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الجزائر :ينبغي التحقيق في االعتداءات على النساء ومقاضاة مرتكبيها
تس تتتة ة ت ت
قال تتظ ة الت تتة اللي تتو الإنليت تتة الي تتوة ين الست تتتخا اراا ري تتة ي قيت تتس أن تن ت ت ي ت ترا تتا لتت قي ت ت
اال تتتإا ا تتتن ال ستتا مي ن قتتإإ ار تتاا يد تتاوة اللإالتتةل ن ر تتالة أر تتتتلا اليتتوة يد ن يتتر اللتتإ اراا تتر مي أ ربتتظ
امل الة قتقلا الللي بشأن اال تإا ا اليت ذُكتر أاتا نقلتظ ةإي تة وا تس ةستلو مي ن تظ الستتخا اراا ريتة
يد ير ا يشارا ناض ة بأاا ال تساةح ةع أ لا الل ف ضإ املرأال
ن تن ةإى الشلري املاضينيمي نر أن ال سا ال يت يلش وا س ةسلو  -نهس ة خقة غ ية بال يط قع تن بلتإ
 627كيت تتوةإا يد ار تتوش الش تترقس ةت ت اا تتر اللاص تتلة" -ةس تتاك  " 36ن"ةس تتاك "40مي كت ت ف ه تتإ ا ملو تتة ةت ت
اال تإا ا تن أيإ جملو ا ة الشقاش جملويل اهلويةل نُ م أن اال تإا ا قتع أث تا التيتلمي ويتخ تإهل هت
اجمللو ا (اليت تألف كل ة لا ا ا ة مخسة يد تة أشناص) وا يد بيو ال سا بقصإ رقتلا تن ةا يقإنل
ن لرضتتظ ال ستتا ال ت يت أةستتكظ جمل ت تتتع اجمللو تتا ل تتتإا ارستتإ مي مبتتا ذلتتع ا تتتنإاة الستتكاكنيمي ن ترقة
لتر بلتا ال ستا ء تا ا امللاةتتة ار ستيةمي مبتا ذلتع يريتإه
ةصاغل نهوا يل احمللولةل كلا نر أنقا
ة ثياجمل ن و يه الشتا م التياية هل مي ة ققيل نلتل "باللاهرا "ل
نيسانر ة الة الليو الإنلية قت هاص ة أن اال تإا ا ا تلإ ظ ال سا بشكل ةتللإ تن ةا يقإنل نقإ ا
ةلام ال سا ال يت لرضت ل تتإا يد وا تس ةستلو لتق تخ ت لتلمي نهت يلشت لووتإه أن ةتع قريقتان ةت
ال سا أن ةع أطيتاهل ل نمثتة بوا تخ قتت ةت أن ال ستا اللابتانا يُستتلإ مي لتيأل نات نستا ستمنمي ني تا لكتوا
يليش لووإه نيتلتل باال تق االقتصا ل نذُكر أن اللجا املتصور لتلوظيني املكتيني بت يي القوانني و ري
احللاية اليلالة لت سا نةقاضاا ار اا ميثل أوإ نا ع تع اال تإا ا ل
ان ابيع القتيتة املاضية :يس ليتة ناوإامي  9-8أبريل/نيسانمي متظ ةإامهتة ةتا
ننر أن اال تإا ا قإ صا إ
احلس امللرنف با م " ةساك "36ل ن قمن احلا ثةمي ذهمن إ ة ال سا ال تس لرضت
ال يقل مخسة ة ا
ريتتإا "التتوط "
ةقالتتة نُشتتر
ل تتتإا يد ةركتتا الشتترطة احملتتتس لتقتتإإ شتتكانىل نبلتتإ ي ت ن أنقتتا اال تتتإا ا
بقتم تيلة تلساين  11أبريل/نيسانمي قيل ين املسؤنلني ا تإ وا اةرأا ناوإا تن انقتل كجتا ةت الت قيت ل كلتا
ذُكر أنه ة  12أبريل/نيسانمي مت نشر أ را ة قوا انة كل ليتة ملراققة اننضاع ىف امل خقةل
تن أن أ حتقي جيمن أن
نقإ روقظ ة الة الليو الإنلية ر التلا بارلو اليت ب لتلا الستخا مي نلك لا شإ
يكتتون تتا نةستتتق ن.ايتتإال ن تتظ امل التتة يد قتتإإ ال ت ي ثقتتظ ةس تؤنليتلم ت تتتع اال تتتإا ا يد اللإالتتة

مبو من ي را ا .اكلة يس بامللايري الإنلية لتل اكلا اللا لةل كلا شإ امل الة تن ضرنرا اءنصتاف اليلتا
لت سا ال يت لرض ل تإا ا مي مبا ذلع متكي ل ة احلصو تن املشورا ناخلتإةا الصت ية ناال تلا يتة التيت
قتتإ جتتتج يليلتتال كلتتا قتتع تتتن تتا الستتتخا ةستتو لية محايتتة مجيتتع املشتتتكيا نالشتتلو ن تتا ن ةت الل تتف أن
التلإيإ بالل ف أن أ شكل ة أشكا الإهيمن اليت قإ إ من تن الت قيقا ل ن ت نا تتن ذلتعمي تلن الستتخا
ي قيس أن لت بوضوح أن ال سا جيمن أال يتلرض لتل ف أن التلإيإ بالل فمي بيا ال ار والتل الان يةل
نأهريامي ظ ة الة الليو الإنلية الستخا اراا ريةمي ةرا أهترىمي يد اوتإاة القتوانني نامللتايري الإنليتة حلقتو اءنستان
يلا يتلت مبكا ة الل ف ضإ املرأال نهل اليايةمي يتلني تن الستخا شجمن الل ف ت ا نبقتوا ن قتا لتلتا ا  4ةت
"ي ن بشأن القضا تن الل ف ضإ املراا"ل نيإ و ه ا اء ن خمتتف الإن يد ممار ة الإأش الوا من مل تع أ لتا
الل ف ضإ املرأا نالت قي يلا نامللاققة تيلا ن قا لتقوانني الوط يةمي وا ارُكقظ تع ان لا ة ققل الإنلة أن تن
أيإ أ را غري التابلني لتإنلةل
نمبو من الللإ الإنيل اخلاص باحلقو املإنية نالسيا يةمي لن الستخا اراا رية ةتاةة بتو ري اءنصاف اليلا لت سا
ال يت لرض ملثل ه ا الل فمي بيا ال ار لا يذا كان االنتلاك قإ ارُكقظ تن أيإ أشناص ذن صية رمسيةمي
أن ة ققل أ را غري ابلني لتإنلةل نكلا ذكر ر ة وقو اءنسان التلتي اللاة رقم 31مي غري أن ةا يقع تن
الإن انطراف ة التااةا يجيابية بضلان احلقو احملإ ا الللإ ل يتم الو ا بلا متاةا يال يذا واس ان را حبلاية
الإنلةمي ليأل قط مما قوة به ةوظيوها ة انتلاكا حلقو الللإمي بل أيضا مما ير كقه أ را بصيتلم الشنصية أن
ةا ر كقه كيانا ة أ لا ضارا بالتلتع حبقو الللإ بقإر ةا كون تع احلقو قابتة لإل لا بني ان را أن
الكيانا "ل
نأضا ظ التج ة قو  " :نقإ يكون مثة ظرنف يسير يلا إة ضلان وقو الللإ تن حنو ةا قتضيه املا ا ٢
انتلاكا لتتع احلقو ة قِقَل الإن انطرافمي نتيجة لسلاح الإن انطراف ن را أن كيانا بار كاش أ لا ة
ه ا الققيل أن نتيجة للإة اختاذها إابري ة ا قة أن إة ب هلا ةا يتو من ة ةساع مل ع ار كاش تع ان لا أن
لتللاققة تيلا أن الت قي ف يلا أن رب الضرر ال ا م لا"ل
ل
نال اا ة الة الليو ا لإنلية شلر بالقت ة أن الستخا اراا رية مل ي بالكاةل التوصية اليت قإةتلا ر ة القضا
تن الل ف ضإ املرأا اة 2005مي ناليت وثظ يلا "الإنلة الخرف تن أن ويل اننلوية القصوى لصوغ نا تلا
شريع ملكا ة الل ف ضإ املرأا"ل نأنصظ التج ة بأن قوة الستخا اراا رية " ي التإابري الراةية يد ة ع كا ة
أشكا الل ف املر كمن ضإ املرأامي مب يه الل ف املإيلمي طري ثقيف ن و ية املسؤنلني ينياذ القوانني نارلا
القضا س نةوظيس الر اية الص ية ناملسا إي اال تلا يني ن اةة ارللور"
ل كلتتا أنصتتظ التج تتة باختتتاذ التتتإابري ال ةتتة لتقتتإإ املستتا إا الخقيتتة نال يستتية نالقانونيتتة يد أنللتتع ال تس يتلرض ت
لتل فل

نُر ة الة الليو الإنلية وا الستخا اراا رية يد ا تلا "ي إا يجية إة السلاح يلا خيت الت قيت ن املتابلتة
القضتتا ية بشتتأن مجيتتع وتتاال الل تتف ضتتإ امل ترأا "مي التتيت نضتتللا تتاة  2007املقتتررا اخلاص تة لألةتتم املت تتإا املل ي تة
بالل ف ضإ املرأامي أ قابه ن واققهل
خلفية
ين تستة احلوا ث انهريا اليت نقلظ وا س ةسلو تقس الضو تن أمهية التصإ بشكل كاف حلوا ث الل ف
ة اللقاش تن
اليت قع تن أ اس نوع ار ألمي نذلع ة أ ل ضلان إة كرار االنتلاكا نكسر ثقا ة اء
االنتلاكا ضإ املرأال ن ظ ة الة الليو الإنلية الستتخا اراا ريتةمي ة ا تقا تإامي يد التصتإ بشتكل كتاف
لت وا ث اليت نقلظ وا س ةسلو يوليو/متو 2001مي إةا لرضظ جملو ة ةت ال ستا ال تتإا ةت ققتل حنتو
سية نمت اغتصاش بلضل مي بي لا لرضظ ث ثة ة ل الغتصاش
 300ر لل نقإ لرضظ أغتقية ال سا ال تإا ا
مجتا سل نطُل تتظ بلتتا ال ستا بالستتكاكني ن تتوه نصتتإنره ه نأُوتر بلضتتل اآهتترل نحبتإن تتتم ة التتة الليتتو
نوكتم تيته بالستج ملتإا مثتاين ت وا مي نمل تتم ةقاضتاا أوتإ تتن
الإنليةمي أُ ي ر ل ناوإ قط بتللة االغتصاشمي ُ
اال تإا ا ار سية انهرىل
ال و تتإ اراا تتر ق توانني تصتتإى لتل تتف ضتتإ املتترأا بشتتكل كتتافل قلو تتمن القتتانون اراا تتر مي يلاقتتمن تتتن رميتتة
االغتص تتاش بالس تتج ة تتإا ص تتل يد  10ت وا ل نلك ت االغتص تتاش غ تتري ةل ترفمي كل تتا أن أش تتكا الل تتف ار س تتسمي
با تث ا االغتصاشمي ليسظ ةلر تة قتانون اللقوبتا اراا تر مي نلكت ميكت أن ي اتر يلتا حتتظ ب تإ اال تتإا ا غتري
ال قةل
نثيقة اةة
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