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اإلشكــاليـــــــــــــــــــــــــــة
تعد مسألة العنف األسري ضد المرأة من أخطر الظواهر
السلوكية كونه يطالها داخل المؤسسة األسرية ،والتي من المفروض
أن تكون وحدة األمان واالستقرار التي ينطلق منها الفرد إلى
مجتمعه األرحب  ،هذا النوع من العنف كان بمثابة طابو اجتماعي
وأضحى في ظل التطور الحضاري من أهم القضايا التي أميط عنها
اللثام دوليا ومحليا لتكشف عديد الممارسات العدوانية والالإنسانية.
حيث أنه رغم التطورات المهمة التي عرفتها المنظومة الدولية
في مجال حقوق اإلنسان ،إال أن قضية العنف ضد النساء لم تكن من
القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال المهتمين حتى مطلع تسعينيات
القرن الماضي أين بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة الدولية،
كما أن عديد الدول رأت في هذا العنف الذي ال يقف عند اإليذاء
الجسدي بل يتعداه إلى العنف النفسي واللفظي وحتى الجنسي
واالقتصادي دعوة إلى القول بأن هناك ظلما ال يمكن رفعه إال
بقانون ،ومن بينها مصر والمغرب والبحرين ولبنان ،األمر الذي
دفعها إلى ترجمة سعيها العملي لعالج هذه الظاهرة عن طريق
وضع هذا النوع من العنف موضع الجريمة بما يعني ذلك من تبعات
تقع على عاتق الرجل المعنف وبما يستلزم ذلك من مسؤوليات
وأعباء فسنت قانون حماية المرأة من العنف األسري.
فإذا كان هذا حال العديد من الدول  ،كيف تعامل المشرع
الجزائري مع هذه الظاهرة ؟ وهل وضع لها ما يكفي من اآلليات
لمواجهتها ضمن التشريعات التي سنها؟ وهل توفر التشريعات
والمواثيق الدولية فعال الحماية القانونية الكاملة للمرأة من هذا العنف
القائم على التفوق الجنسي؟
لذلك سنحاول من خالل هذا اليوم الدراسي الوقوف على أهم
التدخالت التشريعية الدولية والمحلية مع اإلشارة إلى مواضع
الشغور فيها وكذا تطلعات المشرعين فيما يخص هذه الظاهرة وذلك
في محورين:
المحاور:

المحور األول :الحماية القانونية للمرأة من العنف
األسري في التشريعات الدولية .
المحور الثاني :الحماية القانونية للمرأة من العنف
األسري في التشريعات المحلية .
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