
  

  

  

كما نعلم قبل إجراء االنتخابات یحدد سقف زمني 
إلجراء الحمالت اإلنتخابیة للمرشحین والكیانات 
السیاسیة لإلعالن عن برامجھم السیاسیة والخدمیة 
وساعین لكسب أكبر حجم من األصوات لتثبیت 
موقعھم وحجمھم في مجلس النواب وھذا سیاق عالمي 

نتخابات ودلیل وحق طبیعي لكل مكون مشارك في اإل
على الواقع الدیمقراطي للبلد، ونحن في صدد بدء 
الحمالت اإلنتخابیة إلنتخابات مجلس النواب العراقي 

تجرى ھذه الحمالت في محافظة كركوك سوف و
ً بباقي محافظات القطر.   اسوة

یھا األحزاب بمافلذا نرى من الضروري على جمیع الكیانات والمكونات المشاركة في الحمالت األنتخابیة 
واجب وطني، ولھذا  فوضیة العلیا لإلنتخابات والذي ھوالعراقیة والكوردستانیة اإللتزام بقوانین وقرارات الم

الغرض نحن المتمثلین بـ (تجمع ال للعنف ضد المرأة) ومنظمات المجتمع المدني والشخصیات المثقفة والمتحررة 
كركوك التأكید على جمیع الكیانات والمكونات المشاركة في  نطالب من إدارة حكومة، محافظةالوالمستقلة في 

وللحفاظ على وحدة الشارع الكركوكي وأعتبار سالمة أرواح وأموال المواطنین فوق كل إعتبار وعدم  اإلنتخابات
عیھم والداعمین لتلك الكیانات جفي محافظة كركوك التأكید على مش زعزعة مسیرة الحیاة الیومیة اإلعتیادیة

لتزام التام بقوانین المفوضیة العلیا لإلنتخابات في العراق، ألن خوض الحمالت اإلنتخابیة بصورة غیر اإل
وخصوصا الطرق الرئیسیة مرافق العامة ؤدي الى حدوث أزمة كبیرة في سیر المتمدنة تغیر حضاریة و

غلق تالي تالجو مرعب في الشارع وبخلق  مما تؤدي الىوالفرعیة وحدوث مشادات بین الجھات المنافسھ 
ً على جمیع المواطنین و ب ما اواالسواق نتیجة لھذه الضوضاء وھذاألماكن التجاریة  األخص یكون لھا تأثیر سلبیا

الذین یحصلون على قوتھم من املة الفئة الع
ً عد بوقوع  م السماحعملھم الیومي، وأیضا

حوادث مؤسفة كالتي وقعت في مساء یوم 
في منطقة كوردستان والتي أودت بحیاة /آذار 26

ألن وقوع ھكذا شخصین آخرین  شخص وجرح
حوادث تقتل الروح الوطنیة عند المواطنین مما 

عن ممارسة حقھم الشرعي  عزوفیؤدي الى 
  في اإلنتخاب والتصویت ..

لذا نأكد مرة أخرى على إدارة حكومة كركوك 
مرافق  حفاظ علىفالأن تبدوا حرصكم الشدید 

سالمة المواطنین وأعتبار المصلحة امة والع

  كركوك حكومةالى 

 في المحافظة كیانات السیاسیةالى  



العامة فوق كل شيء وفي حال عدم إلتزام أي مكون أو قائمة بقوانین المنصوص والخاصة بالحمالت اإلنتخابیة 
تقوموا بدوركم  من قبل المفوضیة العلیا لإلنتخابات في العراق وتعریض حیاة وأموال المواطنین للخطر أن

واألمنیة الشدیدة في ھذا الصدد وذلك حفاظا على أستمرار األمن والسالم في لقانونیة جرائات االفاعل وأتخاذ اإل
  شوارع ومناطق وأزقة مدینتنا الحبیبة كركوك.
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  محافظة كركوك (تجمع ال للعنف ضد المرأة) والشخصیات المثقفة والمتحررة والمستقلة في

 2014اذار  30


