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Gender Justice
& The Law

ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
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املقدمة
النطاق
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) – بإجراء
دراسة حول عدالة النوع االجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع االجتماعي والحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي في منطقة الدول العربية.
فصل للدول .يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات
ً
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ،و18
التشريعية والسياساتية األساسية في الدولة ،فيما يخص عدالة النوع االجتماعي.
تحليل بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام
ً
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر .ويقدم الفصل
القانون ،وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجاالت القانونية التالية:
•الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف األسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة قوانين األحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
•حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
•حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.
•

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:
1 .1مراجعة المواد المنشورة ،في الفترة من يناير/كانون الثاني  2016إلى يونيو/حزيران  ،2017وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ
القانون المتصلة بعدالة النوع االجتماعي في الـ  18دولة ،وقد شكّ ل هذا االستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
2 .2إدراكً ا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة ،فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من
القطرية باألمم المتحدة وباالستعانة باستشاريين ُقطريين .تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/
الدول ،بقيادة الفرق ُ
دقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول .والتمست العملية المذكورة تضمين آراء األطراف الشريكة في الحكومات
أيلول  2017إلى أغسطس/آب  ،2018لضمان ّ
وأصحاب المصلحة األساسيين اآلخرين على مستوى الدول.
قام بمراجعة هذا الفصل كل من السيدة ناديا آيت زاي ،المحامية ومديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة؛ ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
القطري في الجزائر؛ ووزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة؛ ووزارة العدل .ننوه بإسهامات األطراف المذكورة ببالغ االمتنان.
ُ
أيضا بمراجعة وتحرير المسودات النهائية وإعدادها للنشر
قام بتأليف استعراض األدبيات الذي شكّ ل أساس تقييم الدولة االستشاريان جون غودوين وناديا خليفة .وقد قاما ً
قدما من خبرات وآراء وعمل جاد بكل االمتنان .وقام كل من ناديا خليفة وعمرو خيري بترجمة ُمخرجات الدراسة إلى
ضم إضافات النظراء ُ
طريين إليها .نُ نوه هنا بما ّ
بعد ّ
الق ِ
قدمه في التحرير والمراجعة باإلنكليزية.
وننوه بكل الشكر ً
العربية واإلنكليزية.
أيضا بجهود جون تيسيتور للدعم الذي ّ
ّ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Partly

اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻘﺎﻧﻮن
of the law have
ﻫﻞ ﻳﺪﻋﻢbeen
addressed,
but significant
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
gaps remain.
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
Some gender justice aspects

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺤﺴﺐ رﻣﻮز ﻟﻮﻧﻴﺔ أدﻧﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
ﻳﺘﻴﺢ ُ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.



اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺘﺴﻖ إﻟﻰ ّ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻀﺮ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ ،أو أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

 



ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ
اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺎواة ﻛﺒﻴﺮة.



ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺤﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ّ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

      .

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة "ﺳﻴﺪاو"
(4) ١٥
واﻟﻤﺎدة 15
اﻟﻌﺎﻣﺔ( واﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(
)ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ١٩٩٦ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) ٢2ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺳﻴﺪاو" ﻓﻲ ﻋﺎم 1996
)) (٤ﺣﺮﻳﺔ
) ١٦اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺰواج واﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ( واﻟﻤﺎدة 29
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ( ،واﻟﻤﺎدة 16
) ٢٩إدارة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت(.

اﻟﺪﺳﺘﻮر
دﺳﺘﻮر 2016
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر
 ٣٢ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة32
ﺗﻨﺺاﻟﻤﺎدة
ﺗﻨﺺ
 ٢٠١٦ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺬرع ﺑﺄي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﻮﻟﺪ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺮأي أو أي ﺷﺮط أو ﻇﺮف آﺧﺮ ﺷﺨﺼﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺎدة 34
وﻧﺴﺎء.
رﺟﺎﻻ
 ٣٤إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ً
ً

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﺰوج.
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اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

ﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

 ١٩-١٥اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ٣٠دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

اﻹﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
ﺠﺮم.
اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ ّ

 ٢٠١٥اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .وزادت

وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷزواج .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ
اﻷﺳﺮي أو أواﻣﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ.

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﻳﺤﻈﺮ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ٣١٣-٣٠٤ﺑﻤﺎ

ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب.

ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وإذا ارﺗﻜﺐ

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  ٣٣٣ﻣﻜﺮر و ٣٤١ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت،

ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث

ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.

وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺣﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث.

ﺗﺒﺮئ اﻟﻤﺎدة  ٣٢٦ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﻗﺎﺻﺮا ﻟﻢ
ﺗﻜﻤﻞ  ١٨ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻨﻒ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو
ﺗﺤﺎﻳﻞ ،إذا ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً  .وإذا ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ
ﺧﺎﻃﻔﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻻ ﻓﻲ
ﺣﺎل إﺑﻄﺎل اﻟﺰواج.

ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  ٢٠ﺳﻨﺔ.

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

)اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ(

ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٢٧٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ

اﻟﺰﻧﺎ

ُﻳﻌﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٣٣٩ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺤﻖ
اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺎﺟﺌﻪ ﻓﻴﻬﺎ

وﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض إذا ﻛﺎن

ﻻ ﻳﻤﺎرس ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .ﻗﺪ

اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺿﺪ ﻗﺎﺻﺮ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ

أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح ﻣﻦ

ﺻﺪرت ﻓﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٨ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض

ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.

 ١٩٦٦اﻻﻏﺘﺼﺎب .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ

اﻷﺳﺮة واﻷﺧﻼق.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن أواﻣﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

اﻹﻏﺘﺼﺎب

)ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(

ﻳﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ  ١٥٦-٦٦ﻟﻌﺎم

ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج

اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

ﺗﺠﺮم ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة  ٣٠٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .ﻟﻜﻦ ﻻ

ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻹﺗﺠﺎر ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﺒﻐﺎء

ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﻮاد  ٣٤٧-٣٤٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺒﻐﺎء.

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  ٣٣٣و٣٣٨
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
وﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﺑﻐﺮاﻣﺔ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق

واﻹﻧﺎث ﺑـ  ١٩ﺳﻨﺔ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت

ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺬﻛﺮ إﻟﻰ دور رﻣﺰي

ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﻨﻔﻖ

زواج ﻣﻦ ﻫﻢ دون اﻟﺴﻦ  ١٩ﺳﻨﺔ.

ﺣﻀﻮر وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﺮوس ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج .وﻻ

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن

ﻻ ﺗﺮﻳﺪه وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ زواﺟﻬﺎ.

أرادت اﻟﻤﺮأة اﻟﻄﻼق دون وﺟﻮد ﻣﺒﺮرات أو

ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﺬﻛﻮر

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ،٢٠٠٥
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج .وﻳﺘﻮﺟﺐ

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻤﺮأة ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط
ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ .ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻘﻮق

ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻄﻼق دون إﺑﺪاء أﻳﺔ أﺳﺒﺎب .وإذا

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺰوج زوﺟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد
"اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ" اﻟﺬي ﻳﺒﺮر رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻣﺮأة أﺧﺮى ،وأﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

أﺳﺒﺎب ،ودون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺰوج.
ً
ﺗﺴﺪد

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ،ﺗُ ﻤﻨﺢ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸم ﻣﺎ ﻟﻢ

اﻟﻤﻴﺮاث

ﻟﻸب ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺔ )اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ( ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻪ

وﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻷم ﺣﻀﺎﻧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻐﻮا

ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت

أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.
اﻟﻈﺮوف ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷم ً

اﻟﺰواج.

اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺑﻨﺎء.

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼق .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ

ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ.
ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﻦ

ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث.
ﺗﺘﻠﻘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ .ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺼﺔ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ أﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ

وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ

ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٨٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ أرﺑﺎب

اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث.

ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل

ﻟﺪى ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ  ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎ ) ٩٨ﻳﻮﻣﺎ( إﺟﺎزة

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ

أﻣﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﺤﻤﻞ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر

إﺟﺎزة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل.

اﻟﻤﺎدﺗﺎن  ٢٨و ٢٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ١١-٨٣ﻟﻌﺎم

اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻓﺼﻞ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ،١٨٣وﻫﻲ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء

أزﻳﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻮع
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ٢٩
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﻠﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﺎص.

.١٩٨٣

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
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نظرة عامة
اإلطار القانوني
القانون الدولي
صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو") في عام  ١٩٩٦مع تحفظها على المادة ( ٢تدابير السياسة العامة) والمادة ( )٤( ١٥حرية
اختيار محل السكن واإلقامة) ،والمادة ( ١٦المساواة في الزواج والحياة األسرية) والمادة ( ٢٩إدارة االتفاقية والتحكيم في المنازعات) .والتحفظات على المواد  ٢و )٤( ١٥و١٦
تتعلق بقانون األسرة.
وصادقت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام  ،٢٠١٦وصاحب
1
التصديق تقديم إعالنات تفسيرية.
وانضمت الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للنساء في عام  2004ووقعت على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية في عام .2003
ّ

القانون الوطني
القوانين ذات الصلة بعدالة النوع االجتماعي هي كالتالي:
•دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 19962
•قانون العقوبات لعام  ،١٩٦٦والمعدل في عامي  ٢٠١٤و٢٠١٥
•قانون األسرة لعام  ،١٩٨٤والمعدل في عام ٢٠٠٥3
•قانون العمل لعام  ،١٩٩٠والمعدل في عام ٢٠٠٨
•القانون العضوي لألحزاب السياسية 1997
•قانون الجنسية 2005
لعبت الشريعة والعرف دوراً مهماً في إعداد قانون األسرة وقانون العقوبات ،خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات .إذ ينص القانون المدني في المادة  )2(1أنّ ه يسري
"القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها .وإذا لم يوجد نص تشريعي ،حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم
يوجد فبمقتضى العرف".
عرف قانون العقوبات المعدل في عام  ٢٠١٤جريمة التمييز على النحو التالي:
وي ّ
ُ
يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو اإلعاقة ويستهدف
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها او ممارستها ،على قدم المساواة ،في الميدان السياسي واالقتصادي
4
واالجتماعي والثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
وتتراوح عقوبة التمييز بين الحبس ستة أشهر وثالث سنوات وغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومئة وخمسين ألف دينار جزائري.

5

الدستور
يكفل الدستور مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز .وتشمل مواد الدستور ذات الصلة بعدالة النوع االجتماعي ما يلي:
•كل المواطنين سواسية أمام القانون .وال يمكن أن ُيتذّ رع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
(المادة .)٣٢
•تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتّ ح شخصية اإلنسان ،وتحول دون مشاركة الجميع
الفعلية في الحياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية (المادة .)٣٤
ّ
•تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل (المادة .)٣٦
واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على
•الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة .وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات،
ُ
سالمته وعدم انتهاك ُحرمته (المادة .)٣٨
•الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية ،مضمون (المادة .)٣٩
حظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة (المادة .)٤٠
وي َ
•تضمن الدولة عدم انتهاك ُحرمة اإلنسانُ .

1

مرسوم رئاسي بالتصديق على بروتوكول مابوتو ،تم نشره في  ٢٧سبتمبر/أيلول .٢٠١٦

تم تعديل دستور  1996في عام  2002بموجب القانون رقم  03-02المؤرخ في  10أبريل/نيسان  ،2002ثم بموجب القانون رقم  19-08المؤرخ في  15نوفمبر/تشرين الثاني  ،2008وبموجب
2
القانون رقم  01-16المؤرخ في  6مارس/آذار .2016
3

المرسوم رقم  02-05المؤرخ في  ٢٧فبراير/شباط  ٢٠٠٥المعدل والمتمم لقانون األسرة لعام .١٩٨٤

4

قانون العقوبات لعام  ،١٩٦٦المادة  ٢٩٥مكرر( ،)١المعدل بقانون رقم  01-14المؤرخ في  4فبراير/شباط .2014

5

المرجع السابق ،المادة  ٢٩٥مكرر(.)1

11

إطار السياسات
عضوا .ويقوم المجلس بتطوير وتقييم البرامج التي تلبي احتياجات النساء ،ويجري البحوث ويقدم المشورة
تأسس المجلس الوطني لألسرة والمرأة في عام  ٢٠٠٦وبه ٤٨
ً
بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر على المرأة.
وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة في عام " ٢٠٠٧االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" .وأوصت االستراتيجية الوطنية بإنشاء مراكز لضحايا
العنف .كما دعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء ،وإنشاء وحدات شرطة خاصة إلحالة الضحايا إلى دور الرعاية ،وبروتوكول موحد للتعامل مع قضايا العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وتدريب الشرطيات على التعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.
تضمن "االستراتيجية الوطنية لتعزيز وإدماج المرأة" للعام  ٢٠٠٨مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن مبادئها الرئيسية.
وفي عام  ،٢٠١٦تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة اإلتجار بالبشر بموجب مرسوم رئاسي ،تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء .وتنسق اللجنة تنفيذ خطة عمل
وطنية لمكافحة اإلتجار.

الخدمات القانونية واالجتماعية
تشمل االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر التدابير والخدمات التالية:
•األمن والحماية
•الرعاية المناسبة من قبل موظفي الصحة
•الحماية والمساعدة القانونية
•التعبئة وتوعية المجتمع
•التمكين الذاتي للفتيات والنساء وإعادة دمجهن في المجتمع واالقتصاد
6
•حماية الفتيات صغيرات السن والمراهقات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
تتولى وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة إدارة مركزين وطنيين مخصصين الستقبال وإيواء النساء والفتيات الالئي يعانين من ظروف صعبة ،مع تقديم الدعم
النفسي والرعاية الصحية والمعنوية ،وكذا إعادة إدماجهن في الوسط األسري والمهني .كما تدير الوزارة مراكز الستقبال الفتيات المراهقات تحت  18سنة ومراكز للمسنين
تستقبل النساء فوق سن الستين .ويتم تنظيم وتسيير هذه المراكز وفقاً لمرسوم تنفيذي.
كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك منظمة النساء في خطر "إس أو إس" ومنظمة التجمع ضد الحقرة لصالح حقوق الجزائريات ( 7)RACHDAتدير مراكز
إيواء .كما توفر كل من شبكة وسيلة وشبكة بلسم المساعدات القانونية والنفسية.
يضمن دستور الجزائر لعام  ٢٠٠٦المساعدة القضائية لألشخاص المعوزين 8.وقد تم تعزيز الحماية ضد العنف القائم على النوع االجتماعي في عام  ٢٠١٥نتيجة التعديالت
التي طرأت على قانون العقوبات .ومن شأن هذه التعديالت أن تساعد على تعزيز ثقة المجتمع في القانون وأن تشجع الناجيات من العنف على اللجوء إلى القضاء.

الحماية من العنف األسري والعنف الجنسي
في عام  ،٢٠١٥تم تجريم العنف األسريُ .
وأدرجت جرائم جديدة في قانون العقوبات ،وزادت العقوبات المفروضة على بعض جرائم قانون العقوبات التي تشمل األزواج.

تجرم أحكام قانون العقوبات اإلساءة اللفظية أو النفسية ،حتى وإن لم ينتج عنها إصابات جسدية .وتشمل الجرائم الجنائية الجديدة المدرجة في قانون العقوبات:

9

عمدا في إحداث جرح أو ضرب بالزوجة ،والعنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سالمتها البدنية أو
•التسبب
ً
10
النفسية.
11
عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته لغير سبب جدي.
•الزوج الذي يتخلى
ً
12
•كل شخص مارس على زوجته أي شكل من أشكال اإلكراه أو التخويف ليتصرف عن ممتلكاتها أو مواردها المالية.
13
•كل شخص يضايق امرأة في مكان عمومي ،بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.
سابقا .وتشمل عقوبات العنف األسري السجن مدى الحياة إن
ً
حاليا أو
أدخلت التعديالت على قانون العقوبات عقوبات أكبر عندما تكون ضحية االعتداء هي الزوجة سواء ً
تسبب العنف في وفاة الضحية ،والسجن لمدة عشرين سنة إن تسبب العنف األسري في إعاقة دائمة.
وتتراوح العقوبات األخرى بين غرامات من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف دينار جزائري والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات حسب درجة العنف وحالة الناجية من العنف
(على سبيل المثال :إن كانت الفتاة قاصراً أو نتج عن العنف مرض أو إعاقة الضحية) .يعاقب على االعتداء على الزوجة الذي يسبب المرض أو العجز عن العمل لمدة أقل من
يوما بالسجن لمدة أقصاها ثالث سنوات ،وغرامة 14.وربط العقوبة بدرجة اإلصابة البدنية الناجمة عن االعتداء يتطلب أدلة من األطباء لتحديد مستوى العقوبة .ويجب على
ً ١٥
الشخص الذي يدعي بوقوع العنف األسري بحقه زيارة طبيب شرعي إلجراء فحص لتوثيق اإلصابات.
المرتكبة في األماكن العامة أو في أماكن
وزادت تعديالت  2015أيضاً من العقوبات على جرائم التحرش الجنسي القائمة في القانون من قبل التعديالت ،ومنها األفعال ُ
العمل ،إذ تم تشديد عقوبات السجن والغرامة في تلك الجرائم 15 .إال أن التعديالت تسمح للمعتدي باإلفالت من العقوبة أو بأن يحظى بعقوبة مخففة إذا عفت

 6االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ،متوفر باللغة الفرنسية:
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Strategie-Nationale-de-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-Algeria.pdf
7
8
9

العنف ضد فئات مهمشة من الناس.
"الحقرة  "hogra -مصطلح عربي جزائري يعني ازدراء أو احتقار بقصد األذى ،أو تطبيع ُ

الدستور ،المادة .٥٧

المعدل لقانون العقوبات.
القانون رقم  ١٩-١٥المؤرخ في  ٣٠ديسمبر/كانون األول ٢٠١٥
ّ

10

المرجع السابق ،المادة  ٢٦٦مكرر ،و ٢٦٦مكرر (.)١

11

المرجع السابق المادة .٣٣٠

12

المرجع السابق المادة  ٣٣٠مكرر.

13

المرجع السابق المادة  ٣٣٣مكرر (.)١

14

المرجع السابق ،المادة .٤٤٢

15

المرجع السابق ،المادة  341مكرر.

12

الضحية عن الجاني 16.وفي حاالت العنف النفسي واالقتصادي وحاالت العنف البدني الذي ال يؤدي إلى إعاقات مستديمة ،يؤدي عفو الضحية إلى توقف المالحقة القضائية.
أما فيما يخص عملية الحصول على أمر حماية أو أمر منع اقتراب من أجل توفير الحماية المستقبلية ضد أي حاالت محتملة للعنف القائم على النوع االجتماعي ،فهي مبرمجة
ضمن مخطط وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة وكذلك ضمن أعمال اللجنة الوطنية الخاصة بحماية المرأة من العنف المنصبة على مستوى الوزارة .وينص قانون
17
اإلجراءات الجنائية على تدابير حماية ضحايا الجرائم التي تنظرها المحاكم.

االغتصاب
حق األسرة واآلداب.
ويعد االغتصاب جريمة في ّ
ويشار إلى هذه الجريمة بصفتها ضمن نطاق "انتهاك اآلداب"ُ .
عرف قانون العقوبات بشكل واضح كلمة "االغتصاب"ُ .
لم ُي ّ
وال يمكن إثبات وقوع جريمة االغتصاب ّإل باالستعانة بخبرات طبية في اإلثبات.
ويعاقب القانون االغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ،وإذا ارتكب االغتصاب ضد قاصر فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

18

جرمه.
ولم يعترف قانون العقوبات باالغتصاب الزوجي أو هو ّ

األفعال المخلة بالحياء

يمكن مقاضاة أشكال أخرى من االعتداء الجنسي مثل "األفعال المخلة بالحياء" ،والتي تختلف عقوباتها بحسب سن الناجية وبناء على ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت
عاما يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات 19.وتزيد العقوبة
باستخدام العنف .واألفعال المخلفة بالحياء التي تُ رتكب باستخدام العنف أو بحق قاصر تحت ً 16
غلظة أيضاً إذا كان الجاني من أصول الناجية أو له
الم ّ
عاما 20.وتسري العقوبات ُ
لتتراوح بين السجن عشر سنوات وعشرين سنة إذا كانت باستخدام العنف ،وبحق قاصر تحت ً 16
عاما أو من رجال الدين.
ً
سلطة عليها ،أو إذا كان
موظفا ً

االختطاف

ُيعد االختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات .وينص القانون في بعض الحاالت على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته .ينص قانون العقوبات على أن كل من
ألفي
قاصرا لم تكمل  18سنة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى
خطف أو أبعد
ّ
ً
دينار جزائري 21.وإذا تزوجت الضحية خاطفها فال يمكن مقاضاة الجاني إال في حال إبطال الزواج .يؤدي الزواج إلى ربط المالحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال
الزواج ،وال ُيحكم على الخاطف إال بعد ُحكم اإلبطال.
وبموجب قانون األسرة ،يعتمد الزواج على المبدأ األساسي القائل بتبادل رضا الزوجين 22.ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها .وبموجب المادة
 33من قانون األسرة ،يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين .وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب اإلبطال والحق في رفع شكوى بشأن االختطاف .وفي حال رضا
طوعا مع الجاني.
المختطفة ،بحسب قانون العقوبات ،ال توجد جريمة؛ إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت
ً

جرائم الشرف
يستفيد مرتكب القتل أو الجرح من األعذار المخففة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج اآلخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

23

الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يعاقب على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين 24.وال يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة.

16

المرجع السابق ،المادة  226مكرر ،و 266مكرر ،و 330مكرر.

17

قانون رقم  02-15المؤرخ في  23يوليو/تموز  ،2015المواد  65مكرر  19إلى  65مكرر .28

18

قانون العقوبات ،المادة .٣٣٦

19

المرجع السابق ،مادة .334

20

المرجع السابق ،مادة .335

21

المرجع السابق ،مادة .326

22

قانون األسرة ،مادة .9

23

قانون العقوبات ،المادة " ،٢٧٩يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من األعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج اآلخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا".

24

المرجع السابق ،المادة .٣٣٩

13

اإلجهاض للناجيات من االغتصاب
ينص قانون الصحة رقم  11-18على السماح باإلجهاض لحماية صحة األم إذا كان الحمل يهدد حياتها أو توازنها العقلي أو النفسي 25.كما يمكن إجهاض الحمل الناتج عن
االغتصاب لحفظ صحة األم ،بما أن االغتصاب قد يؤدي إلى تهديد للتوازن العقلي أو النفسي.

ختان اإلناث
ال يحظر القانون ختان اإلناث ،إال أنه ال يتم اإلبالغ بحاالت ختان في الجزائر.

شؤون األسرة
ُع ّدل قانون األسرة في عام  ٢٠٠٥فأمد النساء بحقوق أكبر في الزواج والطالق 26.كما منحت التعديالت القضاة سلطة أكبر للتدخل في المسائل العاجلة المتعلقة بالحضانة
27
وحقوق الزيارة واإلقامة والنفقة.

الزواج
يحدد قانون األسرة سن الزواج للذكور واإلناث بـ  ١٩سنة .ولكن في بعض الحاالت االستثنائية ،يجوز للقاضي أن يؤشر بتزويج من هم دون  ١٩سنة .وال يستطيع ولي أمر
الفتاة القاصر تزويجها دون موافقتها .ومنذ مراجعة قانون األسرة في عام  ،٢٠٠٥تم تقليص دور الولي إلى دور رمزي في الموافقة على عقد الزواج .ويتوجب حضور ولي
العروس (الولي على الزواج الذي تختاره العروس وعادة ما يكون الشخص الذكر األقرب لها) عند عقد الزواج 28.وال يستطيع ولي المرأة تزويجها من شخص ال تريده وال يحق له
االعتراض على زواجها .مطلوب موافقة الزوج والزوجة على الزواج.
ويسمح القانون بتعدد الزوجات ولكنه يخضع لشروط؛ 29إذ يجب أن توافق الزوجة على أن يتخذ الزوج زوجة جديدة .ويجب أن تتأكد المحكمة من وجود "المبرر الشرعي" الذي
يبرر رغبته في الزواج من امرأة أخرى ،وأنه يملك القدرة المالية التي تمكنه من اإلنفاق على الزوجة الثانية ،باإلضافة إلى اشتراط موافقة زوجتيه.

الطالق
توجد أربعة أنواع من الطالق:
1 .1الطالق بإرادة الزوج.
2 .2الطالق بناء على طلب الزوجة باالستناد إلى حيثيات الطالق المنصوص عليها في المادة  53من قانون األسرة.
3 .3الطالق بقبول الطرفين.
4 .4طالق الخلع ،بناء على طلب الزوجة ،دون حاجة إلبداء أسباب.
يحق للمرأة طلب الطالق على أساس بعض األسباب المحددة 30.وللمرأة الحق في التعويض إذا كان ثبت – كسبب للطالق – أن زوجها تعرض لها باألذى 31.ويحق للمرأة
فضل عن االحتفاظ بجميع حقوقها المترتبة على إنهاء الزواج.
ً
التعويض المناسب
ويجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون إبداء أسباب ودون قبول الزوج بمقابل مالي تسدده للزوج ،على أال يتعدى قيمة الصداق.

32

الوصاية وحضانة األطفال

قاض في أمر الوالية (الوصاية) ،وتؤول لمن
تمنح المادة  87من قانون األسرة لألب حقوق الوالية (الوصاية) حتى وفاته ،ثم تؤول إلى األم من بعده .وفي حالة الطالق ،يبت ٍ
أسندت له حضانة األطفال.
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قانون الصحة رقم  11-18المؤرخ في  2يوليو/تموز  ،2018مادة .77

26

قانون االسرة ،رقم  ٨٤-١١لعام  ،١٩٨٤المعدل في عام  ٢٠٠٥بموجب مرسوم .٠٢-٠٥

 27الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التضامن الوطني والعائلة ووضع المرأة ،التقرير الوطني للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية ،بيجين ٢٠ +
http://www.escwa.org.lb/sites/beijingplus20/docs/AlgeriaAR.pdf
28
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وتتصدى المادة  64من قانون األسرة لمسألة أولوية الحضانة .فاألم أولى بحضانة أطفالها ،ثم األب ،ثم الجدة ألم ،ثم الجدة ألب ،ثم الخالة ،ثم العمة ،ثم األقربون درجة.
وتكون حضانة األم ألوالدها الذكور حتى سن العاشرة ،ولإلناث حتى سن الزواج .وولي األمر الذي له حق الحضانة مسؤول عن تعليم األطفال على دين األب ،ويتولى
مسؤولية صحة المحضونين النفسية والبدنية.
وينص قانون األسرة على أنه إذا كانت الحضانة من حق األم ،فإنه يتوجب على األب توفير المسكن أو تقديم البدل المالي لإليجار 33.ويجب أن تبقى المرأة وأطفالها في بيت
34
الزوجية حتى يصدر حكم قضائي بشأن السكن.
المطلق بتوفير النفقة المالية ،فالبد من تقديم المساعدة المالية لصالح النفقة ورعاية األطفال من
والمطلقة الحاضنة ألطفالها لها الحق في النفقة .وإذا ّ
أخل الزوج ُ
35
المطلقات.
صندوق حكومي خاص للوفاء باحتياجات ُ

امليراث
ينظم قانون األسرة توزيع الميراث ،باالستناد إلى الشريعة اإلسالمية .للنساء حق قانوني في اإلرث بموجب أحكام الميراث كما وردت في الشريعة.

الجنسية
تتمتع المرأة بالمساواة في قانون الجنسية .فإن للمرأة وللرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتهما إلى األطفال أو الزوج.

36

قوانين العمل
الدخول إلى العمل
أدى تطور المجتمع الجزائري إلى دخول المرأة مختلف مجاالت العمل مناصفة مع الرجل وذلك طبقاً لتعديالت الدستور الجزائري سنة .2016
ويحظر قانون العقوبات التمييز على أساس الجنس في التوظيف ،إال في الحاالت التي يكون فيها جنس العاملين شرطاً أساسياً لممارسة العمل أو النشاط المهني 37.كما
يحظر قانون العقوبات التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية للعاملين أو اإلعاقة ،رهناً باالستثناءات.
وتحظر المادة  29من قانون العمل لعام  ١٩٩٠توظيف النساء في العمل الليلي ،إال حال صدور استثناء خاص.

البقاء في العمل
هنالك بعض تدابير الحماية القانونية في ما يخص التمييز ضد النساء في مكان العمل؛ إذ يحظر قانون العمل لعام  ١٩٩٠أي بند في عقد العمل أو االتفاق الجماعي يؤدي
38
للتمييز في التوظيف أو األجور أو ظروف العمل على أساس الجنس ،أو الوضع العائلي أو عالقات األسرة (من بين أسباب أخرى).
ويحظر قانون العقوبات التمييز في العمل وفي مجاالت الحياة األخرى .وينص قانون العقوبات على مسؤولية األفراد الشركات عن أعمال التمييز؛ فيجوز معاقبة األفراد
بالحبس لمدة تتراوح بين  6أشهر و 3سنوات ،وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومئة وخمسين ألف دينار 39.ومع عدم اإلخالل بالعقوبات المطبقة على مديريها ،يعاقب
40
عمال من أعمال التمييز بغرامة تتراوح بين مئة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري.
الشخص االعتباري الذي يرتكب
ً
متساو في القيمة دون تمييز.
ويطالب قانون العمل أرباب العمل بدفع أجر متساوي للعاملين من الذكور واإلناث الذين يقومون بعمل
ٍ

41

وللمرأة الحق في  ١٤أسبوعا ( ٩٨يوماً ) إجازة أمومة كاملة األجر ،تسددها الحكومة من خالل نظام التأمين االجتماعي 42.وهذا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وال يوجد نص في قانون العمل يحظر على وجه التحديد الفصل من العمل على أساس الحمل أو إجازة األمومة .ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار الفصل تعسفي ،وبالتالي

33
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34

المرجع السابق.

35

قانون رقم  01-15المؤرخ في يناير/كانون الثاني  2015بشأن صندوق النفقة.

36

مرسوم رقم  ٠١-٠٥المؤرخ في  ٢٧فبراير/شباط  ٢٠٠٥بشأن تعديل قانون الجنسية الجزائرية.

37

قانون العقوبات ،المواد  ٢٩٥مكرر ( )١و(.)٢

38

قانون العمل لعام  ،١٩٩٠المادة .١٧

39

قانون العقوبات ،المواد  ٢٩٥مكرر(.)٢

40

المرجع السابق.
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42

قانون التأمين االجتماعي ،رقم ١١- ٨٣لعام  ،1983المادتان .٢٩ ،٢٨
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أيضا جريمة تمييز بموجب قانون العقوبات.
غير قانوني بموجب األحكام العامة لقانون العمل 43.وبحسب الظروف ،قد ُيعتبر ً
ولعامالت المنازل عدة تدابير حماية قانونية؛ إذ تحميهن خطة ضمان اجتماعي وطنية بموجب أنظمة قانون الضمان االجتماعي ،ويحميهن قانون العمل ،وهو قانون عام لجميع
فئات العمال ،سواء على مستوى البيوت الخاصة ،أو الشركات ،أو المؤسسات.

التحرش الجنسي في أماكن العمل
يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالسجن والغرامة 44.ويعرف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بصفته استغالل سلطة الوظيفة أو المهنة عن طريق إصدار
األوامر للغير أو بالتهديد أو اإلكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته الجنسية 45.ويشمل ذلك التحرش في األماكن العامة ،ومنها التحرش الجنسي
في مكان العمل عندما يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.
وتسري عقوبات السجن إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل في ظروف مشددة ،وهي أن يكون عمر الضحية أقل من  16سنة ،وإذا استفاد الجاني من ضعف
حامال أو إذا ارتكبت الجريمة في وجود قاصرين أو تعرضت الضحية للتهديد بسالح.
الضحية أو اعتالل صحتها أو عجزها أو إعاقتها الجسدية أو العقلية أو إذا كانت الضحية
ً

اإلتجار بالبشر
يعرف قانون العقوبات اإلتجار باألشخاص بأنه تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو
يتصدى قانون العقوبات لإلتجار بالبشرّ 46.
باستعمالها أو غير ذلك من أشكال اإلكراه ،أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
47
لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد االستغالل.
ويشمل تعريف مصطلح "االستغالل" الدعارة وأشكال االستغالل الجنسي األخرى ،والتسول ،والسخرة ،واالسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع
األعضاء.
ويعاقب على اإلتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثالث وعشر سنوات ،وبغرامة تتراوح بين ثالثمائة ألف دينار ومليون دينار جزائري .وتزداد العقوبة والغرامات إلى السجن
لمدة تتراوح بين خمس سنوات و ١٥سنة وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ونصف دينار جزائري إذا كان استضعاف الضحية نتيجة سنها أو مرضها أو إعاقتها الذهنية أو
48
الجسدية وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجاني.
ويعاقب القانون على جريمة بيع وشراء األطفال تحت سن  ١٨بالسجن من ثالث سنوات إلى  ٢٠سنة لألفراد والجماعات.

49

وينص قانون العقوبات على عقوبات متكاملة لجرائم اإلتجار ،لكن ال يقدم تدابير للوقاية من اإلتجار أو آليات حماية للناجيات من اإلتجار.
ّ

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
ويعد من الجرائم التماس الجنس أو الفسق عالنية من خالل اإلشارة أو األقوال أو الكتابات أو أية وسيلة
يجرم قانون العقوبات االستدراج لممارسة االشتغال بالجنسُ .
50
أخرى.
51
أيضا:
يجرم قانون العقوبات ً
•مساعدة ومعاونة وحماية دعارة الغير بأي طريقة كانت ،باإلضافة إلى إغراء الغير لممارسة الجنس أو تقاسم متحصالت دعارة الغير أو تلقي المال من شخص يحترف
الدعارة عادة؛
•العيش مع شخص يحترف الدعارة عادة؛
•أن تكون في عالقة معتادة مع شخص أو أكثر من األشخاص الذين يحترفون الدعارة؛
•الوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه ،وعرقلة أعمال الوقاية واإلشراف أو
المساعدة والتأهيل لألشخاص الذين يحترفون الدعارة من خالل التهديد أو الضغط أو أو بأية وسيلة أخرى.

كما يعد جرما حيازة أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو المساهمة في تمويل منشآت بقصد االشتغال بالجنس.

52

ويحظر قانون العقوبات إغراء الغير بقصد تحريضهم على الدعارة .ويعاقب على هذه الجرائم بغرامة وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات .وقد تزيد عقوبة السجن من
مصحوبا بالتهديد ،أو العنف ،أو االعتداء ،أو إساءة استخدام السلطة ،أو االحتيال.
خمس إلى عشر سنوات إن كان الفعل المرتكب ضد قاصر تحت  ١٨سنة أو إن كان الفعل
ً
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قانون العقوبات ،المواد  ٣٣٣مكرر ٣٤١ ،مكرر.

45
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47
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التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
تعتبر المثلية الجنسية لدى الرجال والنساء جريمة وتُ عد من "األفعال العالنية المخلة بالحياء"؛ إذ تنص المادة  ٣٣٣من قانون العقوبات على ما يلي:
إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من
ألف إلى عشرة آالف دينار جزائري.
وتنص المادة  ٣٣٨من قانون العقوبات على ما يلي:
ألفي دينار .وإذا كان
فعال من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى
كل من يرتكب
ً
ّ
أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثالث سنوات وإلى غرامة عشرة آالف دينار.
جنسيا .وال توجد حماية قانونية
وال توجد قوانين ُمحددة تحمي األفراد من جرائم الكراهية أو العنف أو التمييز حال وقوعها بسبب التوجه الجنسي أو وضعية المرء كمتحول
ً
جنسيا أو اعتراف بهم.
للمتحولين
ً
وعلى الرغم من ندرة المالحقات القضائية المتعلقة بالسلوك المثلي ،فإن تجريم السلوك المثلي يضيف إلى وصم المثليين وعرضتهم للعنف .ويخشى العديد من
المثليين االنتقام من عائالتهم أو المضايقات من السلطات.

الجزائر :املوارد الرئيسية
التشريعات
قانون العقوبات ،المرسوم رقم  ،156-66المؤرخ في  ٨يونيو/حزيران .١٩٦٦
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228298
والمعدل بمرسوم  02-05المؤرخ في  ٢٧فبراير/شباط .٢٠٠٥
قانون األسرة ،رقم  ١١-٨٤لعام ،١٩٨٤
ّ
http://www.droit.mjustice.dz/code_famille.pdf
قانون العمل ،رقم  ١١ -٩٠المؤرخ في  ٢١أبريل/نيسان  ،١٩٩٠مع تعديالته.
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/other/laws/labor/labor-alg-90-e.pdf
قانون الجنسية ،مرسوم رقم  01-05المؤرخ في  27فبراير/شباط  2005المتمم لمرسوم رقم  86-70المؤرخ في  15ديسمبر/كانون األول .1970
http://www.refworld.org/docid/3ae6b4d714.html
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم  01-16المؤرخ في  ٦مارس/آذار .٢٠١٦
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/fr/conseil-constitutionnel/les-constitutions-de-l-algerie
القانون رقم  ١٩ -١٥المؤرخ في  ٣٠ديسمبر/كانون األول  ،٢٠١٥والمعدل لقانون العقوبات لعام .١٩٦٦

مراجع ُمختارة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة شؤون األسرة ،االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Strategie-Nationale-de-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-Algeria.pdf
بلسم ،شبكة مراكز اإلرشاد الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ،النتائج الثانوية للعنف ضد المرأة في الجزائر(.)٢٠١٠
http://ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/balsam_anglais.pdf
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،دليل النوع االجتماعي للمؤسسات االجتماعية ،الجزائر(.)٢٠١٤
http://www.genderindex.org/country/algeria
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التضامن الوطني ،العائلة ووضع المرأة ،التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،بيجين .)٢٠١٤( ٢٠+
http://www.escwa.org.lb/sites/beijingplus20/docs/AlgeriaAR.pdf
مشروع الحماية ،تقرير حقوق اإلنسان حول اإلتجار بالبشر ،وخصوصاً النساء واألطفال ،الجزائر(.)٢٠١٠
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Algeria.pdf
األمم المتحدة ،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،الجزائر ٢ .مارس/آذار
٢٠١٢ CEDAW/C/DZA/CO/3-4.
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-DZA-CO-3-4.pdf
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،الجزائر ،ملف المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (.)2011
http://www.genderindex.org/country/algeria
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هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،برنامج قفزة النساء لألمام ،الجزائر.
https://spring-forward.unwomen.org/en/countries/algeria
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،تقرير االستعراض الدوري الشامل المقدم وفقاً للفقرة  ٥من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  ،2/16الجزائر ٢٠ ،فبراير/شباط
٢٠١٧. A/HRC/WG.6/27/DZA/1.
األمم المتحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقررة الخاصة باألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة ،وأسبابه ونتائجه ،رشيدة مانجو ،في بعثتها إلى الجزائر ١٩ ،مايو/
أيار.٢٠١١
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-26-Add3.pdf
األمم المتحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقررة الخاصة باألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة ،وأسبابه ونتائجه ،ياكن إيرتورك في بعثتها إلى الجزائر ١٣ ،فبراير/
شباط .٢٠٠٨
http://www.refworld.org/docid/47ce626c2.html
وزارة الداخلية البريطانية ،ورقة سياسات ومعلومات الدولة ،الجزائر :التوجه الجنسي والهوية الجنسانية (.)2017
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/646716/algeria_sexual_orientation_gender_identity_v2_0_september_2017.pdf

18

Lebanon
Gender Justice
& The Law


ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن

19

