
 

                          

 

 يات االنتخابية المستجيبة للنوع االجتماعييونامي تقّدم الدعم للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لتعزيز العمل
  

اخُتتمت اليوَم في بغداد ورشُة عمٍل استمرت لثالثة أيام تناولت ُسُبل ضمان المشاركة   -  2019أيلول/ سبتمبر  5بغداد، 
 الفاعلة للمرأة العراقية في االنتخابات.

  
جتماعي بتنظيٍم مشترٍك من المفوضية العليا المستقلة  وُعقدت ورشة العمل حول العمليات االنتخابية المستجيبة للنوع اال

(، وذلك في  UNDPلالنتخابات وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
تخابات مجالس سياق تفويض يونامي المتضمِن تقديَم المساعدِة والمشورِة لمفوضية االنتخابات بشأن االستعدادات الن

في العراق. وتطّرقت ورشة العمل التفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  2020المحافظات لعام 
(CEDAW وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )( والقرارات الالحقة بشأن تعزيز المشاركة الكاملة  2000) 1325

 ت السياسية واالنتخابية.والفاعلة للمرأة في العمليا
  

وحّث مدير مكتب المساعدة االنتخابية والمستشار االنتخابي األول في يونامي السيد أمير أراين المفوضية العليا المستقلة 
 لالنتخابات على تعزيز قدرة فريقها المعنّي بالنوع االجتماعي وصياغة سياسٍة للنوع االجتماعي.

  
بيئٍة مواتيٍة تسمُح للمرأة بالمشاركة الكاملة والفاعلة في العمليات االنتخابية خطوٌة مهمٌة نحو ضمان  وقال السيد أراين "إن تعزيز

 ممارسة المرأة لحقها في التصويت والمساهمة في االستقرار والديمقراطية".
 

نسّي وسوُء التغطية اإلعالمية  وسّلطت المناقشاُت الضوَء على التحديات التي تواجه المرشحات النساء، بما في ذلك التحرش الج
وعدُم كفاية التمويل لحمالتهن االنتخابية والدعُم المحدود من األحزاب السياسية والتمييُز االجتماعي بسبب المواقف األبوية 

وإلى  السلبية. وأّكدت المناقشات على أهمية نظام الحصص )الكوتا( لضمان تمثيل المرأة، والحاجة إلى تدابير أمنيٍة محّددٍة 
 التوعية من أجل تمكين المرأة من التصويت بأماٍن وحرية، ومدّونة لقواعد السلوك لتعزيز النزاهة في مجمل العملية االنتخابية.

  
( عن تجربتيهما WAGوتحدثت اثنتان من عضوات البرلمان السابقات والعضوتان في المجموعة االستشارية النسائية )

كمرشحتين في االنتخابات التشريعية الوطنية السابقة. وتحدثت عضوٌة ُأخرى في المجموعة االستشارية النسائية عن عملها  
للدعوة إلى تمثيٍل أفضَل للمرأة في المصالحة    2019السابق كمراقبٍة لالنتخابات الوطنية. وتم إطالق المجموعة في أوائل عام 

 سية من بين اهتمامات أخرى.والعمليات السيا
 
 

**************** 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: بالسيد سمير غطاس، مدير ال
 un.orgghattass@بريد إلكتروني:   1281 193 790 964+باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( تليفون:

  information@un.org-unamiأو التواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد اإللكتروني: 
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