
 

 

 
 

  حملــــــة مناصـــــــرة
  لمناهضة العنف اللفظي و التحرش الجنسي بالنساء في األماكن العامة في قالمة (الجزائر)

 
 

 الجمعية المنّسقة
  الجزائر – جمعية اإلعالم واالتصال في أوساط الشباب لوالية قالمة 

 
 الجمعية الشريكة

 لبنان –مارش 
 

 المنطقة المستهدفة
 جزائرال –والية قالمة 

 
  سياق الحملة
. الجزائر فيفي األماكن العامة  االنتشار يعد من الظواهر واسعة والطالبات الفتيات ضد و الجسدي و العنف الجنسي اللفظي إن التحرش

قالمة. حالة في والية  278, منها 2015عام  في الجزائر ضد النساء في حالة عنف 9.000 من أكثر تم التبليغ عن الشرطة، لتقارير وفقا
و شكل  %28.39من هذه الحاالت كنت عبارة عن حاالت من العنف الجسدي, في حين كانت نسبة العنف اللفظي و الجنسي  70.4%

  . %1.51االغتصاب و االعتداء الجنسي نسبة 
الجزائي الذي تم تعديله  30/12/2015من قانون  341) و 3و  2 البندين( 333و على الرغم من أن القانون الجزائري, تحديداً  المادتين 

إضافة , ال يتم التبليغ أو حتى اإلعالن عن الكثير من حاالت االعتداء على النساء و الشابات في األماكن العامة. العنفمؤخراً يعاقب هذا 
المدارس على سبيل البقاء في المنزل و عدم الذهاب إلى  عليهنإلى ذلك, ترى الكثير من العائالت أنه لضمان سالمة النساء و الفتيات 

العائالت كذلك بناتهن من ممارسة الرياضة أو من المشاركة في النشاطات  تمنعالمثال, خاصة إذا كانت هذه المدارس بعيدة عن المنزل. 
تؤثر على سمعة يعتقدون أنها  ن هذه األمور في المحاكم, إذ أنهمالعائالت أنه ال يجب الحديث عبعض الترفيهية أو الثقافية. كما تعتقد 

   دون أن يعاقبوا.   يشاءونل ما المعتدين يعتقدون أن بإمكانهم فع نالعائلة. و عليه فإ
   

  هدف الحملة
الرجال الذين يرتكبون العنف اللفظي و النحرش الجنسي في األماكن العامة, و  يعاقبالنشر و اإلعالم عن القانون المعدل حديثاً الذي 

 من حاالت العنف في والية قالمة. بهدف الحدغ عن هذا النوع من العنف ع الضحايا على التبليتشجي
 

 أنشطة الحملة
 المنتخبين بينها من مؤثرةالو السياسية والشخصيات اإلعالم وسائل إلى موجهةال التوعوية األنشطة من واسعة مجموعة الحملة تتضمن

 الجنسي التحرش ضد. باإلضافة إلى إطالق عريضة الكترونية عليميةالت والمؤسسات الثقافية و الرياضيةالجمعيات  ورؤساء المحليين
 الشباب تستهدف) موسيقية حفالت, و فعاليات رياضية والنشرات توزيع( الترويجية األنشطةاللفظي, إلى جانب عدد من  والعنف

  .والشابات
 

 تاريخ إطالق الحملة
 2017 آذار/ مارس

 
  رابط للمزيد من المعلومات

https://www.facebook.com/groups/info.comjeunesguelma/ 
 

حوار السياسات و رصد وضع القدرات في جنوب المتوسط لفتح  بناء"  CSO WINS***** تندرج هذه الحملة في إطار مشروع 
  . و يتم تنسيقه من قبل المعهد األوربي للبحر األبيض المتوسط في المجتمع" الذي يموله االتحاد األوروبيالمرأة 

 


