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 العراقیة اما مرشحة او ناخبة او رافضة للمشاركة في االنتخابات المرأة مع اقتراب االنتخابات.
 

اقتراب اجراء انتخابات مجالس المحافظات ، یسعى المرشحون لتحصیل اصوات انتخابیة بكل الوسائل المشروعة مع 
وغیر المشروعة ویعمل في مشاریعهم االنتخابیة مئات ممن كانوا عاطلین او معطلین قبل ان تفتح لهم االنتخابات المقبلة 

نتخابیة بهدف بلوغ الفوز الذي سیمنحهم الفرصة الذهبیة اما لخدمة بابا للرزق وتهدر مالیین الدنانیر على دعایاتهم اال
 !! تتكرر مرتین انفقوه من مال فالفرصة قد ال المواطنین كما تعلن عن ذلك الفتاتهم او لتحصیل اضعاف ما

 اسباب ..ودوافع
ه او مرشحة انتخابیة تنتظر الفوز او خائفة من ما یحدثالعراقیة ایامها اما المبالیة بكل  المرأةوسط هذه الدوامة ، تعیش 

 .. كاخیها الرجل
خمسینیة تمارس مهنة بیع الخضر لمساعدة ابنها الصغیر بعد ان اعتقل ابنها االكبر منذ سنتین ولم یتم  امرأةام ستار 

م یغادره ان ابنها اعتقل من نفس المحل الذي تبیع فیه الخضر حالیا وانه ل ستار تؤكدالحكم في قضیته حتى االن .. ام 
یوما اال لجلب الخضار من علوة التاجي او للخلود الى الراحة في المنزل ولم تجد حتى اآلن سببا العتقاله ومن یومها 

باستطاعتها لمساعدته على الخروج من السجن دون جدوى لذا اضطررت الى االكتفاء بالوقوف بدال  وهي تبذل كل ما
تجد ام ستار سببا للمشاركة في االنتخابات ألن الدورات السابقة لم تغیر  ال و اسرتها على االقل . إلعالةمنه في المحل 

 .. حیاتها او تعید الیها ولدها
وتؤید رغد حسین / معلمة هذا الرأي ال لمعاناتها من ظروف مماثلة بل لخشیتها من فقدان صوتها االنتخابي اما بالتزویر 

 .. تجد سببا النتخابهم ال عرف اي من المرشحین في منطقتها وت یستحقه مستقبال ألنها ال او باختیار من ال
ویجب ان یكون لها  امرأةوعلى العكس من الرأیین السابقین ، تجد زهرة الشمري سببا قویا لمشاركتها في االنتخابات فهي 

یمانها  ن تسانده الصوتها االنتخابي لتحقق المشاركة والمساواة مع الرجل ، كما ان زوجها هو احد المرشحین وعلیها ا
 .. یمكنه تغییره من احوالهم السیئة برغبته الكبرى في خدمة المواطنین وتغییر ما

وتؤید احالم الطائي /موظفة في وزارة الثقافة المشاركة في االنتخابات ال لتأیید شخص بعینه من اقاربها او معارفها بل 
ى وجوب المشاركة في االنتخابات حتى ولو بالغاء الصوت اذا لممارسة حقها االنتخابي بدال من ضیاع صوتها مؤكدة عل

لم تكن قادرة على اختیار مرشح مناسب فهذا افضل بكثیر من ذهاب صوتها الى جهة اخرى كما حدث في الدورة 
 ... االنتخابیة السابقة



 احصائیات وحقائق
 المرأةة الصحة العالمیة ومشروع تمكین ، وبدعم منظمة االمم المتحدة للمساواة بین الجنسین ومنظم 2011في عام 

العراقیة  للمرأةوبرنامج االمم المتحدة االنمائي ، تم اجراء مسح میداني متكامل لمعرفة االوضاع االجتماعیة والصحیة 
بالتعاون مع هیئة احصاء اقلیم كردستان  لإلحصاء) اسرة الجهاز المركزي 10620هذا المسح الذي شمل ( بإجراء..وقام 

 .. المرأةارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون ووز 
شاركن في  45و 15بین  % من مجموع النساء العراقیات من الفئة العمریة ما67،4وتبین من خالل هذا المسح ان 

 .. %78بینما بلغت نسبة نساء كردستان  2010االنتخابات البرلمانیة عام 
من  بتأثیرعتقادهن بان االنتخابات شأن خاص بالرجال او % من النساء رفضن المشاركة ال41,5ویشیر المسح الى ان 

% منهن رفضهن المشاركة في االنتخابات العتقادهن بانها غیر مجدیة ..اما النسبة  19,7الرجال انفسهم ..بینما عزت 
 67,7یه ان تشارك في االنتخابات كناخبة في الوقت الذي تجد ف المرأة% من النساء فیجدن ان على  84,8االكبر وهي 

 .. المشاركة كمرشحة ایضا المرأةمنهن انه ینبغي على 
كولشان كمال احدى عضوات المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات ورئیسة فریق النوع االجتماعي الذي شكلته المفوضیة 

بالتصدي للقضایا التي تؤثر على مشاركة المرأة في االنتخابات ومحاولة ایجاد حلول –كما ذكرت كمال –والذي یعنى 
دورات الالزمة لذلك تشیر الى قیام برنامج االمم المتحدة االنمائي بدعم مناسبة لها من خالل التوعیة واقامة الندوات وال

في االنتخابات وضمان وصول اكبر عدد  المرأةمشاركة  بأهمیةهذا المشروع وتوسیع مدیاته لیشمل كل المناطق ایمانا 
 .. ممكن من النساء العراقیات الى صنادیق االقتراع

% من نسبة  25ال الجماهیري في المفوضیة نوال حسین خالد ترى ان اكثر من مسؤولة قسم االعالم االنتخابي واالتص
) نساء ، كما تدیر النساء العدید  2210یعادل ( المرشحین النتخابات مجالس المحافظات لهذا العام من النساء اي ما

دور المرأة العراقیة في العملیة من االقسام في المفوضیة وتراس فریق النوع االجتماعي وهذه جمیعها امور ایجابیة لتعزیز 
المرشحة ومساندتها بكل الوسائل االعالمیة والدعائیة لمنحها الفرصة  للمرأةالدیمقراطیة مشیرة الى ضرورة دعم الحكومة 

 .. قدراتها مستقبال إلثبات
شریحة هامة وكبیرة وتؤكد خالد على ضرورة توعیة الطالبات الجامعیات بضرورة المشاركة في االنتخابات ألنهن یمثلن 

"نداء للشباب العراقي " عبر مواقع الفیس بوك التي تثیر اهتمامهم لحثهم على  بإصدارولهذا السبب قامت المفوضیة 
اصواتهم الى صنادیق االقتراع بقناعات كاملة  إلیصالالمشاركة في االنتخابات وتعلیمهم االجراءات الواجب اتباعها 

 .. ومصداقیة حقیقیة
% من العراقیین 50ها ، تعود كولشان كمال لتؤكد سعي المفوضیة ومنظمة االمم المتحدة الى ضمان مشاركة من ناحیت

یعني نصف المجتمع لتمكین هذه النسبة من ایصال صوتها والسعي  في االنتخابات وهي نسبة النساء في العراق اي ما
 .. لتحصیل حقوقها بنفسها

لة لشؤون المرأة محمد حمزة اوضح أن الوزارة نظمت بالتعاون مع المفوضیة العلیا مدیر المكتب اإلعالمي في وزارة الدو 
المستقلة لالنتخابات ندوات تـثـقـیفیة حول االنتخابات بحضور وزیرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزیدي وعضو 

ة مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة مجلس المفوضیة كولشان كمال، فضًال عن عدد من موظفات وموظفي األمانة العام
جمیع نساء العراق باالستحقاقات االنتخابیة المقبلة كمرشحات وناخبات، ومشیرا إلى أهمیة الندوات التي تقیمها المفوضیة 



 .في رفع الوعي االنتخابي لدى المواطنین وتعریفهم بآلیة االنتخابات وتعلیماته وضوابطه
المفوضیة إلى تكثیف ندواتها التعریفیة والتثقیفیة في جمیع مناطق العراق، والتركیز  -حسب حمزة – المرأةكما دعت وزارة 

على األقضیة والنواحي والقرى واألریاف وحث المواطنین على اإلدالء بأصواتهم لرسم مستقبل واعد للبلد یمثل إرادة جمیع 
اء بالمفوضیة حول جرائم االنتخابات، وكیفیة أطیافه ونسیجه االجتماعي المتنوع عن طریق القاء محاضرات من قبل خبر 

جراءات التصویت في ورقة االقتراع بالنسبة للنساء االمیات على سبیل  استدالل الناخب على مراكز ومحطات االقتراع، وإ
 .. المثال

ریرة الى غلق المواطن بل المرشحین مشیرة بسخریة م ال تخدمتنتظر ام اشرف / ربة بیت شیئا من االنتخابات ألنها  ال و
شقیقها ابوابه في وجه اقاربه بعد فوزه في االنتخابات ورغم حثها العدید من جاراتها ومعارفها على انتخابه كما فعل بقیة 

حمایة غیرته تماما تجاه اهله البسطاء ومعارفهم ..وتتساءل ام اشرف ان كان سبب ذلك  بأفراداقاربه لكن فوزه واحاطته 
و خوف مشروع ألن المسؤولین في الدولة یشكلون هدفا للتصفیات الحزبیة واالرهاب وغیر ذلك هو خوفه على نفسه ، وه

من االخطار ولكن ..تستدرك ام اشرف قائلة ببساطتها المتناهیة :" اذا كان خوف كل مسؤول على نفسه یبعده عن اهله 
 ..عراقیة بسیطة لیس اال ؟ امرأةومعارفه فكیف سیصلون الى المواطنین ویخدمونهم ..؟...انه تساؤل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


