجملتمـع املـدين،      . احملارم مسألة حيرم احلديث فيها    وال يزال سفاح      -١٧

وأبلغت املقررة اخلاصة أثناء اجتماعها     . يعتقد أن هذه املسألة تعاين قلة اإلبالغ إىل حد كبري         
يف األشهر التسعة األوىل    حاالت  لوطين سجلت سبع    مديرية األمن ا  مبسؤويل الشرطة عن أن     

يف اإلحصاءات اليت   احملارم  لسفاح  حالة  وعلى املستوى احمللي، ال تظهر أية       . ٢٠١٠عام  من  
 ومل تسجل سوى حالة واحدة يف إحصاءات الشرطة ،قدمتها الشرطة احمللية يف ورقلة ووهران   

  .يف قسنطينة

  التحرش اجلنسي  -باء  
ال بأن التحـرش    سلم املسؤولون احلكوميون ومنظمات اجملتمع املدين ونقابات العم         -١٨

اجلنسي شائع يف املؤسسات التعليمية والتدريبية، وسلطوا الضوء على اجلهـود املبذولـة يف              
ومن اخلطوات اهلامة املتخذة يف هـذا اخلـصوص،         . السنوات األخرية ملكافحة هذه الظاهرة    

 ينص على جترمي التحرش اجلنسي على       ٢٠٠٤اعتماد حكم وارد يف قانون العقوبات يف عام         
وتشمل مبادرات أخرى جديرة بالثناء يف جمال إذكاء الوعي         . س إساءة استخدام السلطة   أسا

هبذه الظاهرة ما قامت به اللجنة الوطنية للنساء العامالت من ختصيص خط هـاتفي جمـاين                
  .من احلمالت واملؤمترات املتعلقة هبذا املوضوععدد إلسداء املشورة للضحايا، وتنظيم 

تعـاين  التحرش اجلنسي تبقى مسألة ه التطورات اجلديرة بالثناء،    وعلى الرغم من هذ     -١٩
يناير إىل  /تسجل الشرطة القضائية الفترة من كانون الثاين       حيث مل قلة اإلبالغ إىل حد كبري،      

وهناك شقان لألسـباب    . يف مجيع أحناء البلد   حالة   ٩٩ سوى   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
جهة خوف الضحايا من العمليـات االنتقاميـة أو         الرئيسية الخنفاض درجة اإلبالغ، فمن      
 ما يؤدي إىل زيـادة      وهوأغرت اجلاين للتحرش هبا،     االهتامات املضادة بأن الضحية هي اليت       

ومن جهة أخرى التحديات الناشئة عن االفتقار إىل محاية ضحايا التحرش           إحلاق الوصم هبا،    
  .سيما يف القضايا اجلنائية اجلنسي والشهود عليه، وال

__________ 

)١٥( CRC/C/15/Add.269, CAT/C/DZA/CO/3 and E/C.12/DZA/CO/4. 



A/HRC/17/26/Add.3 

11 GE.11-13270 

  األمهات العازبات والنساء اللوايت يعشن مبفردهن  -جيم  
مكشوفة تبقـى ممارسـة   العداء بصورة مواجهة النساء غري املتزوجات بالوصم و إن    -٢٠

نكران أسرهن وجمتمعـاهتن الالئـي      ووهناك نساء كثريات يواجهن نبذ      . مستحكمة للغاية 
لالستغالل وملزيـد مـن     رضة  لقى هبن يف الشارع حيث يصبحن ع      يتركن بيت األسرة أو يُ    

  .اإليذاء
بعض املسؤولني يقللون من حجم هذه الظاهرة، فإن منظمـات اجملتمـع            وإذا كان     -٢١

النساء العازبات اللوايت    املدين حتدثت عن وجود أعداد كبرية من النساء احلوامل العازبات أو          
 اعتماداً كبرياً على    وتعتمد تلك النساء  . لديهن أطفال صغار ويعشن يف شوارع املدن الكربى       

تياجـاهتن األساسـية    دعم املنظمات غري احلكومية واخلدمات االجتماعية احلكومية لتلبية اح        
من إمكانية العودة إىل منازهلن وجمتمعاهتن وال توجد لديهن أية وسيلة           للغاية ألهنن حمرومات    

وهلن على مسكن مسكن خاص أو تلقي معاملة تفضيلية تيسر إمكانية حصإجيار تتيح هلن دفع 
اإلجهاض وتلجأ نساء حوامل كثريات إىل عمليات       . تحكومي مدعوم لكوهنن غري متزوجا    

ووفقاً للمعلومـات األخـرية     . السرية يف ظروف غري مأمونة أو تتخلى عن مولودها للتبين         
، مبمثلي املركز الوطين للبحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافيـة املقدمة أثناء االجتماع  

مـن   يعـانني    ،ووهرانالعاصمة  سيما اجلزائر     األمهات العازبات يف املدن احلضرية، وال      فإن
التطور التقدمي احلاصل يف املواقف االجتماعيـة إزاء        بدرجة أقل من غريهن بسبب      الوصم  

  .مسائل معينة، منها العالقات اجلنسية خارج الزواج
.  وأحياناً للعـداء العلـين    للريبةهن هدفاً   وكثرياً ما تكون النساء اللوايت يعشن مبفرد        -٢٢

وحاسي مسعود، أجرت مباحثات مع املسؤولني احملليني ورقلة وأثناء زيارة املقررة اخلاصة إىل     
 حول وقوع اعتداءات ضد النساء اللوايت       ٢٠١٠ تتعلق باالدعاءات اليت بلغتها يف أوائل عام      

وكانت هذه االدعاءات موضـع     . ديعشن مبفردهن ويعملن يف قواعد النفط يف حاسي مسعو        
 يتضمن طلـب معلومـات      ٢٠١٠أبريل  / إىل السلطات اجلزائرية يف نيسان     وجِّهنداء عاجل   

أُجريت فيما يتعلـق هبـذه      أو غريها من التحقيقات اليت      قضائية  أي حتقيقات   آلت إليه    عما
وتـذّكر هـذه   . تقدم احلكومة أي رد على هذا النـداء        مل ،وإىل اليوم . )١٦(الوقائع املزعومة 

جم عدة رجال جمموعة    ها عندما   ٢٠١١يوليه  / متوز ١٣االدعاءات باألحداث اليت وقعت يف      
العديد منهن للعنف البدين واجلنسي بعـد       امرأة يعشن مبفردهن وتعرض      ٣٩من النساء تضم    

 شخـصاً بالـسجن     ٢٠على  غيابياً  وحكمت احملكمة   . نعتهن إمام مسجد احلي بالبغايا    أن  
، ومن بني املتهمني الستة احلاضرين، حكم على ثالثة منهم بالسجن ملدة مثاين              عاماً ٢٠ ملدة

  . يف حني أُخلي سبيل ثالثة آخرين، سنوات وثالث سنوات على التوايلسنوات وست

__________ 

 .A/HRC/17/26/Add.1 انظر )١٦(
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وأثناء الزيارة، أنكرت السلطات احملليـة واملـسؤولون يف الـشرطة واخلـدمات               -٢٣
باالعتداءات الـيت كانـت تـستهدف النـساء يف          االجتماعية باإلمجاع االدعاءات املتعلقة     

حاسي مـسعود   ُنسبت إىل   وأعربوا أيضاً عن أسفهم هلذه الصورة السلبية اليت         . ٢٠١٠ عام
 ، وهي حوادث يرون أهنا حاالت عنف معزولة، واعترضوا بـشدة  ٢٠٠١منذ حوادث عام  

 هـذه احلـوادث   ربطاليت على وجهة النظر اليت أعربت عنها عدة منظمات للمجتمع املدين  
أمور منها عدم التـسامح املتزايـد إزاء   بزيادة التطرف الديين الذي تتجلى مظاهره، يف مجلة        

سي مسعود تعمالن يف قطـاع      من حا امرأتان  كما دافعت عن هذا املوقف حبزم       . املرأةحترر  
أعربت عن أسفهما الشديد إزاء املعلومات اليت نـشرها بعـض الـصحفيني يف     فقد  . النفط
العامالت يف قطاع النفط وكذلك أسرهن عن االنتقـال  اليت أدت إىل إحجام     ، و ٢٠١٠ عام

وأشار عدة حماورين من اجملتمـع املـدين إىل         . إىل حاسي مسعود للحصول على فرص عمل      
 ،والزيادة الكبرية للرتعة احملافظـة    الراسخة  حاالت التوتر يف املنطقة الناشئة عن القيم األبوية         

أدى إىل مظاهر     وهو ما  ، من حيث االحتياجات والطلبات يف سوق العمل       فضالً عن املنافسة  
العداء والتعصب جتاه النساء الفقريات وغري املصحوبات اللوايت تأيت أغلبيتهن من مدن أخرى             

تتمكن املقررة اخلاصة من التحدث إىل أية ضحية من ضـحايا            ولألسف، مل . حبثاً عن عمل  
يف الواقع معلومات متناقضة عـن أمـاكن        تلقت  د، و احلوادث اليت وقعت يف حاسي مسعو     

  .وجودهن ومدى رغبتهن يف تقدمي شهاداهتن

   السوداءيةالعشر  -دال  
 ومنظمـات اجملتمـع املـدين       املسؤولني احلكوميني دلت املناقشات اليت دارت مع        -٢٤
ء على   السودا يةالعشرنسان للمرأة اليت ارُتكبت خالل      يتعلق بآثار انتهاكات حقوق اإل     فيما

  .تزال مستمرة أن التحديات اليت ورد وصفها يف تقرير املكلفة السابقة بالوالية ال
العنـف  املمنوح ملرتكيب   وأظهرت املناقشات املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب          -٢٥

واملصاحلة الوطنية وجود اختالفات كبرية بني مواقف مسؤويل        مبوجب ميثاق السلم    اجلنسي  
بوجه عام إىل أن    يف الدولة    نسؤولواملبينما أشار    ف .حقوق اإلنسان للمرأة  ومنظمات  الدولة  

منظمات حقـوق   أعربت  العدالة حتققت للضحايا، مبا يف ذلك عن طريق دفع التعويضات،           
املرأة عن قلقها إزاء االفتقار إىل تدابري حمددة إلعادة تأهيـل ضـحايا العنـف اجلنـسي،                 

التعويض ونقص املعلومات املتعلقة بالتحقيق يف قضايا       والصعوبات اليت تعترض احلصول على      
حـدث خـالل الزيـارة يف     وعلى غرار مـا . العنف اجلنسي ومقاضاة مرتكيب هذا العنف    

املقررة اخلاصة من احلصول على إحصاءات أو معلومات رمسيـة      مل تتمكن    ، فإن ٢٠٠٧ عام
سبب ما وجه إليهم من هتـم       مبقتضى امليثاق ب  ذات صلة عن األفراد الذين ُرفض العفو عنهم         

  .تتعلق باالغتصاب
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ية العـشر أثنـاء   وتسلم املقررة اخلاصة بالتحديات اليت واجهها أقارب املخـتفني            -٢٦
. بتقدمي إعالن قـانوين بالوفـاة     شروط  املسيما فيما يتعلق حبقهم يف التعويض        السوداء، وال 

 جيرب أقارب املختفني، ومعظمهم أكدته املكلفة السابقة بالوالية، فإن هذا الشرطسبق أن  كما
من النساء، على مقايضة حقهم يف معرفة احلقيقة مقابل حقهم اإلنساين يف احلـصول علـى           

مبدى صعوبة  وقد أحيطت املقررة اخلاصة علماً مبدى األمل الذي خلفه هذا املاضي            و. تعويض
املاضـي مـؤمل    "، فإن   ة أثناء الزيار  كما أكد أحد الذين التقتهم املقررة اخلاصة      . التعامل معه 

غري أنـه سـيتعني يف وقـت        . حالياً إجياد حيز للعيش فقط    األهم  ومن  . جداًللغاية وقريب   
. "احلاجة إىل أخذ مسافة أمر أساسي، وهي مسألة وقت فقـط           و .املاضيهذا  التعامل مع    ما

 عن التهديدات واملضايقات الـيت تتعـرض هلـا   واستمعت املقررة اخلاصة أيضاً إىل روايات   
 مغايرة للموقف الرمسي بشأن املصاحلة      وجهات نظر  عن   املنظمات واألفراد الذين يعربون علناً    

وإن املقررة اخلاصة، إذ تدرك متام اإلدراك التعقيـدات املرتبطـة           . الوطنية واحلقيقة والعدالة  
قـة  احلقيإحقاق  مجيع املتحاورين بضرورة    تذكر  مبعاجلة هذه القضايا املؤملة وتتفهمها، فإهنا       

معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت يف املاضي بوجه عـام وحقـوق         عند  العدالة  و
ويف هذا اخلصوص، رحبـت     . اإلنسان للمرأة بوجه خاص وذلك على حنو منفتح وشفاف        

املقررة اخلاصة بالدعوة الرمسية املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة               
الفريق العامـل املعـين     توجيه دعوة إىل    احلكومة النظر يف    ورحبت باستعداد   الرأي والتعبري   

  .حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف املستقبل القريب

  جتاه العنف ضد املرأة الدولة رد فعل   -خامساً  

  اإلطار التشريعيعلى صعيد تطورات ال  -ألف  
عاة األصول الواجبة املتصلة باإلطـار      يتجلى حرص الدولة على الوفاء بالتزامها مبرا        -٢٧

الدويل حلقوق اإلنسان يف انضمامها إىل صكوك األمم املتحدة الرئيسية حلقـوق اإلنـسان،              
وعقدت املقررة اخلاصة، أثنـاء     . فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         مبا

مبا يف ذلك التصديق على صكوك      زيارهتا، عدة مناقشات بشأن التحديات التشريعية املتبقية،        
دولية وإقليمية مثل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             
املرأة، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وبروتوكول امليثـاق األفريقـي     

  . حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا
ى املقررة اخلاصة أن الدعوة اليت وجهتها حكومة اجلزائر إىل سبعة من املكلفني             وتر  -٢٨

، أي يف أعقاب    ٢٠١٠أبريل  /نيسانبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، يف         
النظر يف تقرير الدولة أثناء االستعراض الدوري الشامل، والـدعوات املوجهـة إىل آليـات               

اص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املعين حبقوق املـرأة يف           أخرى، منها املقرر اخل   
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أفريقيا، دعوات جتسد أيضاً حرص احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا الدولية واإلقليمية بالنهوض            
حبالة حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يشمل حقوق املرأة يف عدم التمييز ويف حياة خاليـة مـن                  

، ُسجلت يف األعوام األخرية تطورات مهمة يف اإلطار القانوين احمللي  وإضافة إىل ذلك  . العنف
  . القضاء على انعدام املساواة بني الرجال والنساء يف جماالت رئيسيةكانت ترمي إىل 

، ذكّرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة حكومـة            ٢٠٠٥ويف عام     -٢٩
 خمالفة هلدف االتفاقية ومقصدها، وحثتـها علـى         ١٦ و ٢اجلزائر بأن حتفظاهتا على املادتني      

 زمـين   يف ظرف اإلسراع يف إصالح تشريعاهتا، سيما قانون األسرة، وسحب حتفظاهتا تلك           
 ٢٠٠٩ يوليه/متوزومتثلت إحدى اخلطوات املهمة يف هذا االجتاه يف القيام رمسياً يف            . )١٧(حمدد

 مث منح النساء اجلزائريات حـق نقـل        من االتفاقية، ومن   ٩بسحب حتفظ الدولة على املادة      
أصبح باطالً  ومن املهم القول إن هذا التحفظ       . جنسيتهن إىل أبنائهن املولودين من أب أجنيب      

، الذي أتاح للنساء اجلزائريات املتزوجـات       ٢٠٠٥يف أعقاب إصالح قانون اجلنسية يف عام        
  . من أجانب حق نقل جنسيتهن إىل أبنائهن وأزواجهن

 ٢٠٠٥ؤولون سامون أن التعديالت املدخلة على قانون األسرة يف عـام            ويرى مس   -٣٠
ميكن أن ُتفسَّر على حنو جييز ختطي املواقف والـرؤى الثقافيـة والدينيـة              على أهنا أحكام    

 على متييز    وكان يتضمن أحكاماً تنطوي    ١٩٨٤ عام   وقد اعُتمد قانون األسرة يف    . املتجذرة
  . من حيث الوضع القانوينسافر وتكرس تبعية النساء للرجال 

وتشمل التعديالت املهمة املدخلة على قانون األسرة إزالة اإلشـارات الرمسيـة إىل               -٣١
؛ واشتراط موافقة الزوجني على الزواج؛ وحق املرأة البالغة سن الرشد           "ية للمرأة الدون"ركز  م

ـ              . ن الطـرفني  يف اختيار ويل أمرها؛ وإمكانية عقد القران على أساس شروط متفق عليها م
كذلك يوسع القانون بصيغته املنقحة طائفة األسباب اليت ميكن أن تستند إليها املرأة لطلـب               
الطالق، وخيول احملكمة تأكيد الطالق بعد فشل حماوالت الصلح، ويقر شروطاً صارمة لتعدد             

ء وأثنـا .  يف املائة من السكان    ١الزوجات، وهي ممارسة يقال إهنا نادرة وختص ما يقل عن           
أو الزواج املتعدد   الزيارة، أبرز مسؤولون أمهية ممارسة القاضي سلطته التقديرية للموافقة على           

االعتراض عليه، وقالوا إهنم يعتربون ذلك تدبرياً وقائياً حيمي النساء من تعـدد الزوجـات               
  . ويستجيب يف اآلن ذاته إىل الواقع االجتماعي والثقايف للجزائر

لألم يف  التلقائية  الطفل الفضلى، يعطي القانون املنقح األفضلية       وحرصاً على مصاحل      -٣٢
؛ وإذا ُمنحت األم الوصاية أيضاً، بات من حقها اختاذ القرارات املتعلقة بتربية             ضانةشؤون احل 

األب وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حال اضطالع األم حبضانة األبناء يكون من واجـب       . أبنائها
وإىل حني تنفيذ القرار . أو تقدمي دعم مايل كاٍف بدالً من ذلكبناء لألتوفري مسكن الئق لألم 

__________ 

)١٧( CEDAW/C/DZA/CC/2. 
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وأخرياً، مل يعد مـن املمكـن   . الزوجة احلاضنة يف بيت الزوجية  اإلبقاء على   القضائي، جيب   
  . حرمان األمهات العامالت من حق احلضانة بسبب عملهن

اليت تندرج  ضايا   قواعد إجرائية جديدة يف الق     ٢٠٠٥لت تعديالت عام    دَخكذلك أَ   -٣٣
ويشمل ذلك مشاركة النائب العام يف مجيع القضايا املتصلة بإنفاذ أحكـام   . قانون األسرة يف  

قانون األسرة؛ ووجوب تضمني سجالت احلالة املدنية نصوص األحكام الصادرة للموافقـة            
صلح بني الـزوجني قبـل احلكـم        العلى الزواج والطالق؛ وشرط قيام القاضي مبحاوالت        

ق؛ وإمكانية أن يأمر رئيس احملكمة، عند الطلب، بتطبيق تدابري مؤقتة فيمـا يتـصل               بالطال
  .بالدعم املايل وحضانة األبناء وحقوق الزيارة والسكن

اليت أدخلـت يف الـسنوات األخـرية،    ومن اإلصالحات التشريعية املهمة األخرى       -٣٤
 تضمني قـانون العقوبـات      األوىلاستجابة لنداءات االحتاد العام للعمال اجلزائريني بالدرجة        

على أنه يعد مرتكباً    تنص   مكرراً بصيغتها اجلديدة     ٣٤١، فاملادة   حكماً جيّرم التحرش اجلنسي   
 دينـار   ٥٠ ٠٠٠ جلرمية التحرش اجلنسي ويعاقَب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من          

 عن طريق    دينار جزائري كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته         ١٠٠ ٠٠٠جزائري إىل   
إصدار األوامر للغري أو بالتهديد أو اإلكراه أو مبمارسة ضغوط عليه قـصد إجبـاره علـى                 

  . االستجابة لرغباته اجلنسية
ستوري معتمد يف   تبعاً لتعديل د   بقرب اعتماد قانون عضوي،   املقررة اخلاصة   أبلغت  و  -٣٥
 مبوجبـه لإلنـاث     ، ختـصص  ، يرمي إىل تعزيز مشاركة النساء يف احلياة العامة        ٢٠٠٨ عام

املقررة اخلاصـة أيـضاً،     أبلغت  و. يف اهليئات املنتَخبة  قاعد  جمموع امل  يف املائة من     ٣٠ حصة
اجتماعها املعقود يف وزارة العدل، بعمل اجلهات املعنية حالياً على صياغة قانون يتـضمن              يف

  . تعريفاً للتمييز
كذلك حيظـر   .  أساس اجلنس  والتمييز حمظور يف الدستور، مبا يف ذلك التمييز على          -٣٦

قانون العمل اجلزائري التمييز على أسس منها السن واجلنس والوضع االجتماعي أو الزوجي             
وينص على املساواة يف معاملة الرجال والنساء فيمـا يتعلـق بـاألجور             والروابط األسرية   
  . واملخصصات املالية

  التطورات يف اإلطار املؤسسي والسياسايت  -باء  
 حرص الدولة على الوفاء بالتزامها مبراعاة األصول الواجبة يف جمايل املساواة            يتجسد  -٣٧

مصاحل الوزيرة املنتدبة املكلفـة     بني اجلنسني وعدم التمييز، أيضاً، يف اآلليات املؤسسية، مثل          
واجمللس الوطين لألسرة واملرأة، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف        باألسرة وقضايا املرأة،    

وحتظى هذه اآلليات بدعم سياسي قوي من رئيس اجلمهورية الذي أعلن تأييـده             . املرأةضد  
  .حلقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني
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قـضايا املـرأة    وتضطلع مصاحل الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة       ،  ٢٠٠٢ومنذ عام     -٣٨
ملصاحل  املهام الرئيسية    وتشمل. باملرأة واملساواة بني اجلنسني   بالدور الرئيسي يف جمال النهوض      

الـسابق تابعـة    التضامن الوطين واألسرة وكانت يف      اليت تتبع حالياً وزارة     الوزيرة املنتدبة،   
الصحة، تنسيق أعمال احلكومة يف جمال تنفيذ االسـتراتيجية         ملكتب رئيس الوزراء مث لوزارة      

واملرأة ورصد تنفيذها،   الوطنية ملكافحة العنف باملرأة، وصياغة سياسة وطنية لشؤون األسرة          
وتعزيز األدوات والبحوث املستخدمة لرصد وضع املرأة واألسـرة، وصـياغة اسـتراتيجية             

واملناقشات اليت دارت مع الوزيرة     . لالتصال واملعلومات يف جماالت األسرة واملرأة واألطفال      
ة وقيود املوارد   وموظفيها بينت بوضوح التحديات املستمرة الناشئة عن القيود املؤسسي        املنتدبة  

وأشارت منظمات اجملتمع املـدين     .  بالوالية ة السابق فةالبشرية واملالية املذكورة يف تقرير املكلّ     
هي األخرى إىل هذه التحديات، ال سيما غياب وزارة قائمة بذاهتا واالفتقار إىل سلطة مالية               

على أن تنـسق    الوزيرة املنتدبة   ونقص املوارد البشرية واملالية باعتبارها عوامل حتد من قدرة          
يتخذ من إجراءات على الصعيدين احمللي والوطين، مبا يف ذلك اإلجراءات            وترصد بفعالية ما  

  .املتخذة مع املنظمات غري احلكومية
أطوار املرأة آخر ضد ويف الوقت احلاضر، بلغت االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف    -٣٩

 ورحبت املقررة اخلاصة بالنهج متعدد املؤسسات املعتمد        ).٢٠١١-٢٠٠٧(مرحلتها الثانية   
يف صياغة االستراتيجية ورصدها، وهو عمل شاركت فيه جهات االتصال املعنية بالقـضايا             
اجلنسانية يف مجيع الوزارات املختصة، إضافة إىل أعـضاء يف الربملـان ونقابـات وجلـان                

.  حقوق اإلنسان والنهوض باملرأةومؤسسات أخرى، كما رحبت بنهجها املتفرع القائم على
وتتمثل الدعائم الرئيسية لالستراتيجية يف تدعيم القدرة املؤسسية على توفري احلماية والـدعم             
للضحايا؛ وتنفيذ استراتيجيات للنهوض باملرأة تساهم يف إعادة إدماج النساء مـن الناحيـة              

تماعية؛ وإقامة حتالفات يف إطـار      االقتصادية؛ وإذكاء الوعي العام والتعبئة االج     واالجتماعية  
ويف حني رحبت منظمات اجملتمع املـدين  . تصميم السياسات والربامج والتشريعات وتنفيذها   

 بالنهج املعتمد يف االستراتيجية الوطنية، فقد أعربت عن قلقها إزاء االفتقار إىل متويـل               إمجاالً
لدعائم بفعالية، وخباصة منها تلك مستمر يدعم السياسات واإلجراءات الرامية إىل تنفيذ هذه ا  

املتعلقة بتدعيم القدرة املؤسسية على تقدمي خدمات الدعم وبتنفيذ اسـتراتيجيات النـهوض            
  . بالضحايا

وُتبذَل حالياً، يف إطار االستراتيجية الوطنية، جهود ذات أمهية خاصة ترمي إىل إنشاء   -٤٠
 وحتليل املعلومات املستمدة من مجيـع       قاعدة بيانات وطنية بشأن العنف باملرأة، هبدف مجع       

املقررة اخلاصـة بـأن    أبلغت  و. القطاعات واملؤسسات املعنية مبا فيها منظمات اجملتمع املدين       
.  وهـران واليـة يف  املشروع النموذجي األول يف إطار هذه املبادرة قد ُنفذ منذ فترة وجيزة          

شاركون يف مشاريع مماثلة يف مجيع      وينصّب التركيز حالياً على تدريب مجيع النظراء الذين سي        
  . أحناء البلد على مجع البيانات بطريقة تراعي نوع اجلنس
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، أُنشئ اجمللس الوطين لألسرة واملرأة، وهو يضم ممثلني للـوزارات           ٢٠٠٦ويف عام     -٤١
مهنية وباحثني، هبدف دعم عمـل      ومجعيات  واإلدارات والوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين      

وتشمل مهام اجمللس الرئيـسية إجـراء       . املرأة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا      مصاحل الوزيرة 
البحوث وتقدمي اآلراء والتوصيات وتشجيع التحاور على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل           

بع الـشمويل   االطورحبت املقررة اخلاصة ب   . ملتصلة بتحسني وضع املرأة واألسرة    املسائل ا يف  
مناقشات على تنظيم   وبدوره املهم يف تعزيز البحوث، وشجعته        اجمللس   الذي تكتسيه عضوية  

وُسرت املقررة اخلاصة إذ بلغها يف أعقـاب        . جمتمعية أوسع نطاقاً بغية النهوض بوضع املرأة      
 مـن املقـرر أن      ٢٠١١يناير  /كانون الثاين البعثة أن دورة اجمللس الوطين العادية املعقودة يف         

 اليت تواجهها املرأة اجلزائرية؛ واحلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية          تتناول التحديات الناشئة  
للنساء والتنمية املستدامة؛ ومشاركة النساء يف احلياة السياسية؛ وحقـوقهن الثقافيـة؛ ودور           

  . وسائط اإلعالم
املقررة اخلاصة، أثناء زيارهتا، أيضاً بإقرار مرسوم رئاسي بشأن إنشاء مركز           أبلغت  و  -٤٢

وستقدم هذه املؤسـسة    . اسات واإلعالم والتوثيق يف جمال األسرة واملرأة والطفل       وطين للدر 
، دعماً للسلطات العامة يف     ٢٠١١ البحثية اجلديدة، املتوقع إنشاؤها يف النصف الثاين من عام        

  . صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل
 استراتيجية وطنية للنهوض باملرأة وإدماجهـا بغيـة      ٢٠٠٨ عام   واعُتمدت أيضاً يف    -٤٣

وتـشمل  . النهوض باملرأة يف جماالت التعليم والصحة والعمالة وكذلك يف احلقل الـسياسي           
املزيد من اإلصالحات   على  تشجيع  الاإلجراءات الرئيسية ذات األولوية يف هذه االستراتيجية        

يمها؛ وتعزيـز اسـتراتيجيات النـهوض بالنـساء         التشريعية؛ ورصد برامج حمو األمية وتقي     
؛ الالئي يعانني بوجه خاص أوضاع الضعف      ال سيما النساء     ،وإدماجهن يف احلياة االقتصادية   

وتكثيف محالت التوعية الرامية إىل تغيري القوالب النمطية املكرسة ألدوار الرجال والنساء يف             
   .األسرة واجملتمع

بـأن  نوع اجلنس، أُبلغت املقررة اخلاصـة   ة مبا يراعي    الوصول إىل العدال  وخبصوص    -٤٤
 هبدف تشجيع   نظمت ألفراد قوات الشرطة    من مبادرات التدريب املراعي لنوع اجلنس        اًعدد

وتنفذ أيضاً برامج تدريب مماثلة يف املدرسة العليا للقضاء واملدرسة      . التبليغ عن حاالت العنف   
. دارة السجون واملدرسة العليـا للـدرك الـوطين        العليا للشرطة واملدرسة الوطنية ملوظفي إ     

. بتسجيل حاالت العنـف اجلنـساين     املكلفات  رحبت أيضاً بزيادة عدد موظفات الشرطة       و
. وهران تعاونية بني الشرطة واجملتمع املدين، ال سيما يف ةوأشادت املقررة اخلاصة بإقامة شراك

بعمل الـشرطة،   احملتملني  والضحايا  الشراكة نتائج منها زيادة ثقة الضحايا       وقد حققت هذه    
  . وهو ما ساهم يف االرتقاء خبدمات املساعدة واحلماية

وأبـرزت  .  يف تقدمي املساعدة االجتماعيـة     )املرشدات(وتتعلق مبادرة أخرى بدور       -٤٥
 على مبادئ املساواة والعدل، وأشارت      واملرشداتوزارة الشؤون الدينية أمهية تدريب األئمة       
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اإلسـالم واملـرأة،    يف مواضـيع    الدراسية اليت أُعدت مؤخراً     الوحدات  إىل  يف هذا الصدد    
أبلغـت  ويف أعقاب البعثة،    . اإليدز، والعنف باملرأة  /واإلسالم وفريوس نقص املناعة البشري    

حكومة اجلزائر املقررة اخلاصة بأن وزارة الشؤون الدينية أوعزت إىل األئمة باالمتناع عـن              
قبل تسجيله يف السجل املدين جتنباً لتحايل بعض الرجـال علـى             برام عقد الزواج الشرعي   إ

  . الشروط القانونية لتعدد الزوجات
وأُتيحت للمقررة اخلاصة فرصة االجتماع بأعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،            -٤٦

هـذه  ورغـم أن    . ومحاية حقوق اإلنسان  االستشارية لترقية   الوطنية  اللجنة  واملعروفة باسم   
 املرأة، فقد سلّط أعضاؤها الضوء على األنشطة  ضدبرناجماً حمدداً بشأن العنفال متلك   اللجنة

. املنجزة يف األعوام األخرية لدعم املساواة وعدم التمييز، خاصة يف جمايل العمالـة والتعلـيم              
الشكاوى املتعلقة حباالت فرديـة،     وتنظر يف   املقررة اخلاصة أيضاً بأن اللجنة تتلقى       أبلغت  و
، وتشجع الضحايا على رفع شكاوى إىل السلطات        قدم دعماً نفسياً لضحايا العنف املرتيل     وت

. املختصة، وتنسق أيضاً مع السلطات العامة لضمان تناول الشكاوى على النحو املناسـب             
 عنها خالل االجتماع، مبا فيهـا اإلقـرار       ورحبت املقررة اخلاصة ببعض املواقف اليت أُعرب        

الطالق من طرف واحـد      ضد املرأة وضرورة إلغاء األحكام اليت جتيز         بتفشي ظاهرة العنف  
  . على أساس اخللع

اللجنـة  يف إطار   جلنة خمصصة   املقررة اخلاصة أن تنوه بإنشاء رئيس اجلمهورية        وتود    -٤٧
األشخاص الذين بلّغت عائالهتم عـن       املقدمة للبحث عن     طلباتالاالستشارية تتوىل فحص    

سد إنشاء هذه اهليئة االلتزام السياسي بتناول مسألة يف غاية احلساسية،       ويف حني جي  . اختفائهم
الذي أُحيـل إىل    لعدم اإلعالن عن تقرير اللجنة املخصصة،       تعرب املقررة اخلاصة عن أسفها      

  .، للجمهور العامرئيس اجلمهورية

  تبقيةالتحديات امل  -سادساً  
 مسأليت تنفيذ القانون وتفسريه بفعالية      أشارت املكلفة السابقة بالوالية يف تقريرها إىل        -٤٨

يف وضرورة تدعيم إطار احلماية املؤسسية لضحايا العنف اجلنساين باعتبارمها حتديني رئيسيني            
وهذه التحديات ال تزال قائمة، وهـي  . التصدي للعنف باملرأة ومكافحته بصورة فعالةسبيل  

اء نظام شامل ومنسق جلمع البيانات      تقتضي االهتمام هبا على سبيل األولوية، إىل جانب إرس        
  . وتدعيم عمليات وآليات التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين

  التحديات املتصلة بالقوانني  -ألف  
يف األعوام األخرية، ناشدت هيئات دولية عديدة حلقوق اإلنسان، منها اللجنة املعنية              -٤٩

 اإلنسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق        بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق       
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اجلزائر إبطال أو تعديل القوانني اليت متيز ضد املرأة ال سيما              
ووجه عدد من الدول األعضاء ومنظمات اجملتمع املـدين         . يف شؤون الزواج واحلياة األسرية    

  .)١٨( باجلزائرعراض الدوري الشامل املتعلق أثناء االست٢٠٠٨اجلزائر يف عام دعوات مماثلة إىل 

  ٢٠٠٥التحديات املتصلة بقانون األسرة لعام   -١  
يف قانون األسرة تأثرياً سلبياً على النـساء والفتيـات          املكرس  يؤثر التمييز اجلنساين      -٥٠

لى املوارد وأعمال العنـف املـادي   عدم احلصول عالتبعية االقتصادية و يتجسد يف   وميكن أن   
  . ي واالستغالل جبميع أشكالهوالنفس
وتلقت املقررة اخلاصة شهادات عديدة مفادها أن قانون األسرة يتضمن عدة أحكام              -٥١

فعلى سبيل املثـال،  . أثر متييزي واضح على النساء ووضعهن يف األسرة واجملتمع       تنطوي على   
ال ينطبق على حظر زواج املرأة املسلمة برجل غري مسلم، وهو حظر من خالل يستمر التمييز  

أحكام اإلرث، اليت تضاعف تبعية النساء      من خالل   زواج الرجل املسلم بامرأة غري مسلمة؛ و      
والفتيات من الناحية االقتصادية ألزواجهن وألقارهبن الذكور وجتعلهن أكثر عرضة خلطـر             

  ".الويل"نظام اإلبقاء على ومن خالل العنف؛ 
 يف  ٢٠٠٥نفيذ التعديالت املدخلـة يف عـام        وال تزال التحديات املتصلة بتفسري وت       -٥٢

فغالباً ما ُتفسر هذه األحكـام      . جماالت الزواج أو تعدد الزوجات أو الطالق تثري قلقاً خاصاً         
وتنفذ بطريقة تتناىف مع روح القانون أو تتعارض معها، مما يفضي إىل املزيـد مـن التمييـز       

 املقـررة اخلاصـة      اليت حتدثت إليها   ومن اجلدير بالذكر أن معظم اجلهات احلكومية      . والظلم
أقرت هبذه التحديات وأعربت عن اإلرادة السياسية ملواجهتها على حنـو يراعـي الواقـع               

  .االجتماعي والسياسي والديين للبلد
ورغم توسيع طائفة األسباب اليت ميكن أن تستند إليها املرأة يف طلـب الطـالق،                 -٥٣
مني حبيث ال جتد النساء يف أحيان كثرية بداً من البقاء يف    مساواة قائ يزال التمييز وأوجه الال    ال

بفسخ ويف حني ميكن للرجال احلصول على طالق سريع         . بيت الزوجية وحتمل عشرة عنيفة    
ودومنا حاجة إىل التربير، ُيطلب إىل النساء اإلفصاح عن أسباب طلبهن، وهي عملية             الزواج  

وعالوة على ذلك، جييز القانون للمـرأة       . ضيميكن أن تستغرق وقتاً وأن ختضع لتقدير القا       
، يف حني ال يشترط مـن       )لعاخلُ(احلصول على الطالق دون موافقة زوجها مقابل مبلغ مايل          

  .الرجال دفع تعويض يف حال طلب الطالق
ويرتبط أحد بواعث القلق أيضاً باشتراط تقدمي املقبلني على الزواج شـهادة طبيـة                -٥٤

وكـشفت  . وقت الـزواج   هب قد يكون مصاً  خر بأي مرض    الطرف اآل كل طرف   إلعالم  

__________ 

 .A/HRCWG.6/1/DZA/3 وA/HRC/8/29الوثيقتان  )١٨(
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مع منظمات اجملتمع املدين أن هذا احلكم يفسر أحياناً على أنه طلـب             املقابالت اليت أجريت    
  .من اخلطيبة" شهادة بكارة"

ويرتبط أحد حتديات التنفيذ األخرى بصعوبات عقد القران على أساس شروط متفق        -٥٥
لشروط املتعلقة بتعدد الزوجات وعمل الزوجة، وذلـك بـسبب          لطرفني، سيما ا  بني ا عليها  

  .اخلوف أو نقص الوعي
 علـى   ٢٠٠٥تعديالت عـام    كثرياً ما ُيتحايل على القيود اليت أدخلت مبوجب         و  -٥٦

احلصول على موافقة    يفاليت أبقى عليها القانون، عندما يفشل الزوج        تعدد الزوجات،   ممارسة  
واستمعت املقررة اخلاصـة أثنـاء   .  ليتزوج بالثانيةن القاضيإذن م لومل حيصالزوجة األوىل   

. بعد يقّره القاضي فيما  مث  زوجون بالثانية زواجاً عرفياً     الزيارة إىل شهادات خبصوص رجال يت     
أو للتهديد بـالعنف قبـل أزواج يريـدون         كما استمعت إىل روايات نساء تعرضن للعنف        

  . إرغامهن على املوافقة على تعدد الزوجات
ويستمر التمييز يف بعض اجملاالت املرتبطة حبضانة األطفال، رغم إدراج حكم يعطي              -٥٧

أُبقي عليها يف   اليت   من قانون األسرة،     ٦٦املادة  ف. ٢٠٠٥يف تعديالت عام    " األفضلية لألم "
على فقدان املرأة املطلقة احلاضنة ألبنائها حق احلضانة يف حال          تنص  القانون بصيغته املعدلة،    

وجتدر اإلشارة إىل أن الرجال املطلقني احلاضنني ألبنائهم ال يفقدون هذا         . ها مرة أخرى  زواج
تعارض بني روح القانون وتفسريه،     باحتمال وجود   وإقراراً  . احلق يف حال الزواج مرة أخرى     

على قرار قاضي الشؤون املدنيـة      ض االعترا هبإمكانقاضي األحداث   على أن   أكد مسؤولون   
وأبرزوا أيضاً أمهية دور النيابة العامة يف مراجعة مجيـع          . حل الطفل الفضلى  حفاظاً على مصا  

  .القضايا املتصلة بشؤون قانون األسرة
 لألم واألبناء  الئقبتوفري مسكناألب يلزم الذي  تعديل  الومن بواعث القلق املستمرة       -٥٨

زواج تأخري إجراءات   أُبلغت املقررة اخلاصة بعدة حاالت تعّمد فيها األ       فقد  . يف حال الطالق  
الطالق بإساءة استغالل الطعون القضائية أو زعموا اإلفالس للحصول على أمر من احملكمـة              

ويف حاالت العنف املرتيل، تضاعف هذه الظروف إىل حـد          . جييز هلم البقاء يف مرتل األسرة     
 روايات  واستمعت املقررة اخلاصة أيضاً إىل    . كبري تعرض النساء للمزيد من العنف واإلساءة      

نساء مطلقات تعرضن للعنف وللتهديد بالعنف من قبل أزواجهن السابقني إلرغامهن علـى             
  . بيت الزوجيةترك 
فـإن املـرأة   يف حال عدم إجناب أبناء  بأنه  ضحايا العنف املرتيل    أوضح العديد من    و  -٥٩
 ي األسر دعمالهؤالء النساء، احملرومات من     والعديد من   . متلك أي حق يف مرتل الزوجية      ال

، يف أحيان   بداًال جيدن   االقتصادي واالجتماعي واملوصومات يف اجملتمع بسبب عدم اإلجناب،         
  . من العيش يف الشوارع حيث يتعرضن للمزيد من العنف واالستغاللكثرية
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  التحديات املتصلة بتفسري قانون العقوبات وتنفيذه  -٢  
ون العقوبات، سيما األحكام املتعلقة     يف تفسري إطار قان   أيضاً  ال تزال هناك صعوبات       -٦٠

 مـن قـانون العقوبـات       ٣٣٦رب املادة   عَتويف حني تَ  . باالغتصاب والعنف اجلنسي الزوجي   
االغتصاب جرمية يعاقب عليها بالسجن من مخس إىل عشر سنوات، فهي ال تتضمن تعريفـاً       

 عـدا  العنـف األخـرى  أشكال و. لالغتصاب وال حكماً صرحياً بشأن االغتصاب الزوجي   
األفعال املخلة باحليـاء    االغتصاب غري معرفة يف قانون العقوبات، لكنها قد تدخل يف نطاق            

ويتضح على مستويات كثرية ما حييط بتجرمي االغتصاب        . ٣٣٥ و ٣٣٤املذكورة يف املادتني    
الزوجي من حرج، وهو ما يتجلى يف عدم وجود أية قضية اغتصاب زوجي معروضة علـى                

اعتربت نائبات يف جملس األمة، منهن نائبة رئيس اجمللس، أن قانون العقوبات            و. احملاكم حالياً 
يعاجل املسألة معاجلة مناسبة وأبرزن أمهية التصدي ملسائل اإلصالح القانوين بـالتوازي مـع              

وقالت إحدى نائبـات    . التغريات االجتماعية وعلى حنو حيترم مبادئ اجملتمع اجلزائري وقيمه        
جملتمع اجلزائري من اهلشاشة ما حيتم علـى التـشريعات أن تواكـب يف              توازن ا "اجمللس إن   

  ".تطورها نسق تطور اجملتمع كي يكتب هلا النجاح مستقبالً
صحيح أن قانون العقوبات حيظر مجيع أشكال االعتداء، إال أن العنف الذي يتسبب               -٦١

 ال يعتـرب سـوى       يوماً ١٥يف إصابات تؤدي إىل املرض أو العجز عن العمل لفترة تقل عن             
يتيح القانون تشديد العقوبات عندما يوجه العنف ضد الوالدين أو األطفال؛ غري أن             و. جنحة

بالقرين أو بالقريب، من غري السلف أو اخللف املباشر، ال يعترب ظرفـاً             إحلاق العنف البدين    
اح تقوض احتماالت جن  ما يقترن هبذه األحكام من صعوبات       تحاورين  وأبرز عدة م  . مشدداً

حكم يف القـانون حيظـر      لعدم ورود   الدعاوى اجلنائية املرفوعة بسبب العنف املرتيل، سيما        
  .، عالوة على االفتقار إىل قانون خمصص للعنف باملرأة صراحةالعنف املرتيل

وميكن أن يطرح قانون العقوبات أيضاً حتديات فيما يتعلق بتجرمي التحرش اجلنسي              -٦٢
من مث  ، إذ ال تنطبق سوى على حاالت االبتزاز اجلنسي و          مكرراً ٣٤١ اجلديدة   مبوجب املادة 

لـق  ، وذلك أمر مق   التحرش اجلنسي غري القائمة على إساءة استعمال السلطة       أشكال  ال جترم   
حمددة إلنصاف ومحاية ضحايا أعمال التحـرش       افتقار قانون العمل إىل تدابري      بسبب  . للغاية

  . واالبتزاز اجلنسيني والشهود عليها

  العقبات اليت تعوق اإلبالغ عن العنف   -باء  
على التشريعات والسياسات والربامج يف األعوام األخرية من تطورات         طرأ  رغم ما     -٦٣

على حد كبري ومـن مث      تراً  مستيف الفضاء اخلاص    النساء  ضد  جديرة باإلشادة، يبقى العنف     
 من املديرية العامـة لألمـن       وتفيد معلومات واردة  .  إىل حد كبري   منقوصاًيبقى اإلبالغ عنه    

النساء على مدى الفتـرة مـا بـني          حالة عنف ضد     ٦ ٧٤٨    بالوطين بأن السلطات ُبلّغت     
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مقارنة مبعدالت تفشي   اً  ، وهو رقم منخفض جد    ٢٠١٠سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /الثاين كانون
صادرة  حديثة وكذلك يف دراسات ٢٠٠٦هذه الظاهرة املستنتجة يف االستقصاء الوطين لعام      

  . عن مراكز الدعم التابعة ملنظمات اجملتمع املدين
. وعلى حنو ما الحظته املكلفة السابقة بالوالية فإن أسباب نقص اإلبالغ هذا متعددة          -٦٤

ـ             اً فمن جهة متثل العقبات االجتماعية الثقافية املتصلة بالتركيبة األسرية والدين والتقاليد وازع
وكما اتضح مـن    . ن العنف، خاصة إذا ما حدث يف املرتل       حيول دون إبالغ النساء ع    ا  مهم

باعتباره مكّونـاً   ما يكون العنف املرتيل مقبوالً اً  ، كثري من ضحايا العنف  املقابالت مع النساء    
إىل الرؤى املكرسة خبصوص احلفاظ على شرف       اً  احلياة األسرية، وذلك عائد أساس    عادياً يف   

قتصادية ألزواجهن وللذكور من أقارهبن واخلوف مـن        األسرة وتبعية النساء االجتماعية واال    
ر أحد املسؤولني احلكـوميني     ذكوكما  . األسري واجملتمعي يف حال اإلبالغ عن العنف      النبذ  
  ".على التسليم بدور الضحية يف األسرة واجملتمعتتغلب غريزة محاية األسرة "فإن 
األمـر  قة بالنظام القضائي،  الثومثة عامل مهم آخر يسهم يف نقص اإلبالغ هو تدين             -٦٥

يف تطبيق القانون وتفـسريه،     عدم االتساق   يعزى باألساس إىل الردود التمييزية وأوجه       الذي  
أنه رغم اعتراف وجتدر اإلشارة إىل . يفضي يف أحيان كثرية إىل إصدار قرارات غري مناسبة مما

 تدابري تأديبية يف حـق      أيةالسلطات بتلك التحديات على املستوى احمللي والوطين، مل تتخذ          
بالقواعد االجتماعية املتمثلة يف عدم التدخل يف الشؤون األسرية أو          على متسكهم   املسؤولني  

   .القوانني املنطبقة وروحها ومقصدهاعلى معارضته علناً بأحكام 
وأقر بعض املسؤولني بأن دور الشرطة والقضاة األول يف حاالت العنف املرتيل يتمثل     -٦٦

غري أن  . طة والتوفيق، ما مل تتسبب أعمال العنف يف إصابات جسدية بالغة اخلطورة           يف الوسا 
من شأن  إىل التقليل   عادة  مييلون  شهادات ضحايا العنف املرتيل تبني أن موظفي إنفاذ القانون          

. املخالفات ويثنون الضحايا عن مواصلة اإلجراءات حىت يف حاالت اإلصـابات اخلطـرية            
عديد من حاالت العنف اجلنسي اليت اهتمت فيها        عن ال اً  املرأة أيض وأبلغت منظمات حقوق    

كارة، وأخـذ ذلـك بعـني    بالشرطة مبعرفة السوابق اجلنسية للضحية، وال سيما موضوع ال    
   .االعتبار يف فحص القضية

ومن العوامل الرئيسية األخرى املسامهة يف نقص اإلبالغ وعي الـضحايا احملـدود               -٦٧
واستمعت املقررة اخلاصة أثناء    .  واجلرب مبقتضى التشريعات املنطبقة القائمة     حبقوقهم يف احلماية  

روايات عن نساء مطلقات مشردات مع أبنائهن مل خيطرن حبقـوقهن           العديد من ال  الزيارة إىل   
وعزا . وعن قضايا امتنعت فيها احملاكم عن إصدار أوامر بإنفاذ تلك احلقوق          املتصلة بالسكن،   

ن هذه احلاالت يف مناسبات عدة إىل قعود منظمات اجملتمع املدين عـن             املسؤولون احلكوميو 
ويف هذا الصدد، ذكّـرت املقـررة اخلاصـة         . أداء دورها بفعالية يف جمال التوعية واحلماية      

كل ذلك جزءاً مـن  املسؤولني بأن الوقاية واحلماية واملساءلة والتصدي لإلفالت من العقاب          
  .اة األصول الواجبةالتزام الدولة ووكاالهتا مبراع
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وتتمثل إحدى العقبات األخرى اليت تعوق اإلبالغ عن حاالت العنف اجلسدي يف               -٦٨
الشرعية الالزمة لقبول سلطات إنفاذ القانون متابعة       الطبية  اشتراط اإلصابة كجزء من األدلة      

ري لذلك فإن دور الطبيب الشرعي، الذي ميكنه تصنيف اإلصابات على أساس املعاي. الشكوى
. توجيهها إىل اجلـاين   اليت ميكن   احملددة يف القانون اجلنائي، ذو أمهية قصوى يف حتديد التهم           

منظمات اجملتمع املدين ومن الـضحايا   العديد من   وأثناء املناقشات مع املقررة اخلاصة، أعرب       
عـادة  (قلق إزاء قلة عدد األطباء الشرعيني يف اجلزائر وسـاعات عملـهم احملـدودة              العن  
الـيت  صـابات  اإلوترددهم يف إصدار شهادات طبية خبصوص     ) يداومون يف الصباح فقط    ما

ويّدعى أن هذا التردد نابع من حرص األطباء على جتنب          . إىل إجراءات جنائية  اً  تفضي تلقائي 
  . إلدالء بالشهادة بصفة خرباءليف احملاكمات يف مرحلة الحقة إقحامهم 

  ضحايامواطن القصور يف خدمات دعم ال  -جيم  
النـساء  جعـل   يف  ما زال نقص املالجئ املتخصصة يشكل مصدر قلق ويـساهم             -٦٩

  . أشكاله غائبات عن املشهد وغري مسموعة الصوتوالفتيات من ضحايا العنف بشىت 
وتتوىل املنظمات غري احلكومية إدارة معظم خدمات الدعم الضرورية للنـساء مـن      -٧٠

 توفر مرافق اإليواء سـوى منظمـتني، بينمـا تـوفر     وال. ضحايا العنف واالعتداء يف البلد  
املنظمات األخرى باألساس مساعدة نفسية وطبية وقانونية يف املسائل املتصلة بالعنف املرتيل            

غري كافية  بصفة عامة على دعم اجلهات املاحنة،       هذه املراكز، اليت تعتمد     و. والطالق والسكن 
اً عالوة على أن وجودها يكاد يكون حمصور      ة الالزمة،   عددياً وتفتقر إىل املوارد البشرية واملالي     

وخبصوص التحرش اجلنسي، يواصل اخلط املباشر الذي فتحته اللجنـة          . املناطق احلضرية يف  
الوطنية للمرأة العاملة التابعة لالحتاد العام للعمال اجلزائريني إسـداء املـشورة إىل ضـحايا               

 بعمل منظمات اجملتمع املـدين، تالحـظ أن         وبينما تشيد املقررة اخلاصة   . التحرش اجلنسي 
املرأة من العنف يقع باألساس على عاتق الدولة        مبراعاة األصول الواجبة يف جمال محاية       االلتزام  
وبناء عليه، تتحمل حكومة اجلزائر املسؤولية عن ضمان تيّسر خدمات احلمايـة            . ووكاالهتا

  . والدعم الفعالة وتوافرها لضحايا العنف
بوامساعيل أحدمها يف   د ملجآن حكوميان خمصصان للنساء من ضحايا العنف         ويوج  -٧١

ما يكفي مـن    نظراً لعدم وجود    و. تلمسان، وكالمها ذو طاقة استيعاب حمدودة     واآلخر يف   
املالجئ، يواصل موظفو الشرطة واخلدمات االجتماعية توجيه النساء اهلاربات من العنف حنو            

املؤسسات طائفة واسعة من األشخاص احملتـاجني إىل        وتؤوي هذه   . مؤسسات ديار الرمحة  
وأشادت املقررة اخلاصة بالنـهج  . دعم الدولة، مبن فيهم املتشردون واملعوقون ذهنياً وجسدياً  

الشمويل الذي اعتمدته هذه املؤسسات اليت تقدم خدمات متكاملة تشمل املساعدة الطبيـة             
غري أهنا تـود تـذكري      .  احلصول على سكن   والقانونية والنفسية والتدريب املهين والدعم يف     
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تطبيق هذا النهج الشمويل يف مرافـق       ، يتعني   ضحايا العنف اجلنساين  ه، يف حالة    احلكومة بأن 
  .الضحاياهؤالء متخصصة تتوافر فيها اخلربة الالزمة لتلبية احتياجات 

سسات وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء تركيز موظفي املالجئ احلكومية ومؤ            -٧٢
ديار الرمحة على املشورة والوساطة، وذكَّرت مبا ميكن أن ينجم عن ذلك من نتائج سـلبية                

 اخلاصة أن موظفي ديـار      ررةوشرحت إحدى النساء للمق   . تتمثل يف تأبيد العنف واإلساءة    
 ،ذاتـه ويف اليوم   . اللجوء إىل العنف معها مرة أخرى     بعدم  نعوا زوجها بتوقيع تعهد     الرمحة اق 
رباً مربحاً وعاد هبا إىل املرتل، فما كان منها إال العودة إىل ديار الرمحـة ملتمـسة                 ضرهبا ض 
  .ومل تقدَّم أية شكوى يف حق زوجها. احلماية
ويتمثل أحد بواعث القلق املتبقية األخرى يف ضلوع تلك املؤسـسات يف ترتيـب                -٧٣

حيص الـشامل الـذي   ورغم التم. وتيسري الزواج بني الضحايا والرجال الباحثني عن زوجة       
خيضع له الرجال قبل تيسري الزواج، حذّرت املقررة اخلاصة من املخاطر الشديدة املقترنة هبذه              

ومثلت شهادة إحدى الشابات    . ، ال سيما بالنظر إىل احلالة النفسية اهلشة للضحايا        املمارسات
أشـد ألـوان    خوة  أذاقها األب واإل  فبعد أن   : على ما حيدث  اً  املقيمات يف ديار الرمحة مؤشر    

شغلها الشاغل العثور على زوج ينتشلها من الـضغط    ا  العنف اجلسدي منذ حداثة سنها، غد     
  .االجتماعي والصعوبات اليت تعانيها امرأة مبفردها، غري عابئة بعنف تظن أنه سيستمر ال حمالة

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
جيع املساواة بني اجلنسني بواسطة     متيزت اجلزائر منذ االستقالل بعملها على تش        -٧٤

القوانني والسياسات والربامج، سيما الرامية منها إىل إعمال احلق يف احلصول املتكـافئ             
غري أن أمية اإلناث، وخاصة يف صـفوف نـساء األريـاف والفقـريات              . على التعليم 

مع واملسنات، ونقص الوصول إىل فرص العمالة ومناصب صنع القرار على قدم املساواة             
  .الرجال أمران ما زاال يبعثان على القلق

وُسجلت مؤخراً تطورات قانونية ومؤسسية وسياساتية تعكس عزم احلكومة على            -٧٥
فيما يتصل مبكافحة العنف ضد املرأة، لكنـها        مبراعاة األصول الواجبة    الوفاء بالتزاماهتا   

تغـيري  إلحداث أو الفعلية /تطورات مل تكف إلزالة مجيع احلواجز أمام املساواة القانونية و       
. تكّرس تبعية املرأة للرجـل    املتجذرة اليت   شامل على املواقف األبوية والقوالب النمطية       

النساء يف األسرة والتحرش اجلنسي يف العمل       ضد  وتشمل بواعث القلق املستمرةُ العنَف      
الاليت لعازبات و ويف املؤسسات التعليمية والتدريبية والوصم والعداء املوجهني إىل النساء ا         

  . مبفردهنيعشن 
وخبصوص إصالح القوانني، جتسد التطورات املهمة املدخلة على قانون األسرة يف             -٧٦

األعوام األخرية النهَج الذي تتبعه احلكومة يف االستجابة إىل سياق اجملتمـع اجلزائـري              
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اركة اجملتمـع  وحتدياته، والذي يتوخى يف هناية املطاف إحداث تغيري اجتماعي تدرجيي مبش         
ويتجلى ذلك بوضوح مثالً يف اعتقاد كبار املسؤولني بصفة عامـة أن الـشروط              . احمللي

 على تعدد الزوجات متثل تدابري وقائية       ٢٠٠٥الصارمة اليت يفرضها قانون األسرة لعام       
  .فعالة حلماية النساء من هذه املمارسة بينما تستجيب إىل الواقع االجتماعي والثقايف للبلد

ت املقررة اخلاصة أثناء بعثتها على العديد من التحديات املستمرة اليت يتعني            قفوو  -٧٧
االهتمام هبا على سبيل األولوية، ومنها تنفيذ القانون وتفسريه على حنو فعال، واحلاجة إىل        

، وإنشاء نظام شامل ومنسق جلمـع البيانـات، وتـدعيم           املؤسسيةحماية  معزز لل إطار  
  .اون مع مؤسسات اجملتمع املدينعمليات وآليات التع

وتسلّم املقررة اخلاصة تسليماً كامالً بصعوبة التصدي للقضايا احلساسة، مبا فيها             -٧٨
من أن يفضي التحول االجتماعي إىل تقويض املخاوف تلك املتصلة باملاضي األليم، وتفهم      

الـيت  م االجتماعي   والوئاغري أهنا ترى أن مبادئ وقيم السلم واملصاحلة         . الوحدة الوطنية 
ُتدعم أسس الدولة اجلزائرية اجلديدة ينبغي أال حتول دون التصدي النتـهاكات حقـوق     

  . اإلنسان بصفة عامة وحقوق النساء اخلاصة باملرأة بصفة خاصة
وتود املقررة اخلاصة، يف ضوء املعلومات اليت تلقتها، أن توجه التوصيات التالية              -٧٩

  .إىل حكومة اجلزائر
صي املقررة اخلاصة احلكومة بضمان تعزيز محاية النساء والفتيات بواسطة املزيد    تو  -٨٠

  :من اإلصالحات التشريعية مبا فيها األمور التالية
ينص على ُسُبل انتصاف مدنيـة  (اعتماد قانون حمدد بشأن العنف املرتيل     )أ(  
املرأة ميكن  د  ضفالقوانني املخصصة للعنف    . والعنف اجلنسي والتحرش اجلنسي   ) وجنائية

أن تفضي إىل تدعيم فعالية استجابة الدولة إىل هذه الظاهرة، سيما إذا نصت على تدابري               
. وقائية وتعليمية مثل محاية الضحايا ومساعدهتم واعتماد عقوبات جديدة يف حق اجلنـاة            

ويقتضي صياغة تلك القوانني واعتمادها عملية تشاورية تأخذ يف احلسبان آراء اجملتمـع             
  الناجني، يف إطار حوار مع اجلهات املعنية بتطبيق القوانني وتنفيذها؛/دين والضحاياامل

املضي يف تنقيح قانون األسرة، مبا يشمل إعادة النظر يف اجملاالت الـيت               )ب(  
 أو تصدت هلا بقدر منقوص، وكذلك األحكـام الـيت   ٢٠٠٥تتصد هلا تعديالت عام    مل

فيذها ظل يف الغالب يتعارض مع روح القـانون          لكن تفسريها وتن   ٢٠٠٥ُعدلت يف عام    
 وإضافة إىل ذلك، ال بد من نشر قانون األسرة على     . ويفضي إىل املزيد من التمييز والظلم     

ات مستنرية فيما يتـصل     من اختاذ اختيار  النساء  نطاق أوسع وبفعالية أكرب لضمان متكن       
  بأمور منها تضمني عقود الزواج شروطاً لصاحلهن؛

 يف إصالح قانون العقوبات بغية تعزيز محاية النساء مـن مجيـع             املضي  )ج(  
التجرمي الصريح للعنف   أن تتناول املناقشات مسائل     بصفة خاصة   ُينصح  و. العنفأشكال  
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التحرش اجلنسي بصرف النظر عن     أشكال  املرتيل مبا فيه االغتصاب الزوجي، وجترمي مجيع        
طفال داخل األسرة ويف مرافق الرعاية      إساءة استعمال السلطة، وحظر العقاب البدين لأل      

  البديلة؛
ضحايا أعمال التحرش   املضي يف إصالح قانون العمل بغية تدعيم محاية           )د(  

  ؛ هلمُسُبل انتصاف فعالةواالبتزاز اجلنسيني والشهود عليها وإتاحة 
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع        ١٦ و ٢إلغاء التحفظات على املادتني       )ه(  

 ضد املرأة، والتصديق على بروتوكوهلا االختياري وبروتوكـول امليثـاق           أشكال التمييز 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا واالتفاقيـة الدوليـة             

  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛
 يف املائـة    ٣٠حصة  ص  يالذي ينص على ختص   طاري  اإلقانون  الاعتماد    )و(  
  . النساء يف اهليئات املنتخبةلتمثيل
وتوصي املقررة اخلاصة احلكومة أيضاً بتدعيم اإلطار املؤسسي حلمايـة وتعزيـز              -٨١

  :حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء، بُسُبل منها التالية
املرأة إىل مرتبـة    االرتقاء مبكتب الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا          )أ(  

 إلعالن وبرنامج عمل بيجني، وتكليفهـا بواليـة وسـلطات           وزارة قائمة بذاهتا، وفقاً   
وصالحيات واضحة، وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الالزمة، واحلرص على بروزهـا،       
ومن مث حتسني قدرهتا على تنسيق أعمال احلكومة يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان               

بـصفة  املرأة  ضد  طنية ملكافحة العنف    ، وتنفيذ االستراتيجية الو   ة بصفة عامة  اخلاصة باملرأ 
املرأة جهود   قاعدة بيانات وطنية بشأن العنف ضد        واجلهود املبذولة حالياً إلنشاء   . خاصة

ويف هذا الصدد، ينبغي إضفاء طابع مؤسـسي        . حامسة وينبغي أن حتظى بأولوية مستمرةٍ     
واستجابة الدولة املعلومات عن أمناط واجتاهات ظاهرة العنف تبادل على وسائل وأساليب 

وأن يشمل ذلك طائفة متنوعة من اجلهات الفاعلة مبـا فيهـا اهليئـات احلكوميـة                هلا،  
  ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية؛

املرأة واجمللس الـوطين    زيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا      تشجيع الو   )ب(  
د اجتماعات دورية مفتوحة جلميع     لألسرة واملرأة وغريمها من السلطات املختصة على عق       

املنظمات املدافعة عن حقوق املرأة هبدف مناقشة التحديات املتـصلة حبقـوق اإلنـسان           
ويتيح . اخلاصة باملرأة واالسترشاد بتلك املناقشات يف صياغة السياسات الوطنية وتنفيذها         

والطفل فرصـة   إنشاء املركز الوطين للدراسات واإلعالم والتوثيق بشأن األسرة واملرأة          
  ساحنة للنقاش املفتوح والتعاون يف هذا الصدد؛
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استحداث برنامج ضمن اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق           )ج(  
وإدراج نتائج هذا الربنامج يف التقارير اإلنسان هبدف التصدي للتمييز والعنف ضد املرأة، 

  .العامة
من بتعزيز اهليكل املؤسسي حلماية النساء      وتوصي املقررة اخلاصة احلكومة أيضاً        -٨٢

  :بواسطة اإلجراءات التاليةالعنف محاية فعالة، 
ضمان توافر ما يكفي من املوارد لتحسني البنية األساسية القائمة لـدعم     )أ(  

طائفة واسعة من الفئات الضعيفة وإنشاء مراكز جديدة تقدم خدمات متكاملة متخصصة            
  نساين؛مماثلة إىل ضحايا العنف اجل

النساء املتشردات واملطلقات واملنفصالت واملهجورات     ستفادة  ضمان ا   )ب(  
دابري خاصة حتميهن من التمييـز      ، من ت  مبفردهنالاليت يعشن   النساء  كذلك   و ،واألرامل

  والتحرش والعنف؛
اختاذ تدابري لتلبية احتياجات النساء من السكن والعمالة، ال سيما النساء     )ج(  

  لعازبات وغريهن من املهمشات؛ضحايا العنف وا
نظراً إىل اختالف مواقف املسؤولني احلكوميني ومنظمات اجملتمع املـدين            )د(  

السوداء، تشجع املقررة   العشرية  املرأة يف   ضد  بشأن التدابري املتخذة إلنصاف ضحايا العنف       
ع أعمـال  اخلاصة تنظيم مناقشات مفتوحة بشأن إمكانية إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف مجي           

وعالوة على حتديد اجلناة وتـسليمهم إىل       . العنف املرتكبة يف حق النساء خالل تلك الفترة       
بتعويض أُسـر املفقـودين     القضايا العالقة املتصلة    العدالة، ميكن أن تتناول هذه اهليئة أيضاً        

 ملختلفة عن املوقـف الرمسـي  آلراء اوميكن يف سياق هذه العملية مناقشة ا   . وضحايا العنف 
  العدالة؛إحقاق احلقيقة والوطنية ومعرفة فيما يتعلق باملصاحلة 

املـرأة  جز اليت تعوق تسجيل حـاالت العنـف ضـد           إزالة مجيع احلوا    )ه(  
الناشئة عـن   والتحقيق فيها ومالحقة الفاعلني جبدية؛ ويشمل ذلك احلواجز االجتماعية          

ظفي إنفـاذ القـانون عـن       القواعد والقوالب النمطية األبوية اليت تتسبب يف إحجام مو        
تسجيل الشكاوى اجلنائية أو إعالم الضحايا حبقوقهم، واحلواجز اهليكلية مبا فيها شـرط             

  .الشرعية الطبية اإلصابة كجزء من األدلة
وتوصي املقررة اخلاصة بأن تباشر احلكومة املزيد من برامج التدريب والتوعيـة،              -٨٣

  :وذلك بُسُبل منها
اعي لنوع اجلنس، بالتركيز على الصكوك القانونيـة        دعم التدريب املر    )أ(  

الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، وتفسري التشريعات احمللية ذات الـصلة،            
فيها قانون األسرة وقانون العقوبات، يف ضوء تلك الصكوك الدولية، يف سياق برامج              مبا

وينبغي أيضاً  . وظفني العموميني مدارس الشرطة والقضاء وغريها من مؤسسات تدريب امل       
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دعم منظمات اجملتمع املدين وإشراكها يف مبادرات التدريب بغية زيادة قدرهتا على رصد             
وفاء احلكومة بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة بصفة عامـة             مدى  

  املرأة بصفة خاصة وإعداد التقارير ذات الصلة؛ضد والعنف 
م محالت توعية بدعم من وسائط اإلعالم الواعية، بغية القضاء على           تنظي  )ب(  

املواقف التمييزية جتاه املرأة والتصدي للقوالب النمطية املتعلقـة مبـسؤوليات النـساء             
  والرجال وأدوارهم يف األسرة واجملتمع ويف مكان العمل؛

قـررات  دمج ُبعد يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف الكتب املدرسـية وامل            )ج(  
التعليمية، وتدريب املدرسني يف هذا الصدد بغية تغيري املواقف األبوية والقوالب النمطيـة        

 اإلنـسان اخلاصـة   اجلنسانية وتشجيع سلوك يعزز وحيمي املساواة بني اجلنسني وحقوق          
  .بالنساء والفتيات

        


