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 المقدمة:

بما يتضمن تحقيق المواطنه  ةالعام ياةوالح يالسياسية هى مشارآة الفرد فى المجال السياسالمشارآة 

توزيع الموارد وتأمين غير المباشر على صنع قرارات  لى التأثير المباشر وإوالديمقراطية.  والمشارآة تهدف 

مجاالت منها الترشيح لالنتخابات والمشارآة فى  فينشطه عدة أ لحريات.  وتشمل المشارآة السياسيةالحقوق وا

حرية  –الحمالت االنتخابية والتصويت والتقاعل مع الحياة السياسية.المشارآة السياسية تنبع من الحريات 

في للترشيح ة والفرص ةى الشئون العامفن المجموعات وحرية المشارآة ييير، حرية التجمع وتكوعالت

 لحكم.االنتخابات والمشارآة فى ا

نصت المواثيق و االتفاقيات ختالف فى حقوق المشارآة بين المرأة والرجل إذ إ يوجدمعاهدات الدولية اللافي 

) من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3الدولية على أن التمتع بالحقوق يجب أن يتم بدون تمييز نوعى، فالمادة (

بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع المدنية و السياسية نصت على أن "تتعهد الدول االطراف 

) على أن "الناس جميعًا سواء 26الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد". آما نصت المادة (

أمام القانون ولذلك يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع االشخاص على السواء حماية فعالة من 

سبب، آالعرق أو اللون او الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي سياسيًا أو غير سياسيًا أو األصل التمييز ألي 

 .1و النسب أو غير ذلك من األسباب"القومي أو االجتماعي أو الثروة أ

) من اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة " ال يعتبر إتخاذ الدول تدابير 4يضا نصت المادة (أو 

خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الفعلي الذي تأخذ به هذه 

االبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، آما يجب وقف العمل بهذه التدابير  تبعاالتفاقية، ولكنه يجب ان اال ي

و بالتالى وسيلة تتيح  يعتبر نظام الكوتة تمييز إيجابى،ك لذل.2متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

الفرصة للمرأة فى الوصول الى البرلمان،و هذه التدابير تمكن المرأة من المشارآة في صياغة السياسة العامة 

دة للدوله، وتأدية مهامها على المستويات المختلفة , لذلك جاء نظام الكوتة أو الحصص النسبية ليقدم حلوال لزيا

نسبة المشارآة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وآحل مؤقت يعالج المشكالت الخاصة بمشارآة النساء 

يجابي في خلق مشارآة سياسيا، ويطرح هذا النظام جدال واسعا حوله والى أي مدى يساهم نظام التمييز اإل

 القرار. سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية و مواقع صنع
                                                            
1

1966العهد الدولي للحقوق المدنيه و السياسيه   
2

اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة  1979  
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لة ما بعد الحرب ة خاصة فى الدول فى مرحيرة لمشارآة المرأة السياسيولكن فى الواقع هنالك معوقات آث

 من القرارة عاصن عدم وجودها فى مواقعو السياسية العملية في النساء مشارآة ن ضعفإنتهاء الصراعات.إو

                    نسب وتختلف أجمع، العالم في حقوقها وإقرار ةالعامت لمجاال في ا المرأة تواجد إشكاليات أآبر

            دولة، آل فية المطبق والقوانين والثقافية االجتماعيةالظروف  حسبى  على ألخر دولة من لمشارآة ا

 وبالتالى الحياة العامة الحياة يف  للمشارآة النساء لدعم وسيلة القرارة عاصن مواقع في المرأة تمثيل و يعد

التى تؤمن هيمنة الرجل على  ةهمها الثقافأاخله دومت ةعددتآة المرأة السياسية مروالمعوقات لمشا. السياسية

عالقات النوع لثقافة لحجم حقوق النساء فى هذه المجاالت، آما تؤطر هذه اتوالسياسية خاصة و ةالعام ةحالسا

وتلك  ةما  يخص المشارآة فى الساحة العامفيساء فى إتخاذ القرار خاصة نجتماعى والتى تحد من فرص الاإل

عراف والقيم التى تقوم عليها الممارسات واأل ةحزاب السياسيىطر األأالثقافة هى التى شكلت القوانين و

لزمان فى وضع تحديات والعالقات فى الحياة اليومية للمجتمعات.  لكن نجحت الحرآات النسوية منذ عقود من ا

نسانية للمرأة، ونجحت الحرآات النساء عاليًا مستندًا على الحقوق اإلصوت  وجاء  دده للمرأةللثقافة المح

رتفاع نسبة التعليم بين البنات إادية بدليل تصقتماعية واإلجن تنال آثير من النساء بعض حقوقهن اإلأالنسوية فى 

والطبقات فى سوق العمل.  ولكن  رعماوالنساء فى آثير من دول العالم النامى، وآذلك وجود النساء من آل األ

ن متوسط عضوية النساء إشكاليات فى المشارآة السياسية على حسب إحصائيات إتحاد البرلمانات، فظلت اإل

لى تدنى إ.  هذا بالرغم من الكثير من دول العالم تنبهت 17.23فى مستوى المجالس التشريعية عالميًا آان %

ثيلهن فى وبدأت تأخذ التدابير لتفعيل  مشارآة النساء السياسية وتم  تمثيل النساء فى المؤسسات السياسية.

 المجالس التشريعية.

الوطنية  يةمجالس التشريعالفى  30لنساء %ن تكون نسبة اأآانت التوصية  1995عام  منهاج عمل بكين فى

السياسية.  وشهدت ثرها على هيمنة الرجال فى القرارات أستكون آتلة لها مساهماتها و 30واعتبرت ان  %

دولة فى العالم استطاعت ان ترفع تمثيل  19شارآة السياسية، ولكن فقط مآبير فى ال اتحسن ةالسنين الماضي

.  والمحدودية فى تحقيق الهدف ترجع الى 2007فى عام  30لى ما يزيد عن %إنية طنات الوا النساء فى البرلم

 مقارنة للرجال.عاله من المعوقات والتحديات للنساء أما ذآر 

                                                            
3

اد البرلماناتحأت انظر صفحة http://www.ipu.org 
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ادة مشارآة النساء فى المجالس التشريعية هم التدابير لزيأبحت "الكوته" من صأ19954ين يجمنهاج ب بعد

والكوته عى تخصيص حصة لمجموعة معينه او فئة لضمان تمثيلها فى مؤسسة ما.  وهى وسيلة لزيادة تمثيل 

 جل تحقيق العداله والسالم االجتماعىأمجتمعى ضدهم وتستخدم الكوته من التمييز الالمستضعفين او اللذين يتم 

وته للمرأة ليست تميزًا وانما السباب ثقافية ومجتمعية، اذن الك هضم حقوقهمووالتمييز لتخطى الغبن التاريخى او

 ت للكوته وثالث ارباع هذه الدول اعتمدت الكوتهيزيد عن مائة دولة اعتمدت االجراءإنصافًا.  والى االن ما 

الماضيه واصبحت الوسيلة مسة عشر السنة ستخدام الكوته فى الختمر التوسع اواس 5ينيجبعد منهاج عمل ب

 االساسية لالصالح.

والكوته التى يحددها الدستور   ةوتات يمكن التفرقه بين نوعين:  آوتة الحزب الطوعيكمن ال ةهنالك انواع مختلف

اعتماد الكوته فى  إنلى إاالنتخابات.  وتجارب الدول تشير  يبيق الكوته فى عملية الترشيح فطأو القانون وت

غلبهم من الرجال وتطبيق أها تحضيرات وحوارات وتنظيم تحالفات القناع متخذى القرار وغتستب الكوته عمليه

ره يعتمد على االلتزام االحزاب وعلى وجود آليات للمتابعة والمحاسبة وفعالية الكوته فى سد الفجوة أثالكوته و

م االنتخابات الذى اتبع وعلى نوعية فى المشارآة السياسية يعتمد على مدى ديمقراطية نظام الحكم ونظا ةالنوعي

 .وقوائم الترشيح التى استخدمت

على القائمة وحين تتواجد عدد أتكون قائمة الحزب مقفوله والنساء فى  حينالكوته فعالة ن أالدراسات اشارت 

ة لتكزن فعاله يلى اجراءات اضافإولكن قد تحتاج الكوته ) (Krook 2006( االنتحابات آبير من المرشحات فى

آثر مثال رفع الوعى عن المواطنه والنوع االجتماعى.وفعالية الكوته ليست فقط فى زيادة عدد النائبات وانما أ

وتساعد فى بناء )  Ballington and Dahlerup 2006(تساهم فى بناء الدول آحال العراق وافغانستان

 )Rosselli 2008الديمقراطية خاصة فى الدول فى مرحلة ما بعض الصراعات (

والنرويج وجنوب افريقيا وقامبيا  تجارب الدول المختلفه تشير الى وجود نجاحات فى بعض الدول مثال السويد

الكوته محدده فى دستاتير العديد من الدول فى افريقيا وآسيا )،  2009Krook(  ة  المشارآةنسبة اديزفي 

ساء (مجالس) نساء فى التى لها مقاعد مخصصه للن ، ورواندا من الدول العشرين االوائلوالشرق االوسط

ق الكوته مبيزب افريقيا وموفلها آوته للمرشحين، وتستخدم جنو البرلمان.  اما اريتريا وآينيا ويوغندا ونامبيا

 .ةيالطوعيه لالحزاب السياس

                                                            
4

1995مؤتمر المراه العالمي الرابع   
5Krook, 2009 
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نحصرت إو ةالحقوق السياسيقترنت باقرار إولي األتين:مرحلب السودانية فقد مرت ةأالمشارآة السياسية للمر أما

آان  ةو فى هذه المرحل، من طرف الرجال دون النساء  ةعتراف بحق االنتخاب و فى ممارسته خاصفى اإل

بدأت مع  ةالثاني ةوالمرحل المواطنات و المواطنين. ةاالقتراع فى معظم الحاالت مقيد و غير معمم على آاف

آتساح الفضاء العام من قبل المواطنين و المواطنات. و إو ة ئيو النسا ةجتماعيظهور النقابات و المنظمات اإل

نتخاب للنساء و الرجال بدون قتراع عام و شمل حق اإلإفى هذه المرحله تحول االقتراع من اقتراع مقيد الى 

نتخاب و شملت الحقوق مظاهر تجاوزت حق اإل ةخذت عدأو  ةالسياسي ةستثناء فاتسع مفهوم المشارآإ

شتراك فى المسؤوليات السياسيه عن طريق و الحق فى اإل ةلحق فى الترشيح لكل الهياآل التمثيليااالنتخابيه،

رغم ذلك نجد الفجوة النوعية في المشارآة السياسيةهي تعبير عن وضع المرأة ،تخاذ القرارإشتراك فى اإل

 ،من مهام في الحياة اليومية المختل في المجتمع و الذي ال يتناسب مع دورها ومسؤولياتها العامة وما تقوم به

, ةدون ما تقتضيه المواثيق الدولي ةن وضع المرأأب ةبالمجتمعات المتقدم ةحيث يتسم واقع المرأة السودانيه مقارن

 ةالفعلي ةو المشارآ ةالحقيقي ةو الشراآ ةطار الديمقراطيإذا آانت فى إال إ ةالمرأة فاعل ةلذلك لن تكون مشارآ

 ةدارة الشأن العام و ذلك لتحقيق المساواة النوعية و التنميإوصنع القرار و  ةو القيادي ةفى المستويات القاعدي

 .ةو الديمقراطي ةالمستدام

و معالجة مشارآتها  ةعام ةال تنفصل عن قضايا المجتمع السودانى بصف ةالمرأة السياسي ةمشارآة ان قضي

ان مشارآتها ال تتخذ  ةللمرأ ةالسياسي ةتتطلب نظرة شاملة للمجتمع رجاله و نسأوه , يعتبر المؤيدون للمشارآ

دوارهن فى أداء أالنساء فى  ةطابع نزاعيا فهى ليست موجهه ضد الرجال بل معهم آما انها تعبر عن رغب

.رغم ذلك نجد ان ةالكراسي و لكنها احقاق لحق و تحمل مسؤليلذا فهى ليست صراعا على  ةالديمقراطي ةالعملي

متقدمة على نساء دول الجوار االفريقية و العربية فى انها نالت حقوقها مبكرة حقها فى  ةالمرأة السوداني

, اال ان مشارآتها فى  ةالتصويت و الترشيح و االنتخاب و وجودها فى الوظائف و المراآز الدستورية و النيابي

ن واقع المرأة السودانية وما فرضته أسباب منها ة أو يرجع ذلك لعد ةو ضعيف ةظلت محدود ةالسياسية عمليال

و ضعف الوعى وسط النساء آل ذلك أثر  ةظروف التنشئة االجتماعية و تحملها مسؤولية االسرة و تفشي االمي

ة الى عدم و جود ميزانيات للتوعيه و سلبا على وضع المرأة ، فهي تعاني من تدنى فى مستوى التعليم باالضاف

التعليم المدنى، وبالتالى آل ذلك ادى الى افتقارها للمهارات العملية التى تمكنها من العمل و تحسين وضعها 

وهى ،االقتصادى ، آل ذلك يحتاج الى خصوصية في رسم و وضع الخطط و البرامج الخاصة بأوضاع المرأة

لذلك يعتبر نظام الكوتة  .و ذلك من خالل تواجدها فى مواقع صنع القراراالجدر بوضع تلك االستراتيجيات 
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تمييز إيجابى، و بالتالى وسيلة تتيح الفرصة للمرأة فى الوصول الى البرلمان،و هذه التدابير تمكن المرأة من 

نظام الكوتة أو المشارآة في صياغة السياسة العامة للدوله، وتأدية مهامها على المستويات المختلفة، لذلك جاء 

الحصص النسبية ليقدم حلوال لزيادة نسبة المشارآة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وآحل مؤقت يعالج 

 المشكالت الخاصة بمشارآة النساء سياسيا، 

وفى العقدين االخيريين توسعت المساحات التى تعمل فيها النساء وبدأت بارتياد مجال السياسية ولكن فى خطى 

لت هذه المجاالت محدوده للنساء ظلت بها مجال التعليم والعمل وان تتواآب مع الخطى المتسارعه التى دخلم 

فى بعض الواليات وبعض المناطق فى الريف.  ومن اهم االنجازات الملحوظه إرتفاع صوت المرأة نوعًا ما 

تبنوا وبادروا بالحديث   نشاطات والسياساتلالذى ساعد فى بناء قيادات من اله والمساواة النوعيه ومن اجل العدا

عن إيقاف الحرب واالسالم.  وبعد إتفاقية السالم آانت حرآتهن من اجل تفعيل المشارآة السياسية والتى 

%فى قانون االنتخابات.  وآانت تلك بادره شملت حراك وتحالفات وتحديات 25تمحضت عن الكوته النسوية 

ليل وعملية الدعوة والمناصرة للكوته واثارها هو موضوع هذا  التقرير الذى ة والتحستستدعى التوثيق والدرا

من  الم والحقوق، بجامعة االحفاد بدءيقدم نتائج وتحليل البحث الذى قام به المرآز االقليمى للنوع، والنوع والس

 .2012-2010المرآز العالمى لبحوث التنمية بكندا خالل الفترة 

تحليل لعملية المناصره الدخال الكوته النسوية فى قانون االنتخبات واثر تنفيذ على  يتضمن هذا التقرير توثيق

اإلطار المفاهيمي األول ستعرض الجزء ويالكوته على المشارآة السياسية للنساء واالحزاب السياسية.  

ث واالطار إشكالية المشارآة السياسية للنساء في السودان واهداف ومنهجية البح ومنهجية البحثويستعرض

فيتضمن تحليًال لالطار االجتماعى االقتصادى الذى شكل  نيالمفاهيمى المستخدم في البحث، أما الجزء الثا

عملية اعتماد الكوته وتنفيذها، مع الترآيز على ديناميكيات االحزاب السياسية والحراك النسوي لما لها من تأثير 

 على إدخال الكوته والنها تتأثر بتنفيذ الكوته.

يعرض نتائج البحث ويشمل عرض مبسط لكل الفاعلين المشارآين فى فكرة الكوته ومناصرتها  الثالثالجزء 

شطتهم بما نواسهاماتهم ويلى ذلك شرح لالنشطة التى قام بها الفاعلين آمجموعه لمناصرة الكوته و نتائج ا

 تضمنته من إنجازات وسلبيات. 

المرشحات وعلى االحزاب السياسية.   على يشرح اثار الكوته على المشارآة السياسية خاصة الرابع:الجزء  

 .والتوصيات ةالجزء االخيريتضمن  الخاتمه وفيها تحليًال للنتائج ، ثم الدروس المستفاد
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فى هذه هو تقديم فهم متكامل للمشارآه السياسية للمرأة فى السودان والعوامل المؤثره  الهدف العام للبحث 

 تحفز مشارآة الشباب والشابات فى العمل العام والسياسى.التى المشارآة مع الوضع فى االعتبار الكيفية 

 :االهداف الخاصة للبحث وتتمثل  فيما يلي

 .تحليل السياق العام والعوامل التي تؤثر على مشارآة المرأة في الحياة السياسية .1

 .السياسيةعلى مشارآة المرأة في فهم التفاعل بين السياقات التي أنتجت الكوته وتأثير الكوته  .2

 الكوته على هياآل وممارسات االحزاب السياسية. تطبيقدراسة أثر .3

في الحياة  على مشارآة النساء الشاباتوالعوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا السياسية دوافع التحديد  .4

 .السياسية

 البحث: منهجية

 يه" جعلناها مكملة لبعضها البعض.استخدمنا فيها ادوات بحث "نوعت منهجية البحث تشارآية تحليلية لقد آان

 .غير المنتظمه وحلقات النقاش وورش العململت االدوات المقابالت وش

 االتى:آانت آ تمتوالمقابالت التى 

والحملة للكوته وتضمنت مقابلة مع رجال ونساء آان لهم دور فاعل فى الحوار  34 -

معات واعضاء فى االحزاب المجموعه نشطاء فى المجتمع المدنى واآاديميين من الجا

 عاملين فى المؤسسات البحثية والثقافية.السياسية واعالميين ، رائدات فى الحرآة النسويةو

 يعملون فى وزارة ةوالبرلمان، ممثلى الحكوم ةجال من الحكومبله مع نساء ورمقا18 -

وهى اآللية التى  لرعاية والضمان االجتماعى والتى تضمن االدارة العامه للمراة واالسرةا

ين المرأة.  فقد تمت مقابلة موظفى هذه اآللية كمراتيجية القومية لتقادت صياغة االست

العاملين على المستوى المرآزى وعلى المستوى الوالئى.  آما تمت مقابلة ممثلين من 

 واعضاء من مفوضية االنتخابات.وزارة العدل 

يد من من المؤسسات التشريعية تمت مقابلة رئيس مجلس تشريعى الواليات والعد -

 المجالس التشريعية الوالئية.فى ى الوطنى البرلمانيات فى المجلس التشريع
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 .نحينوآاالت االمم المتحده، سفارات وماموظفين من مقابالت تمت مع  10 -

وتم نقاش عن المعايير  االحزاب السياسيةمرشحات من  26مع  مقابالت متعمقه آما تمت -

 .للترشيح وتنفيذ الكوته واتى الترشيح على ادوارهن وعالقاتهم 

اهميتها، حملة المناصرة للكوته والفاعلين لة عن تاريخ الكوته فى السودان، والمقابالت شملت اسئ

 المستقبلية.والرؤى العوامل اليسرة والمعوقة للكوته،  فيها،

 مناقشة المجموعه:لقد قام اعضاء الفريق البحثى يتنظيم حلقات نقاش مع:

  اء نشطات وفاعالت فى المجتمع المدنىسن 

 ممثلين لالعالم 

  (المجاهدين والصافيه)، يمثلون  –ربات بيوت من مناطق مختلفه من والية الخرطوم

 مختلفه. ةماعيتمجموعات اقتصادية واج

 مى وحزب البحث.، الحزب الشيوعى، حزب االمة القوتمر الوطنىشباب من حزب المؤ 

  مختلفه. نساء عضوات ومرشحات من احزاب سياسية 

لقد تطرقت حلقات النقاش لقضايا االثار والتحوالت التي احدثتها الكوته. الحظنا ان حلقات النقاش التى  جمعت 

عضوات االحزاب المختلفه وبين  عضوات الفريق اذ نساء من احزاب مختلفه آانت عملية تبادل معلومات بين 

 آانت تتم احيانًا عملية تحليل.

من االحزاب السياسة  ومشارآة مشارك 40ل واحده حوالى ورش عمل فى آ 3تم تنظيم  ورش العمل:

ى تطور الوضع السياس ومنظمات المجتمع المدنى والعاملين بالحكومه.  وناقش المشارآين فى ورش العمل:

 مخرجات البحث عن الكوته النسويه واثارها.و اثار الكوتهًا والمشارآة النسوية فى السياسة، خييارت

تب آما مختلفه باالضافه الى الدول تجارب ال المصادر الثانويه:لقد قام الفريق بتحديد االدبيات عن الكوته عامة،

 عن السودان.  واستخدمت االدبيات فى تطوير االطار المفاهيمى وفى تحليل  اثار الكوته ومقارنتها احاينًا مع 

 تعريف الكوته  عن المواد التي أصدرتها الصحف السودانيةآما تم جمع آل  االنماط االقليمية والعالمية.

 .تها واالنتخاباتنشطوأ
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تم تقسيم مضمون  ، ثمورش العملوحلقات النقاش  و لكل المقابالت آتابة مذآرات تتم تحليل المعلومات:

المزآرات الى محاور مع محاولة تحديد االنماط المتكرره وغير المتكررة وتناغمها او اختالفها مع ما جاء فى 

 ياإلجتماعلى اإلطار إنماط التى تم تحديدها بالرجوع االدبيات. آما حاولنا اثناء عملية التحليل ان نشرح األ

اليجاد العوامل المؤثرة. وعملية التحليل آانت مستمرة وتشارآية الن النشطاء والسياسين شارآوا  ياإلقتصاد

ه مع تحديد رركمتوغير ال هالنماط المتكرررصد اقام فريق البحث بفى وجود التبريرات والشرح لنتائج البحث.

 .يل والتبريرتحلللشرح والامها ستخداللمذآرات بعض نصوص وردت في ا

 ار المفاهيمى للبحث:االط

يعتمد اإلطار المفاهيمي للبحث على تحديد الفاعلين في العملية السياسية بصورة عامة وفي الحراك من أجل دعم 

الكوتة . آما وإنه يشير إلى آيفية تحقيق أهداف البحث عن طريق دراسة العالقة التبادلية بين الكوتة والحزب 

ونشاط الشباب أو تفاعلهم السياسي في ذلك الحراك. وعليه تم تحديد من هم الفاعلين على  السياسي والمرشحات

 النحو أدناه:

 الجزء األول: اإلطار المفاهيمي ومنهجية البحث 

 تحديد الفاعلين في عملية انجاز الكوتة

جهات وافراد  
 فاعلية اخري

مفوضية 
 الدستور

 االحزاب الجهاز 
 التشريعي

الجهاز 
 التنفيذي

المنظمات 
 الدولية

المنظمات 
 االهلية 

الجامعات المنظمات 
 الطوعية
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 العالقة المتبادلة بين انجاز قانون الكوتة واالحزاب والمرشحات

  

قانون االنتخابات والكوتة 
 وعالقته الوعي والحراك 

 الشبابي في
ة ل ال

المرشحات والفائزات في 
االنتخابات من خالل 

 الكوتة



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	15	
 

 ألمفاهيمي:االطار 

والنامية يشير الى ان عملية إدخال الكوته  ةالمتقدم ةتحليل االدبيات عن تطبيق الكوته النسوية فى الدول المختلف

افع متباينه.  من وذات دو ةوتشمل فاعلين من فئات مختلف ةفى نظم االنتخابات وتنفيذها تشكلها عوامل متعدد

عن المساواة  ةهتمامات ومنافع االحزاب، وبروز المفاهيم العالميإالعوامل االساسية المؤثره فى تبنى الكوته هى 

ثر الكوته يعتمد على تفاصيل قانون الكوته، طريقة تطبيقه ونظم أ.  والحراك النسوي ة، وفعالييالنياب فى التمثيل

عدد النساء فى العمل  ةالفاعلين تجارب بعض الدول اثبتت اثر الكوته فى زياداالنتخبات التى انبعثت وادوار 

ت االحزاب السياسية فى تنظيم االنتخابات خاصة فى وضع المعايير االتغيير فى مماراسفي السياسى، و

م التزام فى حالة عد والديمقراطية، وذلك ة.  ولكن قد ال يتحقق اثر الكوته فى تحقيق العداله النوعي6للمرشحين

 ندة النساء.النائبات الج

عمليات ان  اطار البحث على يستند وبناء على ما استقيتناه من هذه االدبيات وما عكسه تحليل الواقع المعاش

فى  ةالجتماعيإدماج الكوته فى القوانين وتنفيذها تشكلها  ديناميكيات تطور االوضاع السياسية االقتصادية ا

تطور االحزاب السياسية النظام الديمقراطى ودينامكيات ما بعد الصراعات/السالم،  غياب السودان، خاصة

المجتمع  ودعم هتمامإلى آل ذلك إضف أ جتماعية إك النسوي فى خلق حرآة االحر وفعاليةها،  تطورومواقف

نساء طارنا عملية التحريك من اجل إدماج الكوته وتطبيقها تحدث تحوالت فى مشارآة الإالدولى.  وفى 

 ويشكل هذا االطار المحاور المضمنه فى التقرير.وفى ممارسات االحزاب السياسية.  السياسيات

 :صعوبات البحث

لدى االحزاب. آما ان بناء الثقه  ةالمعلوماتي ةلقد واجه هذا العمل بعض الصعوبات التى تضمنت أنعدام القاعد

نقاش قضايا ذات صله الحزابهن من االحداث فى نقاش المجموعات يأخذ وقت الن تفاعل نساء االحزاب و

النادره، خاصة إذ استدعى النقاش توضيح جوانب قصور او مقاومه.  ولكن فى معظم االحيان وجود نساء 

متمرسات يساعد فى بناء الثقه وانفتاح المشارآات فى تحليل واقعهن داخل الحزب.وان آانت بعض المشارآات 

مثالية لحزبهن.  وعالجنا ذلك من خالل  البعض منهن ملتزمات بتوضيح صورةوناقدات آانت  ةعالي ةذات شفافي

 المقابالت التى يسهل فيها بناء الثقة والشفافية بين الباحث والمبحوث.

                                                            
6
Krook, 2006 and 2009 
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 الجزء الثاني:

 الوضع فى السودان:  التطورات والتحديات:

ضمت السياسيين  ةحرآة وطني، وذلك بمساهمة 1956نال السودان (ما قبل إنفصال جنوبه) االستقالل عام 

في حنوب  قابات ومنظمات المجتمع المدنى.  وورث السودان مع االستقالل حرب نوالمثقفين واالتحادات وال

والتطور والتنمية فى البالد.  تكونت عدة  يد من الزمان واربكت فرص االستقرار السياسالبالد استمرت لعقو

 يقصيرة وظلت البالد تحت الحكم العسكر ةاال فترات ديمقراطي حكومات بعد االستقالل.   لم تشهد البالد

سالمية.  آانت إ ةحكم البالد وهى حكوم يكرومة االنقاذ التى جاءت بانقالب عسما زالت حك ةلفترات طويل

اؤل فبين حكومة االنقاذ وحرآة تحرير جيش السودان مصدر ت 2005إتفاقية السالم الشامل التى تم توقيعها عام 

فى الجنوب بالرغم من استمرار الصراعات فى شرق  ةل المواطنين النها انهت الحرب الطويلكوفرصة ل

فاقية السالم الشامل تكونت حكومة الوحدة الوطنية توبناء على أ يوفى اطار هذا الوضع السياس وغرب البالد. 

فه معه.  ومن ضمن بنود من االحزاب الجنوبية وحزب المؤتمر الوطنى وبعض االحزاب الصغيرة المحال

لم  ة.  ولكن حكومة الوحديظام ديمقراطنإتفاقية السالم المتفق عليها تعديل القوانين وتنظيم انتخابات حره لبناء 

والبيئة السياسية  يتفسح المجال للفعاليات السياسية المختلفه للمشارآة فى  تغيير القوانين وبناء النظام الديمقراط

لم يتم بالصورة المطلوبه من اتفاق  ةولكن تنفيذ االتفاقي فيها حملة الكوته. حدثتالتى  شبه الديموقراطية هي

الجنوبيين حق تقرير المصير اختاروا االستقالل  يالذى يعط ةوتعاون، وعليه حين تم تنفيذ بند االتفاقي

 وانفردت حكومة االنقاذ بالحكم. 2011واالنفصال عن شمال السودان.  وتم االنفصال عام 

 اتفاقية السالم قبلاقاليم بعد االستقالل وواليات شهدت البالد عدة تقسيمات ادارية  يومع عدم االستقرار السياس

والية بعد إتفاقية سالم دارفور  17زادت لتصل إلى  والية 15السودان يتكون من بعد االنفصال صار ، ووبعدها

مع تفاقم الحروب فى غرب البالد يتم زيادة الواليات وذلك لمزايدات .وتحكم بنظام الالمرآزيةبالدوحة و

طر على وما زال المرآز يسي ةوارضاءات سياسية.بالرغم من ان نظام الالمرآزية لم بفعل بالصورة المطلوب

رغم من ذلك استطاعت بعض الواليات ان تنفرد ببعض القرارات التى لم لالقرارات السياسية والموارد.  وبا

نجحت حكومة االنقاذ فى إبرام إتفاقية سالم مع المجموعات المقاومة فى شرق السودان، 7.يبادر بها المرآز

                                                            
 مثال ذلك قرار حظر عمل النساء في السوق بعد الساعة الخامسة وفي بعض الواليات اجيزت قوانين منع ختان االناث7
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العديد من إتفاقيات السالم.  وبد االنفصال بدأت والكن الصراعات المسلحة فى دارفور مستمره بالرغم من إبرام 

 .  وإستمرت في دارفور قزرالحرب فى جنوب  آردفان ومنطقة النيل اال

ومياه  ةالصالحة للزراع ةالشاسع ياالراض  ،يزخر بالموارد الطبيعية اديًا السودان ما قبل االنفصال آانإقتص

 يوالذ ي.  رآزت حكومة االستعمار على االنتاج الزراعةنيهنالك ثروة حيواآما ان  النيل والنفط والمعادن، 

 ي.  توسعت حكومات ما بعد االستعمار فى االنتاج الزراعيللدخل القوم يظل لعقود من الزمان المكون الرئيس

، وآانت هنالك خطط متفائلة ليكون السودان سلة غذاء العالم.  لم تنجح هذه الخطط بسبب غياب  يوالحيوان

وسياسات االتسخدام االمثل للموارد والتوزيع العادل للموارد واالنتاج والعائدات.  ولم تساعد  ةالديمقراطي

 .في تحسين االحوال سياسات االصالحات الهيكلية التى اتبعت

ياسات ترآيز االنتاج فى بعض المناطق وتنمية المرآز والمناطق الحفرية مع إغفال تنمية نتج عن فشل الس

 يلإالمناطق التى يعيش فيها اغلبية سكان السودان.  وآانت تلك السياسات وراء الهجرة من الريف المهمل 

فى تغيير االحوال السبعينات  فيتبعت أالمدن خاصة الخرطوم.  ولم تساعد سياسات االصالح الهيكلية التى 

بوادر  1983ن عام ه للحرب فى جنوب السوداودآثيرًا، وانما بدأ تدهور لالحوال االقتصادية خاصة مع الع

وأحكمت حلقة الفقر بإزدياد التصحر والجفاف ومجاعة  ةعات مختلفووبين مجم ةبانتشار الفقر فى مناطق آثير

ومع وملحوظه فى نهاية عقد التسعينات  ةوره ايجابيادى بصص.تغيرت مؤشرات النمو االقت1985 - 1984عام 

،  وآان نمو 2008وعام  1999 عام زاد الناتج الوطنى بمعدل خمس مرات بين ،1999بداية إنتاج النفط عام 

آان هنالك وفى نفس الفترة  مع إختالف معدل النمو بين المناطق المختلفه.   8الناتج المحلى االجمالى بنسبة %

ن آلها لم تواآب النمو السكانى واالحتياجات كالتجارة والمطاعم والطرق والكهرباء والمياه، ول نمو فى خدمات

شهدت  بعض السلع زاد من اعباء المواطنين.ن ععم دالمتزايده للسكان.  آما ان سياسة الخصخصة  ورفع  ال

خدمات الصحة ولكن تكلفة هذه  ازدياد ملحوظ فى يوعًا ملحوظًا فى التعليم خاصة التعليم العالنهذه الفترة ت

اغلبها تحت سيطرة القطاع الخاص.  آما ان هذه الخدمات ظلت متمرآزه فى المدن  الن مرتفعهظلت   الخدمات

بالجوده المطلوبه.   لريف، آما ان نوعية  الخدمات ليستالكبيره وفقيره أو منعدمه فى آثير من المناطق خاصة ا

نتاج السياسيات  االقتصادية فى العقدين دومه فى آثير من مناطق النزاعات.وآل هذه الخدمات تكاد تكون مع

ارتفاع  ، وآذلك يالوسط ةارتفاع نسبة الفقر وانتشاره فى شرائح آانت تكون الطبق . شهدت هذه الفترهاالخريين

من الريف عاهد العليا،ازدياد الهجرة مالجامعات وال يشابات من خريجلمعدل البطاله خاصة بين الشباب وا
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وتدهور القوة االنتاجية فيه، وعليه زاد عدم التوازن بين الواليات والمرآز فى الخرطوم وما بين المدن 

 واالرياف.

غنياء وفقراء مع اختالف درجة ونوعية الفقر بين المجموعات ومع أالسياسات االقتصادية قسمت المجتمع الى 

 سالميين وعلمانيين.إ لىالمجتمع إ ظهر تقسيم ياالسالم يالمشروع الحضار

ن آانت المنظمات الفاعله ال تتعدى أ.  فبعد يعطل تطور المجتمع المدن ةلفترات طويل ةغياب الديمقراطيإن 

الخمسة منظمات، تضاعف عددها فى فترة الديمقراطيه القصيره ثالث مرات، ولكن مع قيود حكومة االنقاذ زاد 

ما بعد إتفاقية السالم تكونت االف المنظمات أعدد المنظمات بصورة بطيئة وظلت قدراتها وفعاليتها محدوده.  

، ولكن تعريف منظمات المجتمع المدنى المستخدم واسع يشمل ةقيود حكوميونشط عمل المنظمات فى إطار 

والمراآز الثقافية.  ولكن المنظمات غير  بحثيةوالجامعات والمؤسسات الة /غير الحكوميةالمنظمات الطوعي

 .  وتتمرآز المنظمات فى الخرطوم وانةمن الحكوم ةومدعومة موالي ةو مجموعة الى مستقل ةمنقسم ةالحكومي

 بدأت منظمات تتكون فى الواليات خاصة منظمات الشباب.

، ولكن لم ةثنيه مختلفإينقسم على اساسها المجتمع الى مجموعات  ةومتنوع ةالسودان له ثقافات متعدد ثقافيا 

المجتمع  عيش، ولذا ييملتساعد على التطورات السياسية والسياسات االقتصادية فى إدارة التنوع والتعايش الس

. ولكن السمة زمان جعلت التنوع اساس عنصرية وتهميش وثقافة حربلفى إطار حروب وصراعات لعقود من ا

ت ، واالعراف التي تقيد حريتها وعليه من عموميات الثقافاةالمشترآة بين هذه الثقافات هو قيم التمييز ضد المرا

والحراك النسوي واالنفتاح  ةتعليم المرا مع إزديادتختلف درجة التحكم الذآوري المتعددة انها ذآورية ولكن 

 .على العالم الخارجي

ة ود المكثف للمجتمع الدولي وتنامي المساعدات االنسانيجانتشار الفقر والصراعات في السودان استدعى الوإن 

 .ةخاصة في مجال المرا ةمع الدولي آشريك في التنميتمر المجتلسد حاجة المستضعفين آما اس

 يشكل البيئة التى تطورت فيها االحزاب السياسية  ةواجتماعي ةعرضناه من تطورات سياسية، اقتصاديتساما م

ودعمه وتأثيره على مجرى  ياستدعت تدخل المجتمع الدول يوالت يومنظمات المجتمع المدنوالحراك النسوي 

 االمور احيانًا آثيره.
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 يالحراك النسو

ن معظم وذلك الي الحراك  النسو هي قوةحد العوامل التى تساعد فى تبنى الكوته أبيات ان دشارت االألقد 

ورات الحرآة النسوية تاريخيًا وتجارب طآان نتيجة ت يوفى السودان الحراك النسو القرار هم رجال. يمتخذ

الكوته ولكن  يبنهذه التطورات ليست فقط الهميتها لت اقليمية ودولية.  ومن المهم ان االطالع وفهم نخبة نسوية

 النها تشرح التحديات والسلبيات التى صاحبت الكوته وتنفيذها.

بتدائية وقبول تدريب حين تم قبول فكرة تعليم البنات فى المدارس اإل 1907الى  ترجًعبداية الحرآة النسوية 

شائها فى اقاليم فى مدارس البنات التى تم ان عملن . والقليل من المعلمات االئى تدربن1924المعلمات عام 

السودان المختلفة. وهذا يعنى تحرك هوالء النساء بعيدًا عن اسرهن والعيش فى داخليات المدارس وإدارة 

القيادية وآان للمدرسات دور فى تغيير اإلتجاهات  ةحياتهن لشهور طويلة والمعلمة انذاك آانت نموزج للمرأ

ونحو خروج المرأة  تغيير فى المفاهيم والسلوك نحو التعليمنحو التعليم فهن اذًا يشكلن حرآة إجتماعية قادت ل

 . للعمل والحرآة خارج حدود القرية واألسرة

راف بمساهمة          دن وال يوجد اعت ى الم ى العمل ف رأة ف وعمومًا آانت رؤى وسياسات االستعمار ضد مشارآة الم

ى       يالمرأة فى اإلنتاج الزراع رأة ف اء وانعزلت الم الن الحيازات فى المشاريع الكبيرة وزعت للرجال دون النس

ى العمل        يالقطاع التقليد رأة ف ارآة الم تعمار مش ة االس دون األساسيات لتطوير وزيادة اإلنتاج. آما قيدت حكوم

تعم   يالمجتمع ود ف    العام آالنقابات على سبيل المثال. أما فى الجنوب فقد ساهمت سياسات االس ى وضع قي  يار ف

 مجتمعات آانت فيها المرأة تتمتع بحرية نسبيه فى اإلنتاج  والحرآة والمشارآة المجتمعية.

ع تطور          يفف  يشجع التعليم بعض النساء للعمل المجتمع ة وم ات الخيري اء الجمعي ات آونت بعض النس االربعين

وحرآات تحرير المرأة فى العالم، وخاصة   الحرآة الوطنية ونشاط حرآات التحرر الوطنى فى العديد من الدول

الم العرب   ام     يالع ذ ع ات (من اء المتعلم ادرت بعض النس ال رابطة    1947، ب ات مث روابط والجمعي ى تنظيم ال ) ف

 الفتيات الثقافية بامدرمان وجمعية ترقية المرأة السودانية بامدرمان.

لهذه المشارآة آونت    يبب تقيد االدراة البريطانوبس يومن التطورات المهمة هو مشارآة النساء فى العمل النقاب

ة      1951النساء مثًال اتحاد المعلمات الذى تحول فى عام  ين عام ة المعلم الى نقابة المعلمات وما فصلهن عن نقاب

 اال بسبب منع الحكومة البريطانية لعمل مشترك.
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ام     ر الدراك متن و اال مؤش ا ه ات م روابط والجمعي وين ال اء   يوتك ين النس ن   ب امالت الدوراه ات الع المتعلم

ذه      يوان بدأت الجمعيات والروابط بانشطة ثقافية فقد تطورت فيما بعد ال ةالمجتمعي ر ه ية.  وتعتب ارآة سياس مش

ارآة   يالمشارآة تطورًا مهما إذا ما راعينا القيود الثقافية ومحاولة الحكم البريطان لترآيز تلك القيود ومقاومة مش

ة ضد        يوالمجتمع يام.  هذه المشارآة فى العمل االنتاجالنساء فى العمل الع ة الوطني ام للمقاوم الجو الع أثرت ب ت

ات الالت         ى الطالب أثير عل ات الت رأة، واستطاعت المعلم ة للم ة     ياالستعمار وبالحرآة العالمي ى المقاوم شارآن ف

ة  أ. وبعض من الطالبات 1952عام يالوطنية. وآان نتاج ذلك تكوين االتحاد النسائ صبحن عضوات فى أول لجن

 .يتمهيدية لالتحاد النسائ

رفع مستوى المرأة السودانية اجتماعيًا واقتصاديًا   همهاأالعديد من المواضيع من  ائيهداف االتحاد النسأوشملت 

ة،            يالقوم يوثقافيًا وإنعاش الوع ى محو األمي ى األنشطة عل ز ف ان الترآي ة، وآ ال الخيري ى األعم والمشارآة ف

ادات             عمل ا ة الع ة ومحارب ة والطفول ا، صحة األموم دة له وانين المفي ع الق دريب ورف ل والت لمرأة وفرص التأهي

د   الضارة.  آما اهتم االتحاد بحقوق المرأة فى االستشارة فى الزواج، وآان الترآيز على الحقوق السياسية واجنه

ية وقف اقتصر االتحاد عضويته على المتعلمات  االتحاد فى خلق عالقات مع االتحادات المماثله االقليمية والعالم

 من النساء.

ام      1946بصدور مجلة بنت الودى  يالنسو يوشهدت هذه الفترة النشاط الصحف رأة ع ة صوت الم ، 1955ومجل

ائ  ق فضاء           يوآانت صوت المرأة تعبر عن رؤى االتحاد النس ى خل اعد ف اد س وين االتح ه ان تك ا ال شك في ومم

 عام وخاصة الساحة السياسية. للمرأة فى العمل ال

ين           وى المثقف ة، خاصة ق ة القومي ل رواد الحرآ اندة من قب وتشير آتابات العديد من الرائدات الى التشجيع والمس

ا     يوالعمال والطالب والزراع والحزب الشيوع اد النس وين االتح ى تك ونشاطه ولكن    ئيوآان ذلك عامًال مهمًا ف

د من المصادر وجود المجموعات الرافضه للعمل النسو         اة العام    يأآدت العدي ى الحي الرغم من ان     ةف ك ب وذل

 استراتجية القيادات النسوية آانت التوازن بين الرؤى الثورية واحترام التقاليد لكسب ثقة الناس.

لية والنسوية باحتجاج الى رئيس اللجنة الد تقدمت مجموعة من القيادات 1953النتخابات  الستعداداتاثناء ا 

قانون  النى االنتخابات باحتجاج البعاد النساء من المشارآة فى االنتخابات آمرشحات وناخبات  لع ةالمشرف

حق الترشيح واالقتراع فقط للرجال.  فصدر قرار واضح للسماح للمتعلمات باالقتراع فى يعطي االنتخابات 
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 ييمتد ذلك الحق الى الدوائر الجغرافية.  تلك بادرة حميده مهمة وتشكل بداية تحددوائر الخريجين دون ان 

 للمفاهيم التى تربط السياسة بالرجال فقط.

وبلورت بعضًا منهن إتجاهات سياسية وانضمن الى بعض االحزاب.  وفى عام  يشارآت النساء فى العمل النقاب

حقوق المشارآة السياسية للنساء.   هم مطالبهأالذى آان من  ئيد النسااالتحاي آونت رائدات العمل النسو 1952

طار بيئة ثقافة فيها قيود محكمه على حرآة النساء إوعمل االتحاد فى تحويل النساء وتكوين قواعده فى 

.وشهدت فترة ما بعد االستقالل هيمنة االتحاد ئينسا يعمل سياس يورفض ال ةوتفاعلهن فى الساحة العام

وشارآت احدى العضوات فى لجنة وضع الدستور الدائم للبالد وسمح للمتعلمات  يالعمل النسو على ئيالنسا

 1957. وفى مؤتمر االتحاد الذى انعقد عام 1953بالتصويت وشارآن فى انتخابات  دوائر الخريجين عام 

فقت االحزاب الكامل وحق العمل والمساواة فى االجور وحماية االسرة ووا يطالب األتحاد بالحق السياس

هو  ي، وتجدر األشارة هنا أن الحزب الشيوعيالسياسية على ما جاء فى المذآرة من حقوق اال  الحق السياس

 الحزب الوحيد الذى ساند المذآرة آاملة.

ا         ع النس ل التجم ات االخرى مث ام     ئيوال توجد معلومة محدده عن نشاط التجمع ذى تكون ع ة   1957ال أو جمعي

 .1961أو جمعية المؤمنات السودانيات  1959عبية التى آونت عام نساء السودان الش

ورة     1956شهدت هذه الفترة أيضًا صدور مجلة المنار عام  دأن بل ى ب والتى تمثل رأى األخوات المسلمات والالئ

ام      ى صدرت ع ة الت د   1957رؤى عن تحرر المرأة اختلفت عن رؤى قيادات االتحاد النسائى. أما مجلة القافل فق

ى توسع     آ دل عل ة للنساء. وهى ت ة عام دافها ثقافي اء.    انت أه ام  فضاء العمل الصحفى للنس ى ع دأت  1958ف ب

ة ة تاريخي ة مرحل ى الديموقراطي إنقالب عسكري عل دة ب ذه  جدي ى ه ية وتعطل ف ا االوضاع السياس اختلفت فيه

ر  ، 1959عام  يثم حل االتحاد النسائالفترة العمل السياسى بحل االحزاب والنقابات و وواصل االتحاد نشاطه عب

، واستطاعت  1963فى قيام تنظيم بديل عام  يجمعيات ربات البيوت التعاونية، ولم تنجح محاولة النظام العسكر

 .يفى المقاومة ضد النظام العسكر النساء المشارآة

ام  استعاد االتحاد نشاطه بعد ثورة اآتوبر  رأة      1964ع وق الم ى المناصرة لحق بتها    ونجح ف ى اآتس ية الت السياس

د   ييالمرأة السودانية وسبقت بها العديد من الدول النامية.دخلت احد رائدات الحرآة النسوية الجمعية التأسيسية بع

ات    ى انتخاب ر الخريجين ف ى دوائ ا ف ات  5196فوزه ى الكيان دات ف اء الرائ اد ونشاط النس ل االتح تمر عم ، واس
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يم والصحة.  وآانت       فى الدعوة لح ةاالجتماعية المختلف ة، خاصة التعل اء االجتماعي وق النس م  ق المطالب حق    أه

 وحقوق االمومة.    ياالجر المتساوى للعمل المتساو

اد   ات والبد ان نذآر ان انشاء جامعة االحف ام   فقط   للبن اع    1966ع رة وحراك اجتم ان طف م   يآ ة ل ، الن الجامع

ا مضم  دتقتصر ه ات ا      فها على تقليص الفجوة النوعية، وانم ين البن ى تمك ا يهدف ال يم فيه اء   لون التعل ابات وبن ش

 هذا ما آانت تحتاجه الحرآة النسوية.والمهارات القيادية.  

م ترشح االحزاب السياسية  نساء فى الدوائر الجغرافية لذا لم تم إلغاء دوائر الخريجين ول 1968 فى انتخاباتو

همية المرأة آناخبه وذلك الرتفاع أتجد النساء فرصة المشارآة فى الترشيح، ولكن ظهرت فى تلك االنتخابات 

ولكن مع إنقسام الحزب  ئيتم حل االتحاد النسا 1969فى مايو  يتسبة تسجيل النساء.بعد االنقالب العسكر

ورائدات من االتحد  يساند االنقالب فى  بدايته، انقسمت بعض الرائدات من الحزب الشيوع يالذ يعالشيو

ظل يحكم البالد حتى إنتفاضة الذي  يالذى آونه النظام العسكر نيالسودا ي، وانضمن للحزب االشتراآئيالنسا

تنفيذ مطالب االتحاد النسائى فيما .  نجحت الرائدات فى إطار هذا الحزب الواحد فى تكوين امانة للمرأة و1985

يخص الحقوق فى مجال العمل ومجال االمومه والتى تضمنت فى قانون العمل.  وشهدت تلك الفترة تغيير فى 

قانون االنتخابات الذى خصص حصة للنساء والفئويين، آما آان هنالك قانون يلزم اللجان الشعبية على مستوى 

.  ولكن لم تؤئر هذه الحصص فى مشارآة النساء السياسية، 10ال تقل عن %قاعدة ان تكون عضوية النساء فيه 

وحل االحزاب االسايسية ذات القاعده العريضه.  ولم تشارك النساء فى اللجان الشعبية  ةوذلك لغياب الديمقراطي

ة الذآورية.  المجتمعات القاعدية التى تهيمن فيها الثقاف يبالصورة المطلوبه، الن القرار لم يصاحبه رفع وع

ولكن حتى داخل مؤسسات الحزب، آانت مشارآة النساء محدوده وسؤالنا لماذا محدوده وهى تتم بالتعيين؟  هل 

الواحد الحاآم  ورية على مستوى الحزبآفى آفاءة النساء السياسية وبالتالى هيمنة الثقافه الذ هثقلذلك لمحدودية ا

 ؟خالل فترة الحكم العسكري

لتغييرات مؤسسية فى القوانين ذات  ينسو يشهدت حراك مجتمع مدن 1971 – 1951ان فترة  في تقييمنا

السياسة والعمل ولم تحاول تفسير قضايا فيها تحديات للمجتمع ولم تهدف الى إثارة  يالصلة بحقوق المرأه ف

المرأه وفى رأينا ولكن حتمًا  عداء مع المجتمع وانما قبلت بالكثير من االنماط الثقافية السائدة التى تكرس لدونية

فى فى العمل العام فى المدن  ةنجحت الى حد ما فى خلخلة بعض الحواجز الثقافية الى تفوق مشارآة المرأ

 ة.وساعد ذلك فى وجود فئة من الرجال المثقفين الذين بذلوا جهد فى إفساح المجال للمرأ
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تم السماح  1979زارة الرعاية االجتماعية. فى عام شهدت فترة السبعينات تكوين اليه المرأه والتنمية فى و

لبعض المنظمات بالتسجيل والعمل خارج إطار إتحاد نساء السودان . والمنظمات شملت " رائدات النهضة"  

وآانت تدعو ضد غالء المهور واالسراف فى الزواج وتدريس القران فى االحياء. منظمة تابعة لالسالميين وما 

فى المنظمات يعملن مع المنظمات االسالمية التى واصلت تدريس القران فى االحياء  زالت بعض الرائدات

للدراسات العلمية رفع قدرات  النسوية بصورة مكثفة ورآزت على ذلك.آما تم تسجيل جمعية بابكر بدرى

 يفللنساء فى الريف من خالل المراآز التى ساعدت  يالصح يالقيادات الريفية لمحو االمية ورفع الوع

إنشاءها. آما أدخلت انشطة إدارة الدخل وعملوا فى عدة اقليم فى شرق وغرب السودان. وبادرت جمعية بابكر 

نشطة محاربة الختان آما تم تسجيل جعية نساء الدبلوماسيين وتشمل أببرامج وللدراسات النسوية بدرى العلمية 

 الفقيره. الموجه لالسر يسودانيات واجنبيات وهى ترآز على العمل الخير

.  وإستفادت 1985ونساء االحزاب بفعالية فى إنتفاضة ابريل  ةشارآت النساء عامة وخاصة طالبات الجامع

بتكوين منظمات وصل عددها الى ستة عشر، تعمل فى مجاالت مختلفه ذات صلة  يالنساء من النظام الديمقراط

هو  1989 – 1985إنجازات فترة الديمقراطية  همأمن تنظيمه. و يعيد يبنتمية المرأة؟  وبدأ االتحاد النسائ

تكوين قطاعات المرأه فى االحزاب السياسية آما زآرنا اعاله ومشارآة النساء فى بعض المناصب القيادية فى 

وقد أضاعت الحرآة النسوية فى هذه الفترة فرصة المصادقة على إتفاقية القضاء على آل أشكال  الحكومة.

 لحقوق االنسان العهدينحين صادق السودان على التصديق عليها آان يمكن  التمييز ضد المرأه والتى

وانعكس ذلك  ياالآاديم يوتبلورت افكار النسوية على المستو يفترة منتصف الثمانينات شهدت حراك نسو

والكورسات والبحوث عن المرأه فى  1979شعبة اإلجتماع  -جليًا فى الكورسات التى قدمتها جامعة الخرطوم

ونشط بقضايا المرأه .  ي. ومساهمة النسوية االآاديمية فى تخريج شباب واع 1980معة االحفاد منذ عام جا

وشهدت فترة الديمقراطية تطور لفهم النسوية للنساء العامالت فى الخدمة المدنية فكانت مبادرة لتكوين وحدة 

التخطيط آما تم تنظيم العديد من ورش الزراعة وحدة تنسيق عمل المرأه فى وزارة المالية وبوزارة المرأه 

دار حوار حول وجود مجلس  1985بنيروبى  يالعالم ةالعمل فى مجال المرأه والتنمية. وبعد مؤتمر المرأ

ومساندته  ياوجهاز للمرأه خارج إطار وزارة الرعاية يهتم بالمرأه والطفل.فى هذه الفترة بدأ دور المجتمع الدول

 . ةجهودات االآاديمية وآذلك االنشطة الحكومية الموجهة للمرألقضايا المرأه إذ دعم الم
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تها المختلفة لنعيد بناء مؤسساتها اونخلص ان فترة الديمقراطية آانت فرصة لالحزاب والمنظمات النسوية بتيار

أة للمر ياو تجدد نشاطاتها ولكن حتمًا آانت هناك رؤى جديدة وتحديات جديدة وذلك بأثر الحراك العالم

سبتمبر  نتوصل له والدروس المستفادة من فترة القمع .. ولكن آانت الفترة قصيرة لمناهضة وتغيير قوانيوال

وضع جزور تقسيم المجتمع  يالقمعية . وفترة لثمانينات شهدت حراك المجموعات االسالمية فى السودان والذ

مانيين ".لعوسياسيًا وإجتماعيًا الى " اسالميين "    

  2005 – 1989الحرآة النسوية 

تسانده الحرآة االسالمية شهدت تطورات سياسية واقتصادية  يهذه الفترة آما اسلفنا والتى بدات بانقالب عسكر

وإجتماعية وثقافية الغت بظاللها على وضع النساء فى السودان وعلى الحرآات النسوية المختلفة التى اشرنا 

سالمية رآزت على سياسات تحد من حرية المرأه فى حرآتها وإختيار ملبسها أجندة الحكومة اال اليها اعاله.

حلت حكومة اإلنقاذ االحزاب والمنظمات ورآزت على االحزاب االسالمية وآونت منظماتها  وبالتالى قراراتها.

 1995مقتصره على نساء الحزب الحاآم حتى عام بدرجة آبيرة الموالية لها.وعليه ظلت المشارآة السياسية 

وبعد مؤتمر المرأه  .9غير ربحية ةوتم تسجيل بعض منها آشرآات إستشاري8واعيد تسجيل ثالثة منظماتحيث م

بدأت إنفراجه فسمحت الحكومة بتكوين شبكة تمكين المرأه للسالم والتى بادرت بها  1995ن جيفى بي يالعالم

تدريجيًا عدد المنظمات الطوعية. ووصل ) وزاد 1بعض المنظمات العاملة انذاك آما هو موضح فى الصندوق (

باالضافة الى عدد من الشبكات الوطنية   2003عام  3810عدد المنظمات العاملة فى قضايا المرأه الى 

واإلقليميه. وآانت ضمن الفاعلين فى هذه المنظمات نساء من االحزاب السياسية والجامعات والنقابات 

 والمنظمات الشبابية.

  

                                                            
8 جمعية النساء الدبلوماسيات     و للدراسات النسويه يمعية بابكر بدرالنهضه وججمعية  رائدات   
 مثال ذلك شرآة متعاونات9
10 166ص  2008، نظر خليلا  
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 في المختلفة المرأة مجموعات التقت )1المشار اليها اعاله في الصندوق ( ،السالم أجل من الهاي مناشدة بعد

 خطط من األدنى الحد برامج" في تجميعها تم والتي السالم، أجل من أعمال خطط لتناقش ونيروبي الخرطوم

 في آينيا ،(Karen) آارن في عمل ورشة في البرنامج هذا تطوير وآان". السالم ألجل السودانية المرأة أعمال

% من اي 30والتي تضمنت ضرورة ان تكون النساء  ىاجندة الحد االدنخرج االجتماع بو م،2000 يناير

 11.مبادرات سالم

ن سمات المنظمات الطوعية فى هذه الفترة وضوح تقسيمها الى إسالمية وعلمانية المجموعة االولى ذات م

من اشتراآات العضوات  امية ومساحة عمل ممتدة واالخرى تعمل فى إطار موارد محدودةنموارد وامكانيات مت

بما تجود به وآالت االمم المتحدة والمجتمع الدولى. وبالرغم من التنوع واالختالفات داخل آل مجموعة يمكن و

ان نقول ان المنظمات االسالمية عمومًا تعمل فى قضايا التعليم والصحة والتمكين اإلقتصادى ومع إنتشار الفقر 

ف والمناطق النائية التى إستطاعت المنظمات اب لكثير من النساء فى الريذتقدمه هذه المنظمات ج ما صبحي

الوصول لها. وتصبح هذه المنظمات اليات إستقطاب للنساء  السودانيه لمرأهالعام ل تحاد االاالسالمية خاصة 

                                                            
11
  2انظر ملحق   

 )1الصندوق (

 Sudaneseمبادرة "تمكين المرأة من اجل السالم" (سويب من اهم المبادرات التى القت بظاللها على التحالف من اجل قضايا المرأه     هى 
Women Empowerment for Peaceوى  لبعض المنظمات ع)  والتى بادرت بها جمعية بابكر بدرى بالشراآه مع السفارة الهولندية بدأت بد

إشراك جميع المجموعات والمنظمات النسوبة ومبدأ كرة المبادرة ومحورها فمنها متعاونات والجمعية السودانية لحماية البيئة، وتم عرض عرض 
ات سالم متوقعه مع العمل يساء فى اى اتفاقنولضمان مشارآة الجنوب السودان فى حوار العداد اجندة نسوية لتحريك عجلة السالم وفى شمال 

 على التأثير على الحرآة الشعبية وحكومة السودان.  وتم االتفاق على ان يتم تناوب االجتماعات فىمقرات الجمعيات المشارآة.  وبعد نجاح
تم ليسفارة باعداد مشروع متكامال تمال السودان وبناء على ذلك قامشاالجتماع االول تم رفع تقرير للسفارة برغبة الجمعيات فى تنفيذ المبادرة فى 

ل وشامًال لكل المجموعات والتنظيمات النسوية واالحزاب السياسية داخل وخارج السودان.  وبدأ العمل بتقسيم المجموعات النسوية حعلى مرا
اء جنوب السودان، مجموعة داخل السودان الى خمسة قئات هى:  مجموعة النساء فى االحزاب السياسية، مجموعة نساء جبال النوبه، مجموعة نس

النساء فى الحكومه ومجموعة نساء منظمان المجتمع المدنى، على ان تشكل آل هذه المجموعات سويب.  وبعد إجراء استطالع للراى حول 
المجموعات السالم بين النساء فى معسكرات النازحين تم تدريب المجموعات على اساليب فض النزاعات وبناء السالم آما نظمت حوارات بين 

:  بيةم شمل المجموعات من شمال وجنوب السودان مغ مقاطعة الحرآة الشع2000م االمختلفه.   وتم تنظيم مؤتمر عام فى ماسترخت بهولندا ع
ة واشار االعالن فى بنوده الى ضرورة تمثيل النساء بنسب" اعالن ماسترخت "ختلفه تمت صياغة وثيقة سميت مويعد الحوار بين المجوعات ال

% فى الجهاز التنفيذى للمجالس التشريعية والوظائف القيادية وفى وفود محادثات السالم.  وآانت ذلك اتفاق على اهمية الكوته 30التقل عن 
للنساء لدعم مشارآتهن فى اتخاذ القرار السياسى والتنفيذى باالضافة الى هذه االنشطه دعم مشروع سويب مشارآة ممثالت من مجموعات سويب 

غفلت مشارآة النساء فيما عدى امرأة اللمشارآة فى حوارات السالم، وذلك الن الوفود الرسمية للمحادثات   2004تلفه الى نيفاشا فى نوفمبر خمال
الحرب، احالل السالم، ضمان حق تقرير المصير للجنوب، وقف واحده آانت فى وفد الحرآة الشعبية وتقدمت النساء للمفاوضين تؤآد اهمية 

% فى آل اجهزة الدولة واالجهزة التشريعية.  وآانت سويب 30الدين عن شئون الجكم.  ووضحت المذآرة ضرورة مشارآة النساء بنسبة فصل 
 .حراك وتفاعل اجتماعى بين مجموعات مختلفه
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للحزب الحاآم والدليل على ذلك تاريخ العمل العام والسياسى للنساء فى المجالس التشرعية. اما المنظمات 

العلمانية فظلت ترآز على قضايا السالم، اهمية توقيع سيداو ،تنفيذ منهاج عمل بكين،  االخرى  المستقلة او

حقوق المرأه، قضايا النوع فى الديمقراطية، الدستور والنوع اإلجتماعى ، قضايا الفقر، القوانين المقيدة للحريات

فى مناقشة قانون  بوضوح توقضايا مكافحة ختان االناث، وآانت لها تجارب تحالفات وشراآات تبلور

، الدستور االنتقالى برتكوالت مشاآوس، وقرار الوالى لمنع عمل النساء فى بعض الطفل الجنسية، قانون

، آما آان التحالف واضح فى التحضير إلتفاقية السالم والجندة المرأه التى تم 2000االنشطة اإلقتصادية عام 

 13. 122005نقاشها فى إجتماع اوسلو عام 

شطة سويب والتحضير العلمانية ولكن جمعتهم أنن من المنظمات اإلسالمية والتنافر بين المجموعتيبالرغم من 

وتحاول احيانًا المنظمات اإلسالمية ان تتبع ايقاع المنظمات المستقلة فى تناول بعض القضايا الجتماع اوسلو، 

اإلسالمية ضد قانون النظام العام او قمع . ولكن لم نسمع صوت المنظمات يمثل قانون الجنسية وقرار الوال

 الحريات السياسية.

لم يقتصر الحراك النسوي للنساء السودانيات في الداخل فقط بل تعداه للنساء خارج السودان خاصة الالئي 

مؤتمرا  يالتجمع الوطني الديمقراط يعقدت قو رجن من السودان آجزء من المعارضة ضد نظام اإلنقاذ.خ

يونيو  23الى  15وذلك في الفترة من ة المصيري عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا بمدينه اسمرا

 ةالمنضوي ةوالعسكرية والشخصـيات الوطني ة، وقد شارآت في المؤتمر آافة القيادات السياسية والنقابي1995

/  ةالشعبي ة، الحرآةمتحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب االتحادي الديمقراطي، حزب اال

والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع االحزاب االفريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، 

القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة ، تداول المؤتمرون في 

على حقوق المرأه آمواطنه دون التخصيص و قدمت  قضايا الوطن االساسية وقد اآدوا بصوره عامه

من البيان و التى جاءت آما يلى   "يلتزم  5فى المعارضه بالخارج مقترحا لتعديل الماده  ةالمجموعات النسوي

التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة آرامة المرأة السودانية ويؤآد على دورها فى الحرآة الوطنية السودانية، 

.14تعارض مع االديان"ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما ال ي  

                                                            
12  2أجندة الحد األدني،انظر ملحق   
13
  ) أعالن ماسترخت 1أنظر ملحق(  

14
19 95بيان المجموعة النسوية لمؤتمر القضايا المصيريه  
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والنسوية  يفى بعض الجامعات خالل هذه الفترة فتوسعت الكورسات عن النوع االجتماع ةتطور العمل النسو

مثال جامعة السودان فى  ةمثًال فى جامعة االحفاد وأدخلت بعض الكليات فى الجامعات آورسات عن المرأ

ت تخصص الدراسات النسوية فى آلية الدراسات أدخل يبرامج الزراعة والغابات وجامعة الزعيم االزهر

الحضرية. وجامعة الجزيرة ادخلت قضايا المرأه فى آورسات الصحة اإلنجابية وشهدت هذه الفترة ظهور 

 .يذات التوجه اإلسالم ةبعض مراآز دراسات المرأ

 10شهدت المؤسسات الحكومية بعض التغيير. فالتحضير لمؤتمر بكين + وبكين +  2005 – 1995وفى فترة 

وانعكس  . لزم الحكومة لزيادة وحدات المرأه فى القطاعات الحكومية المختلفةاوبعض الفعاليات اإلقليمية  

وقد ، 2007 صياغة السياسه القوميه لتمكين المراه  واهتمام الحكومه في تسليط الضؤ على تمكين المراه 

رآزت السياسه على العديد من االهداف التي اتفقت عليها القوى النسائيه سابقا وهي التعليم ،ازالة 

وزيادة تمثيل النساء في المواقع القياديه والمجالس   الدعم االقتصادي، تقليص  نسب وفيات االمهات،فقرالنساء،

فى بناء  ياستفادت الحكومة من دعم المجتمع الدولا  .السياسه الموجه للعمل الحكومي هذه بحتالتشريعيه واص

قدرات النساء العاملين فى هذه االليات. آما زادت فعالية نساء هذه االليات فى المحافل االقليمية والعالمية 

 واإلتفاقيات الدولية آان اآثر نفوذًا. ومحاولتهن لمناقشة سيداو لم تنجح الن الخطاب الناقد والرافض للمعاهدات 

زياد عددها آان له تاثيرة على الحراك إواستعادة نشاطها وإلى العمل بالداخل  2002االحزاب بعد  عودة

والنسوية. زادت مشارآة النساء فى االحزاب وإستمرت النساء تشكل قطاعات داخل االحزاب لها  يالنسو

مع تفاعل نساء االحزاب السياسية  زب ونضيف هنا ازديادالح ئنشاطها المرتبط بسياسة وايديولوجية ومباد

ض االحزاب والتى فعلت ومع التيارات النسوية المختلفة واثر هذه التيارات على بع يمنظمات المجتمع المدن

نجحت بعض نساء االحزاب فى زحزحة  إذالنساء فى مؤسساتها وفى الوظائف القيادية ولكن تلك آانت قلة 

الحواجز الثقافية التى تحد المساحة للنساء داخل الحزب او تحد من الهيمنة الذآورية وتفتح أفاق جديدة للتغيير 

العدالة والمساواة النوعية وعليه آما  لم تستطع النساء بناء مفاهيممن االحزاب  االغلبية في  والتمكين، ولكن

 اسلفنا مازالت الهيمنة الذآورية صفة مالزمة لمعظم االحزاب السياسية.

حدثت تطورات مهمة : نساء الحكومة آان إسهامهن فى مناقشة وحوار عن  2005بعد إتفاقية السالم عام 

وآانت  المستقلة  يانون الطفل بادرن باشراك منظمات المجتمع المدنتجربة مراجعة ق يوف ياإلصالح القانون

وبادر  بوزارة الرعاية اإلجتماعية  تلك تجربة تحالف مازالت مستمرة. تم انشاء مرآز حقوق االنسان للمرأه
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بمراجعة آل القوانين من منظور النوع االجتماعى ووضع توصيات ولكن لم تجد طريقها الى المجالس 

التشريعية وهذه هى إشكالية النسوية االسالمية إذ ان لها سقف من الحريات التستطيع ان تتعداه . وآانت هنالك 

وضع التوصيات لالصالح القانونى من لمراجعة القوانين و المدنية المستقلةمجهودات مماثلة من قبل المنظمات 

 قبل المجموعات متوفرة والبد من مقارنتها لدراسة االختالف فى الرؤى ومدى تاثير االختالف االيديولوجى.

شهدت تغيرات مؤسسية وفكرية متناقضة فى شأن  1989 – 2005نخلص من سردنا السابق ان هذه الفترة 

لتيارات آانت تهدف الى تطوير وترقية حياة المرأه والقضاء على المرأه فى السودان. وبما ان الكثير من ا

ها في نيباالتمييز ضدها وإزالة الحواجز التى تعيق حريتها وحقوقها فقد آانت هنالك حرآات نسوية مختلفة تت

 وتكريس الهيمنة الذآورية . يتعمل لتمكين االقتصاد غلبها سلفية وامن مستنيرة الى  التيارات االسالمية

ولكن لم يرد  1998 – 1973لجدير بالذآر أنه المرأة آانت ممثله في لجان سياقة الدساتير السابقة مثال دستور ا

في هذه الدساتير ما يعطي المرأة حقوق تساعد في سد  الفجوه في مشارآة المرأة السياسية ولكن شمل دستور 

 15حق المساواة بين الرجال والنساء . 2005

 

 

فى فترة حكومة االنقاذ االسالمية اخذ مسارات مختلفه ومتوازنه احيانًا.  يان نذآر ان تطور العمل النسو والبد

ة ع.  وداخل آل مجمويعلمانآيصنف  يسوية االسالمية وما عداها والذنيمكن التفرقه بوضوح بين المنظمات ال

عام استطاع ان تكون فروعه فى آل الواليات من التيارات اختالفات فى االتجاهات والمداخل.  فاتحاد المرأة ال

وعلى آل المستويات وبامكانيات وموارد متنامية.  ويعمل االتحاد فى مجال التوعية والتمكين االقتصادى 

للنساء.  والساحة اصبحت متاحه للجمعيات االسالمية ذات التوجهات المختلفه بعضها محدوده بعمل على نطاق 

مات  ذات الموارد المادية العالية والتى تعمل فى تقديم بعض الخدمات يق، ولكن ظهرت بعض المنظض

التعليمية والصحية.  آما ان هنالك مراآز الدراسات والبحوث عن المرأة االسالمية.  وبالرغم من ان ما يوحد 

سط لكن ما عدا ذلك يمكن ان نتحدث عن تيارات مختلفه و يهو الخطاب االسالم ياالسالم يآل العمل النسو

، وتيار بعمل من ةمناهض لحقوق المرأة رافض للغرب وتحرر المرأة والعداله النوعي ياالسالميات، تيار سلف

                                                            
15
  2013انظر سعيد   



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	29	
 

العقلية الذآورية وتيار مستنير بعمل لحقوق المرأة والعداله والمساواة به سمح فى اطار ما ت ةاجل العداله النوعي

 زب الحاآم.حيات للولكن دون خلق تحد نوعية ويشارك فى المحافل الدوليةال

اما المنظمات والمجموعات التى تعرف "بالعلمانية" فهى ايضًا نختلف فى ما بينها ويجمعها االيمان بتحرر 

المرأة والعداله النوعية والقضاء على التمييز ضد المرأة،  ولكن تختلف فى المداخل واالستراتيجيات لتحقيق 

تديات الحوار عن القضايا المصيرية.  ومن نومشارآة فى م مجموعه تعاون وتحالفهذه االهداف.  ولهذه ال

تطورات هذه المجموعة تداخلها وتعاونها مع االحزاب السياسية فى قضايا النوع االجتماعى وساهمت العديد من 

شطات فى هذه المنظمات فى تدريب االحزاب السياسية وبناء القدرات ضمن فعاليات االستعداد االجامعات والن

 بات.نتخاالل

المبادره والحملة للكوته  امنقسم هو البيئة التى قامت فيه يوحراك نسو ةوما سردناه من قيود على الديمقراطي

هي أن مشارآة المرأة في المجالس المشارآة السياسية للمرأة  ونقطه هامه عنالنسوية فى قانون االنتخابات.

تعيين نساء فى  المجالس التشريعية  ولكن لم تزيد النسبة عن التشريعية التي سبقت إتفاقية السالم آان يتم عبر 

وتعتبر هذه نسبة متدنية % لتمثيل الشريكين فى الحكم 18% اال بعد إتفاقية السالم الشامل وصلت النسبة الى 10

ما % م25الوصول بها إلى  يفلم يستطع السياسيين أن يرتقوا بالنسبة إلى المناصفة أو حتتمت بالتعيين  ألنها

يؤآد على العقلية الذآورية التي ال ترى ضرورة لزيادة مساهمة المرأة في البرلمان . آما وأن ذلك التعيين لم 

ولكن ال يقوم بإتخاذ  قهاوحقآل آد إحترام المرأة ونيلها يؤاحيانًا الذي و يمحتوى الخطاب السياس يصاحبه

 .وغير ذلك مما يؤآد مصداقية الخطاب خطوات ذا إتجاه نحو تعديل للقوانين أو مصادقة على سيداو

 :السياسية االحزاب

أهدافها والتى تتعدى زيادة عدد المرشحات لتشمل، وته وتحقيق هى المؤسسات المنوط بها تطبيق الكاالحزاب 

العدالة ول المشارآة السياسية للمرأه فى المؤسسات السياسية والتشريعية ولتحقيق اهداف الديمقراطية فعيت

خطاب وسياسات فى  التربطنا تنفيذ الكوته بتحو يالمفاهيم لذلك فى اطار البحث وتمكين المرأه.النوعية 

ت، نحاول ان نقدم لمحة ونفهم هذه التحوال .  وحتى نجدنحو تحقيق المساواة والتمكين االحزاب السياسية

وإنعكاس ذلك على  يجتماعاالحزاب السياسية وتطورها مع االخذ فى االعتبار درجة إدماجها للنوع تاريخية لأل

 لنساء فى المؤسسات الحزبية وقراراتها وانشطتها.مشارآة ا
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نشطة الحرآة الوطنية بقيادة مؤتمر أنات وفى إطار تصاعد الحزاب السياسية فى بداية االربعيتكونت ا

االشقاء عام الخريجين.  بانقسام عضوية مؤتمر الخريجين حول إستراتيجية لالستقالل آان وراء تكوين حزب 

بقيادة السيد  1952قراطى الذى جمع مجموعات اخرى  وتكون عام وهو النواة للحزب االتحادى الديم ،1943

ذات وآال الحزبين  بقيادة السيد عبدالرحمن المهدى 1945على الميرغنى.  أما حزب االمة فقد تم تأسيسه عام 

ولم يكن لها تصور واضح لتغيير  يودان السياستقبل السسآانت هذه االحزاب مرآزه على م. دينية اتقياد

، وادى ذلك الى ظهور حرآة راديكالية جديدة تتكون من مجموعات سياسية يخارج إطار الحقل السياس يجذر

.  وشملت هذه الحرآة قطاعات العمال والطالب والنساء.   ومن يواالقتصاد يملتزمة ببرامج للتغيير االجتماع

ستو) والتى اصبحت فيما بعد حير الوطنى (حرالراديكالية فى ذلك الوقت الحرآة السودانية لتاهم المجموعات 

اديكالية وآان من بين ر.  ولكن حتى االحزاب االخرى "آانت فى داخلها تيارات يالحزب الشيوع 1949

  يالقتصادء ابتفويض المؤسسة الحاآمه فقط، وانما بالبنا يائها من يؤمنون بان التحرير ال ينتهاعض

وشهدت فترة ).149، ص 1990 -حادات المهنية " (نبلوك نقابات واالتعلى صلة بال .  وآانوايواالجتماع

ب الجبهة االسالمية تكون عام السالمية بتوجهاتها المختلفه.  حزومة حكم االستعمار تكوين االحزاب امقا

 والعداله  والرحمة.   ياالصالح الدينالخمسينات آحرآة تدعو الى  ىالجمهوريون ف ر االخوان، وظه1949

وبالرغم من االنقسامات التى عانت منها الحرآة الوطنية اال انها نجحت فى تحقيق استقالل البالد من 

تشير الى ان االحزاب السياسية خالل هذه الفترة لم   1969 - 1956االستعمار. ولكن الديناميكية السياسية للفترة 

مجها االقتصادية واالجتماعية او السياسة.  وانما استمرت فى تطوير المجتمع فى إطار تستطيع ان يكون لها برا

ومرت بالبالد  ياسه ولذلك لم يكن هنالك استقرار سيفترة الحكم الثنائى مع تعديالت بسيط من الهياآل الموروثه

السياسية واالقتصادية ولكن آانت االوضاع  1953نتخابات ا خاضت االحزاب  .تحوالت سيساسية متناقضهب

 ورة خاصه مع تفاقم مشكلة الجنوب.  متده

ل النظام جميع االحزاب السياسية ومنع التجمعات والمواآب حو 1958استولى  العسكر على السلطة عام 

تكونت بعد ذلك  و1964عام  بثورة شعبية يوالمظاهرات فى جميع انحاء البالد.  ولكن تم إسقاط النظام العسكر

 .ةحزاب بما فيها االحزاب الجنوبيالنتقالية تفاوضت عليها االحزاب المختلفه وشارآت فيها آل احكومة إ

 الول مرة تم تخصيصو، شارآت فيها العديد من االحزاب والهيئات 1965تم تنظيم انتخابات مبكرة فى عام 

دوائر للخريجين باالضافه الى الدوائر الجغرافية.  ويرى البعض ان دوائر الخريجين هى بداية تاريخ الكوته فى 
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، وتكونت حكومة  من ائتالف بعض االحزاب، ولكن 1969نتخابات اخرى فى عام إ إجراءالسودان.  وتم 

 يت باالداء الحكومماتسإذ  يةقراطمن اسوأ تجارب السودان فى الديم 1968-1965عمومًا تعتبر الفترة 

قادت لممارسات وغياب التوجيه الواضح. ت وااسياسسامات الحزبية والتناقض ما بين الالضعيف، الفساد، االنقا

 .1969فى مايو  يتلك الظروف الى إنقالب عسكر

ارفور، دة اقليمية اثنية فى جبال النوبه هو ظهور تكوينات حزبي 1968 – 1965هم ما شهدته فترة أمن 

.وبعد اآتوبر انتظمت بعض 1965فى السودان ما بعد  يورها فى التطور السياسوالشرق (البجه)، آان لها د

توسيع  يب الشيوع، آما استطاع الحزيبقيادة حسن التراب ياالتجاهات االسالمية تحت جبهة الميثاق االسالم

 . ولكن تم عزله من البرلمان 1958 يبعد حل الحزب فترة الحكم العسكرو 1964توبر قاعدته ما بعد اآ

.  لقد سند تجاه النظام تناقضت فيها مواقفها يحرجه لالحزاب الت 1985 – 1969 يآانت فترة الحكم العسكر

النظام واعدم رئيس دارة البالد، ولكن سرعان ما انقلب عليهم فى سياسته وإ يالمجلس العسكر يوعالحزب الشي

إذ استمرت بعض قياداته فى العمل مع النظام  يوادى  ذلك الى إنقسام الحزب الشيوع يالحزب الشيوع

آواجهة سياسية  يالسودان يووضع النظام النقابات تحت سلطته، وقام بتكوين االتحاد االشتراآ يالعسكر

 اساسية فى البالد.

نقالبية واضرابات قادها الطالب مقاومة من االحزاب السياسية، وآانت هنالك محاوالت إي العسكرنظام الشهد 

مع االحزاب االخرى، ة اتجه النظام الى المصالح 1976نقالبية فى االسالميون والشيوعيون.  وبعد المحاولة اال

فى  يطالديمقرا يوظل الحزب االتحاد يفتمت "المصالحة الوطنية"  مع حزب االمة وجبهة الميثاق االسالم

و وجبهة تحت حزب سان يوآان لهم نشاط سياساجندتهم نت آا  األحزاب الجنوبية معارضة النظام.  آما ان 

مما ادى  1983 ممع بداية الثمانينات وعادت الحرب فى جنوب السودان عا عمومًاالجنوب.  وساءت االحوال 

تحادات مال البالد بقيادة النقابات واالبدأ حراك فى ش 1984وفى عام .1983الى تكوين حرآة تحرير السودان 

وبدأت مرحلة  يالتى اسقطت الحكم العسكر 1985ل سياسية، آان النواة النتفاضة ابريالمهنية واالحزاب ال

 .ةديمقراطي

جبهة  1985عام شاملة الجبهة اإلسالمية النقابات واالحزاب السياسية  آونت االخوان المسلمين تنظيم باستثناء

مهمه  1989 – 1985ية .آانت قترة الديمقراطةوتم تكوين حكومة إنتقالي يتحالف االنقاذ الوطنا –متحده 

حزب تدرجت توجهاتهم من إشتراآية ثورية الى احزاب  40ية، إذ وصل عدد االحزاب الى لالحزاب السياس
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تنافست هذه االحزاب فى المية الوطنية. وت الجبهة االسدت المجموعات االسالمية توحدها تحإسالمية.  اعا

والتى تضمنت باالضافه الى الدوائر الجغرافية دوائر للخريجين.وتكونت حكومة إئتالف  1986تخابات عام االن

 1989، ولكن سرعان ما ظهرت االختالفات بين االحزاب فى تقسيم السلطات.  وفى بداية 1988عام  ىآخر

ل الفعاليات السياسية وتم تحالف للمطالبه بأن تكون الحكومه ممثلة لك ياسيةسلتحرك الجيش والنقابات والقوة ا

 الجبهة االسالمية تواالحزاب الجنوبية والنقابات ورفض يالديمقراط يبين حزب االمة والحزب االتحاد

 1988.  والتزمت هذه الحكومه بتنفيذ االتفاقية مع حرآة تحرير السودان التى ابرمت عام االنضمام للتحالف

م تكوين وت يرإنقالب عسك يقاد حزب الجبهة االسالم 1989يونيو  30وب.  ولكن فى قف الحرب فى الجنول

.  ولكن انقالب 2013حتى اآلن من العام انفردت بالحكم ل االحزاب والنقابات وحكومة االنقاذ التى حلت آ

ناء روع العادة بان لها ايديولوجيتها، وجاءت بمشاريخ السودان الن الفئة الحاآمه آيونيو احدث تحوالت فى ت

تعيش البالد 1989وعليه منذ عام . ين المواطنينوتمك ةللديمقرطي يآبديل اسالم.  والشوره يمجتمع السودانال

هو المؤتمر الوطني الذي تكون حينما إنقسمت الجبهة اإلسالمية إلى تحت نظام شمولى بقيادة حزب اسالمى 

طعة بمشارآة مع الحرآة الشعبية المؤتمر الوطني الحاآم والمؤتمر الشعبي المعارض ، إال من فترات متق

ثم تكونت حكومة وحدة وطنية  2011وحتى  2005لتحرير السودان بعد التوقيع على إتفاقية السالم الشامل عام 

 .ولكن هيمنة من حزب المؤتمر الوطني 2010بعد إنتخابات عام 

 يالديمقراط يلوطناالف التحآونت خارجيا وظلت االحزاب خالل فترة التسعينات تعمل فى السر داخليًا، و

مل آل المعارضه الشمالية وحرآة تحرير السودان من الجنوب.  وآان يعمل فى خارج البالد وفى والذى ش

قامت حكومة االنقاذ بصياغة  1998.ولكن فى عام يداخلها سرًا او من خالل العمل مع منظمات المجتمع المدن

حريات.  قبلت بعض االحزاب والعمل تحت شروط وقيود على الجيل دستور جديد سمح لالحزاب السياسية بالتس

امن  ن آان على نطاق ضيق.إو يحزبللنشاط ال فرصة  أدى ذلكعمومًا فضت اخرى، ولكن رالتسجيل و

مقراطية الديآإستراتيجية للتغيير والتحوالت على التفاوض من اجل سالم شامل التحالف الوطني الديموقراطي 

التى  2000والموافقة على برتوآوالت مشاآوس ل بتفاؤل نسبة لبدء محادثات السالم العم أصبحد.الفى الب

 إيقاف حرب الجنوب.  يتهدف ال

إذ تضمنت بنودها اهداف بناء الديمقراطية  2005رحبت آل االحزاب السياسية باتفاقية السالم الشاملة عام 

ميين الحريات وتنظيم انتخابات تأفرصة لالحزاب للمشارآة فى مراجعة القوانين ل يمما يعن واالصالح القانوني
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بيرة القديمه ذات القاعده العريضه الى عدة ات فى هذه الفترة إنقسامات االحزاب الكمن اهم التطورنزيهة.

تى العام حزب مسجل ح 82ووصل عدد االحزاب الى ما يزيد عن  ةة واقليمياحزاب، وظهور احزاب جديده اثني

ار غياب حريات وموارد ماليه وظلت هذه االحزاب تعمل فى بناء موسساتها وقواعدها.  ولكن فى إط 2008

الحزاب السياسية وقانون االنتخابات، فى حوار عن قانون امع حكومة الوحده  االحزاب .  وتعاونتشحيحه

 يمساع مرثلمجالس التشريعية ولم تغلبية اولكن آانت تتم االصالحات برؤى المؤتمر الوطنى الذى يشكل ا

االحزاب المختلفه فى اصالح القوانين المقيده للحريات وسيطرة الحكومه على االعالم.  وآانت االحزاب تأمل 

 مقاطعة معظم االحزاب النتخابات تخابات حرة نزيهه، ولكن انتهى االمر الىان تنهى هذا الوضع من خالل ان

 حريات االحزاب فى الحمالت االنتخابيةعلى الموارد واالعالم و يلوطنالمؤتمر اسبة الستمرار هيمنة ن 2010

وحتى التعداد غير منصف وتوزيع الدوائر آان فيه تزوير وإتهام أحزاب المعارضة بأن التسجيل لإلنتخابات 

جاوز ، آل ذلك شكل تأثار شكوآا ومعارضة خاصة من الحرآات المسلحة في جنوب آردفان ودارفورالسكاني 

 16.وعدم مصداقية تقرر ثبوت عدم مصداقية اإلنتخابات ولذا تمت المقاطعة من قبل العديد من األحزاب 

ان فيها تحديات جمه لالحزاب السياسية لبناء مؤسساتها ورات السياسية فى السودان آوعليه يتضح ان التط

وتقويتها.  ولكن ما نود ان نرآز عليه هو ان اطار تطورات االحزاب السياسية يوضح جليًا تفاعل االحزاب 

والسؤال الذى نود  السياسية مع الحرآات االجتماعية والمهنيه والنقابات من اجل احداث التغيير او المقاومه. 

مدى آان تطور الحرآة النسوية له اثره على االحزاب السياسية، مبادئها، سياساتها  الى اي مناقشته

ومؤسساتها؟وستتم االجابه على هذا السؤال من مرجعية ما ذآرناه عن التطورات التاريخية لالحزاب السياسية 

 ذا البحث.له لمقابالت والمناقشات التى اجريتواعتمادًا على بعض المصادر البحثيه وآذلك ا

 تاريخ الكوته  النسوية فى السودان:

مل عمتعارف عليها فى تاريخ ال ةية إتضح ان فكرة الكوته النسوية واالجتماعيادصمن التطورات السياسية االقت

من تخصيص  بقوثين فى مدى تطابق ماسحالمبالمبوثات وختلفت اراء اوالعام فى السودان.  ولكن  يالسياس

لحصة او نسبة مع الكوته النسوية.  فالبعض يرى ان "حصة الخريجين آانت بداية لنظام الكوته، ولكن ليس 

للمعلمين أي خريجي المدارس نت تمييزًا إيجابيًا فئويًا ن تمييزًا ايجابيًا نوعيًا بقدر ما آانها لم تكالبنسبة آامله 

 :   إن نظام التخصيص للنساء بدأ في عهد نظام نميري احدى القيادياتللرجال والنساء سويًا". وتشرح  الثانوية 

                                                            
16
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 آاالتى :آان  التشريعيةالمجالس في فترة السبعينات في  نظام التخصيص ، "

  ، مقاعد مخصصة للمنظمات الجماهيرية والفئوية النساء ، الشباب ، العمال ، الراسمالية الوطنية

 اخبون فيها هم اعضاء هذه المنظمات المسجلون رسميا .المراسلون ، تنظيم لجان الريف و الن

 المقاعد الفئوية للمهنيين , االداريون ، المعلمون ، االطباء ، الزراعيون... الخ. .1

الناخبات فى مقاعد  أما مديريات 9مقاعد النساء بعدد مديريات السودان فى الشمال والجنوب ، آانت  .2

 النساء هن اعضاء اتحاد نساء السودان المسجالت رسميا فقط.

%من مجموع اعضاء المجلس التى يعينها رئيس الجمهورية تشمل النساء والرجال هذا بالطبع الى 10 .3

 جانب المقاعد الجغرافية المفتوحة للنساء والرجال .  

حسب النظام االدارى : مجلس الحى ، مجلس القسم ،  هياآلهامجالس الحكم الشعبى المحلى تتصاعد  .أ 

 مجلس المنطقة ، مجلس المديرية .

الى   المحلي ي% للنساء فى آل اللجان القائدة فى آل لجان مجالس الحكم الشعب25خصصت  آوتة  .ب 

ان  يبكرر ي% الباقية ، ولقد حدث فى المجلس المحل75جانب حق المرأة فى التنافس فى نسبة ال 

 عضو من النساء  11آلها نساء وهى  يوية لجنة الحفاز بعض

 ".1981اجازة قانون الحكم االقليمى عام % بعد25الغيت نسبة ال   .ج 

فأصبح فى السودان  ستة  اقاليم هى االقليم  1981عام يهذا النظام استمر حتى اجازة قانون الحكم  االقليم

آان يتمتع  يالذ يوأقليم دار فور ، واقليم آردفان  االقليم الجنوب يالشمالى ، االقليم االوسط واالقليم الشرق

كل اقليم " لاصبح  يالى جانب العاصمة القومية بالخرطوم .بعد الحكم االقليم 1972منذ اتفاقية  يبالحكم الذات

اقليم آوتة من الفئات المذآورة انفا بمعدل عضو يمثل منتخب لكل  يكل مجلس اقليمل" و ياقليم يمجلس شعب

 % بواسطة رئيس الجمهورية . 10للفئات التى ذآرت سابقا الى جانب المقاعد الجغرافية ويعين نسبة ال 

تشرح قيادية للخريجين  او فئات. و ويرى اخرين ان الكوته النسوية تختلف عن ما سبق من تخصيص  حصة

السودان قام أصال على نوع من  يمكن القول إن نظام االنتخابات في"حصة الخريجين ال شك آوتا. سياسية :

التمييز اإليجابي للمدن والحضر. بحيث يزيد عدد المقاعد فيها عن الريف. فلدى قيام مؤتمر إدارة السودان الذي 

م أوصى بأن مناطق الوعي يجب أن يكون لها تمثيل أآبر فاقترح أال يكون تقسيم 1947قدم تقريره في مارس 

انية فقط، بل تكون هناك معادلة تأخذ في االعتبار آذلك درجة الوعي والتطور الدوائر على أساس الكثافة السك

ودرجة التنمية، تحسب درجة الوعي بعدد المدارس األولية الموجودة في المديرية، وتحسب التنمية بمقدار 
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تمر هذا م).  واس1948الضريبة التي تدفعها المديرية. وعلى هذا األساس جرت انتخابات الجمعية التشريعية (

م  وأضيفت له مقاعد مخصصة للخريجين. آان مجلس 1953النوع من التمييز للحضر آذلك في انتخابات 

مقعدا: خمسة منهم للخريجين. وجرى مبدأ تقسيم الدوائر على أساس المعادلة التي اتبعت في  97النواب من 

ي زائدا درجة التنمية، مما يعني أن عدد انتخابات الجمعية التشريعية وهي: الكثافة السكانية زائدا درجة الوع

السكان الناخبين للدائرة في الريف آبير جدا وفي المدن آانت االنتخابات مجيرة لصالح القوى الحديثة أو مناطق 

ألغيت دوائر  1958الوعي أو المدن. لذلك تجد عدد الدوائر في الخرطوم آبيرًا مقارنة باألخرى وفي انتخابات 

خذ بنظام الصوت الواحد للفرد الواحد.  آما تم إلغاء فكرة التفرقة في تقسيم الدوائر بين الريف الخريجين وتم األ

م تمت إعادة دوائر 1965والحضر. أي أبطل العمل بالكوتا والتمييز للمتعلمين ولمناطق الوعي. وفي انتخابات 

م ألغيت مقاعد 1968ي انتخابات دائرة. وف 15م، وزيادتها فبلغت 1958الخريجين التي ألغيت في انتخابات 

 م أعيدت مقاعد الخريجين.1986الخريجين. وفي انتخابات 

ألنه يضيف أو التخصيص وأعتقد أن تقسيم الدوائر بطريقة تحبذ مناطق الوعي والتنمية أيضا نوع من الكوتة 

للمدن مقاعد اضافية. ورأيي أن هذا النظام ظالم ألن المتعلمين والخريجين أصال مميزين في المجتمع وغالبا ما 

يتم تمثيلهم دون سواهم في المجالس، فإعطاء مقاعد إضافية لهم ليس حكيما في بلد تعاني من تهميش القطاع 

 علىروقات بين النخبة وغيرهم، فهذه الكوتة ترآز التقليدي وحيازة النخبة على حظوة  زائدة وشدة الف

):في انتخابات 1986و -1965 -1953بالنسبة للتشريعات التي تنظم حصص الخريجين (في األعوام  .الفروقات

م على أن لجنة االنتخابات هي التي تشرف على وضع قواعد 1952نص قانون الحكم الذاتي لسنة  1953

م تكوين اللجان الفرعية. أي أن الكوتا آانت عبر قواعد ولوائح وضعتها لجنة االنتخابات واللوائح التي تحك

م، وقواعد 1957م فقد آان هناك قانون االنتخابات الصادر في يونيو 1958وبالنسبة النتخابات . االنتخابات

ان هناك آ 1965م. ولكن لم تكن هناك آوتا.وبالنسبة النتخابات 1957لجنة االنتخابات الصادرة في سبتمبر 

فقد  1968وبالنسبة النتخابات م، واللوائح اإلجرائية والتنظيمية المصاحبة  له.1965قانون االنتخابات لسنة 

م تمَّ 1986.  لم تكن هناك آوتا. بالنسبة النتخابات 19/12/1967أصدرت لجنة االنتخابات قانون التسجيل في 

في  مقعدا للخريجين 28نوفمبر ، وآان هناك  21بتاريخ  1986التوقيع على قانون االنتخابات لسنة 

 إذن أن مسألة التخصيص في قانون اإلنتخابات عمل به سابقا.."القانون

يا     وراي مخالف  رى:  من أحد الناشطات من المجتمع المدني وهي أيضا ناشطة سياس ابه    ي اك تش ال أفتكر أن هن

ل     ألن الخريجين آانوا مرحلة في تطور التعليم تخطاها الواقع ول ة مث كن قد يكون هناك تشابه فني.النساء لسن فئ



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	36	
 

ويين   .الخريجين والتغيير االجتماعي هو الذي يهيئ المناخ. ال يوجد للنساء آوتا فهي ليست مقاعد مثل مقاعد الفئ

اهيم    .وخالفه بدأ التفكير فيها مع أو قبل بقليل اتفاقية السالم تخدام مف في بكين بدأ الوعي بالتمييز اإليجابي وتم اس

ا    ان مقترحن % 30التمييز اإليجابي. وعندما أتت اتفاقية السالم آان تقبلنا لفكرة الكوتا أو التمييز اإليجابي لذلك آ

ة               دما أتت االتفاقي ذلك عن ؤتمر ماسترخ. ل ي م ائق سويب ف ائق آوث ى بعض الوث ين حت م  بناء على مقدرات بك ت

وجود النساء في على أن وضع أسس واضحة للتمييز اإليجابي وعندما لم يشير لها الدستور بدأنا نحاول أن نؤآد 

ن            قانون وا ألن النساء ظلل اس ينتبه دأ الن د نقاشات وب ام بعق ذي ق در ال االنتخابات. أود أن أشير لعمل مرآز الجن

ي الب يلهن ف تم تمث م ي ك ل ع ذل ية وم وقهن السياس نلن حق دني واألحزاب ي ع الم ي المجتم ك ف ل ذل م تحلي ان وت رلم

ر          ان آبي ة آ ود ديكتاتوري ي عه ل ف رة أن التمثي ديات لفك ا      ابواسطة النساء. وآن متح رة الكوت ا جعل فك ذا م . وه

ارآة    مغايرة للتعيين وهذا ما خلق التفاوت بين مدمجة ومنفصلة ألن المشارآة للنساء البد أن تحسن وتضمن مش

ة وقضايا       النساء لذلك  ية الجندري اني من عدم الحساس يأتوا في قائمة واحدة. وهدفنا هدف أساسي ألن أحزابنا تع

يس المكسب السياسي             ه ل ي أن ي رأي وطني ف ؤتمر ال د أن إصرار الم ا أعتق النساء آانت ستفرض ويتم تبينها وأن

 وأرى أنه متناسق مع تفكير المؤتمر الوطني ورأيه بالنساء"

" الكوتا بصفة عامة والنساء من ضمن الصفة العامة بدات فى مايو فى صورة الواليات: ويضيف رئيس مجلس 

المنظمات الجماهيرية , المنظمات الفئوية وهى العمال , المزارعين , المهنيين , الجنود تم تحديد آوتا لهؤالء فى 

وير القرى وآان لهؤالء وهم الشباب , النساء , لجان تط 3اما المنظمات الجماهيرية آانت . مجلس الشعب

آوتات فى مجلس الشعب االول الى المجلس الخامس من عهد مايو . تاريخيا اول مرة تدخل الكوتات ووآانت 

 5اتى وآانوا الخريجين وخريجى الثانوى, آانوا ذحصة الخريجين بدات منذ الحكم ال.تسمى بقوى الشعب العاملة

دخلت فيها شخصيات بارزة  1953،  وفى اول انتخابات  25 فى البرلمان الزى جاء بعده ثم 15ثم اصبحوا 

مثل محمد احمد محجوب , زروق , والمفتى ثم بعد اآتوبر فاز فيها الشيوعيون وآان ان فازت فيها اول امراة 

ثم فى الديمقراطية الثالثة فازت الجبهة االسالمية القومية   . وآانت فاطمة احمد ابراهيم ,ومحجوب محمد صالح

وآانت عبرالخريجين وهى التسمى  آوتا  والتخصيص لفئة معينة عرف فى مايو بالطبع لم يكن قانون  1986

 آالشكل الحالى ولكن قوانين تنظيمية ولوائح نظمت عمل المجالس التشريعية وتم وفقها انتخابهم".
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،  وذلك الن ينترى اختالف الكوته النسوية من التخصيص لحصة الخريجين او الفئوي تيوتتفق مع االراء ال

وته النسوية ليس هدفها فقط تمثيل فئات وانما االعتراف بحقوق فئة وتغيير مفاهيم وتأثير على السياسات كال

 .وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ات لتأمين حقوق النساء ومشارآتهنعوالتشري

 وته:كالفاعلين فى عملية ال

شارآوا  يسائية ومنظمات ووآاالت عالمية ومجتمع دولقرت الكوته هنالك نشطاء وقيادات نفى آل الدول التى ا

ء. وعليه آانت احدى االسئلة افى تهيئة المناخ وبلورة فهم مشترك الهمية الكوته للمشارآة السياسية للنس

تضمنت قائمة من قادوا عملية الكوته منظمات و.المؤسسات التى ينتمون اليهاللمبحوثين والمبحوثات مشارآة 

المنظمات العالمية ، االجهزه التشريعيه،، الجامعات، االحزاب السياسية، آليات المرأة الحكوميةيالمجتمع المدن

تم اجازة الكوته فى  تىت وتكاملت فى المراحل  المختلفه ح.  وقد اختلفت ادوار الفاعلين وتداخلالدولي المجتمعو

االنشطة التى قامت بها بعض المؤسسات على حسب ما وتنفيذها.  وفيما يلى سنقدم   2008قانون االنتخابات

 توفر لنا من معلومات من المقابالت.

 منظمات المجتمع المدنى:

 عديدة عملت في مجال مناصرة الكوتة وسنستعرض تلك التي شملتها عينة البحث.هناك منظمات 

 التى آما زآرنا اعاله مبادرة تمكين المراه من اجل السالم( سويب)البد ان نبدأ بالمجموعات المشارآة فى 

والتنفيذية. سويب  في المجالس التشرعية النساء %30اهمية آوته نسوية  2000ضمن مطالبها للسالم آانت 

اختالفاتها وتناقضاتها  ةلسياسيتخطت فيها نساء المجتمع المدني واالجزاب اآانت تجربة تحالف وتضامن 

 . ةونجحوا في صياغة اجنده مشترآ

بصياغة ورقة إطار مفاهيمى للكوته فى السودان، وتم ساهم  المرآز   2004منذ عام  مرآز الجندر والبحوث

.  ومن 17للكوته فى المنطقه العربية يسسؤوالم ير التشريعالوضع االط يتقديمها ضمن فعاليات المؤتمر العرب

زاب السياسية االحديد من الورش والمنتديات لخلق فهم مشترك بين فى الع يتم طرح هذا االطار النظرثم 

نص فى القانون.  ات مختلفه عن نوع الكوته وشكلها فى .  آما قام المرآز بتنظيم حواريالمدن ومنظمات المجتمع

 ةمشروع الحكم الراشد والعداله فى المشارآ شارك مرآز الجندر منبر نساء االحزاب السياسية (هو جزء من

                                                            
17

لماذا الكوته؟ في مفاهيم: اطار نظري للمعرفه: االنتخابات وقضايا النوعنعمات آوآو.   
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منتدى داخل دور االحزاب السياسية المختلفه  17) فى تنظيم يالسياسية الذى يموله برنامج االمم المتحده االنمائ

وتم تنسيق المقترحات  اجها فى قانون االنتخابات المقترحبهدف معرفة اراء االحزاب فى الكوته وآيفية إدم

لمناقشة مسألة  2006ة لجنة منتخبة بواسطة مجموعة النساء الذين إشترآوا في ورشة عام بواسط وتقديمها

 الى مفوضية مراجعة الدستور.   إدراج الكوتة في قانون اإلنتخابات

رآز على مناهضة القائمة المنفصلة، ونظم وقفتين لالحتجاج امام المجلس   مرآز سالمه لدراسات المرأة 

صل المرآز العمل مع المرشحات بعمل منفستو اوتم إجازة القائمة المنفصلة و يعح المسا.  ولما لم تنجيالوطن

شارآة سالمة فى التثقيف االنتخابى  للنساء فى االنتخابات، إجراء دراسة حول دور النساء فى االنتخابات،

لشباب.  آما بذل واستخدام لتدريب النساء وا، اتلتوضيح طريقة التصويت فى االنتخاب يعداد فيديو تعليمبا

 للتوثيق لخمسين من النساء المرشحات.المرآز جهدًا آبيرًا 

لحث السودان على التصديق  2004عقدت الجمعية ورشة عمل عام :جمعية بابكر بدرى للدراسات النسوية

تلك  على البروتكول األفريقي لحقوق المرأة وذلك في مناسبة إنعقاد جلسات اإلتحاد األفريقي بالخرطوم. وفي

الورشة تم تقديم ورقة حول حقوق المرأة ومن ضمنها أهمية إدخال الكوتة وتكونت لجنة لمقابلة المسئولين 

الجمعيه  عقدت للتصديق على البروتكول الذي يشمل مسألة الكوتة والذي تبنته عدد من الدول األفريقية. آما

الكوته واهميتها واثارها. وخصصت بعض  من الندوات وورش العمل لفئات مختلفه بهدف التعرف على العديد

عية لنشر االوراق والحوارات التى تمت.  آما شارآت فى بناء قدرات التى تصدرها الجم 18داد مجلة المرأةاع

 النساء والشباب للمشارآة السياسية.

 وشكل الكوته.بة عمل لمناقشة نسقام بدعوة آل االحزاب السياسية لعدة ورش  :االتحاد العام للمرأة  السودانية

 وعملت القيادات  في المناصرة للكوته داخل الحزب الحاآم.

فى عدة حوارات داخل وخارج السودان عن ة المنظم شارآتوهي جزء من سويب:  اء جبال النوبهمنظمة نس

 ن الكوته فى الدستور. يمتض% ودعوا الى ان 35وآانوا مع نسبة  2004الكوته.  وفى اجتماع اسمرا 

النسوية، وشملت  ةلالجند ىساهم فى اجراء حوارات عن الكوته واالنتخابات وعن الحد االدن :ياالتحاد النسائ 

 . والسياسات يارات العديد من قيادات المجتمع المدنهذه الحو

                                                            
)27( 2010)و 24العدد ( 2008مجلة النساء  18 
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شت قناالتي  منتديات وورش عمل في الالكوته فى حراك شارآت  العضوات :مجموعة المبادرات النسوية

 فى التثقيف المدنى.يا ذات الصلة بالكوته وعملت المنظمه نتخابات والقضاة واإلأحقوق المر

 نظمت العديد من الجورات عن الكوته وساهمت في تدريب المرشحات المنظمة السودانية للبحوث والتنمية:

 الجامعات السودانيه:

التى بدأت فى تسليط الضؤ على  ةاالحفاد من اوائل المؤسسات الجامعي ة: آانت جامع جامعة االحفاد للبنات

فى عدد  ةم ثم المشارآ1986عام  ةالدراسات النسوي ياالجبار  يو ذلك من خالل المقرر الدراس ةقضايا المرأ

 يمن االحفاد لحضور المؤتمر التحضير تاهمها االعداد لمؤتمر بكين بارسال ممثال ةمن المؤتمرات العالمي

ة فى آل المؤتمرات العالمية آار و سبق ذلك المشارآنعقد فى أإللمؤتمر العالمى للمرأه الذى  ةاالفريقية للقار

 م.1995م ثم بكين عام 1985عام  يمو نيروب1980م االدنمارك ع بالمرأه  ةالخاص

ني في ندوة عن الكوتة وتطبيقها عن طريق اسبعضوة من البرلمان األ2002 عام  في  ستضافت جامعة االحفادإ

وآانت تلك الندوة سباني األنظام السستة وآيف ساهمت في الوصول العداد آبيرة من النساء في البرلمان 

 المفتاحية في تبني قيادات الجامعة لفكرة الكوته.

 ةالسوداني ةعنوان المرأ م تحت2004عام في يناير مؤتمر للمرأه  ةبالجامع ةعد معهد دراسات الجندر و التنميأ

م ناقشت 2003عدد  تسعه ورش عمل متخصصه منذ بدايه عام  ةالتحديات و افاق المستقبل و سبق المؤتمر اقام

و العمل و القوانين و التعليم و السالم  ةالمدني ةلخدموا ةالسياسي ةو المشارآ ةميقضايا عديده للمرأه فى مجال التن

عالن يؤآد على إبين النساء و بانتهاء المؤتمر صدر  ةطر التشبيك و المساندأو  يو الطوع يو العمل الدين

 لك و آذ ةالمرأه فى جميع مجاالت الحيا ةمشارآ ةبالكوته لزياد ةلمطالبلبين الجنسين و  ةالمساوا ةضرور

خراج مداوالت تحقق التشبيك و التضامن بين النساء و تم ا يالت ةنشاء االطر التنفيذيإالتعديل فى القوانين و 

بين الحاضر و  ةالسوداني ةم ثم آتاب المرأ2004المؤتمر فى آتابين االول بعنوان توصيات المؤتمر عام 

بعد ذلك اقام المعهد تنظيم آخبير لورشه . % 30بالكوته واضحه بنسبه  ةم و آانت المطالب2006المستقبل عام 

م اقيمت الورشه 2005سلو عام أانعقد ب يالذوفى مؤتمر المانحين  ةعمل ضمت الفعاليات التى انتظمت للمشارآ

و القانون  ةعدد من االوراق فى مجال العمل و الصحه و التعليم و المشارآه السياسي ةلتى طرحت فيها الجامعا

 و من خالل تلك الورشه تم اعداد ماعرف ةو االجهزه التنفيذي يفى العمل الطوع ةو السالم و مشارآه المرأ
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 ةتلك االجند.  %30اليقل عن  على انة السياسي ةته المشارآتضمنت آووالجنده المشترآه للنساء السودانيات اب

و الوفد  يو الوفد الممثل للمجتمع المدن يالتى تم طرحها فى ورشه عمل باوسلو تم التوافق بين الوفد الرسم

و التى تضمنت  ةحدد الحد الدنى للمطالب النسويت ةلتحرير السودان على و ثيقه مشترآ ةالممثل للحرآه الشعبي

%و آان ثمره ذلك آتاب نشره المعهد 25بما ال يقل عن  يالنص على آوته نسويه للمرأه فى لجهاز التشريع

السالم الشامل  ةم لتقييم اتفاقي2005الورشه  التى اقيمت عام .آذلك شارك المعهد فى ةاالنجليزي باللغه

بتقديم ورقه عن  2005عام  يجتماعيراعى النوع اال العداد دستور. وآذا الورشه التى اقيمت م 2005عام

و جاء فى ذلك ضروره النص فى الدستور على آوته  يآيفيه جعل و ثيقه الدستور مراعيه للنوع االجتماع

فى آل الفعاليات  % آما قام المعهد بالمشارآه30بما اليقل عن  ينسويه لتمثيل النساء فى الجهاز التشريع

الالحقه التى اقامتها فريدريش ايبرت من اجل الدعوه  للكوته فى قانون االنتخابات و قامت رئيسه المعهد 

بالتنوير و الدعوه و المناصره لمسأله الكوته من خالل الكتابه فى الصحف و التدريب لمجموعه منبر نساء 

 IDEAتمويلها و تنظيمها من تم ل التدريبيه التى و آل ورش العم UNDPدعمته منظمه الـ ياالحزاب الذ

احزاب آل حزب  6لعدد  ةورش تدريبي 6ثم عدد  يحزب سياس 44عدد ورشتين لمجموع  ةلالحزاب السياسي

و تنفيذ الكوته و الترآيز على تدريب  ةفى داره شملت على تدريب االحزاب على اعداد البرامج الحزبي

حول مفهوم  ةآان للمعهد السبق فى االعداد لدوره تدريبي. و2008ون عام لمرشحات و ذلك بعد اجازه القان

و االتحادات  ةم للجمعيات الطوعي2006عام  ةدوره تدريبي ةو آيفيته من خالل اقام يالتثقيف االنتخاب

بي ذلك اعداد دليل تدري ة بالجامعات و التى شارك فيها خبير من جنوب افريقيا و خبيره من لبنان و آان حصيل

شمل البرنامج التثقيف و  UNDPبدأ هذا الجهد قبل اجازه قانون االنتخابات بدعم من الـ يحول التثقيف االنتخاب

 عن الكوته وأثارها.

وحدة المرأه والتنمية فى معهد الدراسات والبحوث االنمائية بدأت منذ  :ةالخرطوم : وحده النوع و التنميجامعة 

واهمية المشارآة النسوية. زآانت تقدم آورسات منتظمة للقيادات  ةبحقوق المرأ يبداية التسعينات فى رفع الوع

في التعبئة من الدراسات والبحوث االنمائية  بمعهدوحدة النوع والتنمية  تشارآوالعاملين بالحكومة والمنظمات.

والمنتديات التحضيرية  ةأجل قانون االنتخابات مع الترآيز على الجندر من خالل ورش العمل التدريبي

 :ونورد بعض منهاوالمشارآة الفعالة في التحالفات و المناسبات المختلفه. 
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في االنتخابات ودور  ة، وشارك المعهد في البرنامج التدريبي لثمانية من القيادات النسوي2007في عام  .1

نتخابات وآيف أدخلت عددا من البرنامج األلماني تم الترآيز على االوفي هذا  في ألمانيا.  المجتمع المدني

، واألحزاب السياسية، الجامعاتاألحزاب السياسية الحصص لقوائم خاصة بهم. آان الفريق يضم نساء من 

 ومنظمات المجتمع المدني.

 ي، نظمت وحدة النوع و التنمية ورشة عمل حول  تثقيف الناخبين، من منظور نوع2008في عام   .2

وتم نقاش   2008 إلى البرنامج األلماني  والمجتمع المدني ةزاب السياسيشطات في االحننساء تم انتداب  .3

 حول تجربة البرنامج األلماني و الترآيز على الكوته ومشارآة المرأة.

دعت الوحده اثني عشر معهد أآاديمي  من شرق وغرب و الشمال، و وسط يبدأ في المشارآة في ورشة   .4

االنتخابات في ورقة عن الكوته في قانون  تاالنتخابي. وقد آتبعمل توعية الناخبين بالجندر والتثقيف 

 السودان.

ء الجنوب في ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون االنتخابات الذي نظمته منظمة التضامن نساشارك المعهد  .5

 .2006بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في عام  من أجل السالم والتنمية

ية لمرأة السودانية" للعمل من أجل التأثير على العملاتحالف في عملها "عمت وحدة  الجندر  ، د2008عام  .6

في  االجتماعات والمنتديات وبدعم من المعهد واستضافت العديد من االنتخابية لصالح المرأة.

الدورات.وترآز هذه األنشطة أساسا على " قانون االنتخابات والكوتا النسائية"، وقدمت بعض العروض 

 ادة النساء أنفسهن. ها قتالتي قدم

 . ةلحرآات النسويلن الكوته  عشارآت منسوباتها في الحوارات  :)جامعة جوبا (بحرى حاليا

 :المجموعات الدينية

ورشه عمل فى  كوته و اقامتو تجدر االشاره الى ان طائفه االنصار و هى طائفه دينيه قد اهتمت بموضوع ال

  ةم حول التعريف باتفاقي2005م حول التعريف بها و اهميتها , واقامت قبل ذلك ورشه فى 2009امدرمان عام

"الدين االسالمى يتحدث   حدى قياداتهاإ شرحي. 16لى الماده قرت ضروره االلتزام بها مع تحفظ عسيداو  وا

عن االنسان الذى هو خلقه اهللا فى ارضه فى قوله سبحانه تعالى  "يا ايها الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس 

منون و ره النحل , و قوله سبحانه "و المؤمن سو 97من سوره النساء آيه  1واحده و خلق منها زوجا و بث .ايه 

مما تقدم من االيات الكريمات ان اهللا سبحانه و "سلمين و المسلمات "االحزاب"ان الم 71المؤمنات "التوبه ايه
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تعالى يساوى بين المرأه و الرجل فى آل شئ وال فضل للرجل على المرأه فى النوع و انما الفضل بالعمل و 

.  نحلمن سوره ال59-58العرب فى جاهليتهم آانوا يفضلون الذآور على االناث "واذا بشر احدهم باالنثى "

ه شئون االنصار نثمن دور المرأه و دورها فى المجتمع و نطالب بان تقوم المرأه بدورها على ئي,نحن فى ه

اآمل و جهه لتكون صنو الرجل فالمجتمع يطير بجناحيه فهى االم التى تنشئ الصغار و هى الزوج التى تساعد 

ن تاخذ  المرأه نصيبها آامال فى االنتخابات زوجها فى آل شئون الحياه مما تقدم آله نحن ال نرى حرجا فى ا

وان تترشح ما دام انها مؤهله لذلك . نحن نعتقد ان النسب التى حددت للمرأه هى تقديريه لكل مجتمع فيمكن 

للمرأه ان تاخذ نصيبها آامال مشارآه الرجل اذا آانت مؤهله لذلك و ال تقر ان تحدد لها نسبه الن اقرار النسبه 

ؤشر على دونيتها و نقول طالما انها مؤهله يمكن ان تساوى الرجل او ان تفوقه , بمعنى اذا آا نسبه بعينها هذا م

% و النه ال يمكن المرأه تحمل درجه الدآتوراه ان 80% من النساء فى المجتمع يمكن ان تاخذ 80المعلمات 

 اب الديني الذي استخدم.وهذا الخط التاهيل العلمى و ليس النوع".هو االمقياسفينوب عنها رجل امى 

االخرى مختلف بالرغم من ان العديد منها له ارتباط باالحزاب والعمل السياسي.  ةآان موقف المجموعات الديني

اما ال هل آانت ضمن المجموعات المستهدفه في المناصره؟ . ؤلم تبدي الطرق الصوفيا رايا في الكوته والس

فانها التزمت الصمت واناب عنها الحزب الذى يمثلها بمعارضه  ةمثل انصار السن ةالسلفي ةالمجموعات الديني

 الكوته.

 :كوميةالمؤسسات الح

بنقاش اهمية  يجتماعوزارة الرعاية والضمان االسرة فى لقد قامت االلية الرسمية للمرأة وهى ادارة المراة واال

وبما انها تبنت محاور منهاج بكين، فقد آانت تدعو الى   شارآاتها فى المحافل الدولية واالقليمية.الكوته فى آل م

لجنة لدراسة قضايا واوضاع المرأة  2006ان االجتماعى عام  آوته.  آونت وزيرة الرعاية والضم 30%

صيات اللجنه باهمية العمل من اجل الكوته.  وعليه تمت مناشدة المؤسسات الكوته.  وخرجت تو ومناقشة

من اجل العمل لمناصرة الكوته.  آما عملت االدارة على زيادة فاعلية ادارتها ووحداتها تشريعية الالحكومية و

للنساء من خالل ورش العمل  يالسياس يفى رفع الوعة للمساهم يوالوالئ يالمختلفه على المستوى المرآز

منظمات المجتمع ورشارآت عضوات إدارة المرأه واالسرة فى العديد من ورش العمل التى نظمتها  والمنتديات.

 المدنى لمناصرة الكوته.

 المفوضية القومية لإلنتخابات :
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أشخاص  8وتكونت المفوضية من عدد  2008مفوضية حسب الدستور ولكن تأخر إنشائها حتى عام نشأت ال

بدعم من األمم المتحدة للمعاونة في جعل القانون آما تم تعيين خبيرة في النوع اإلجتماعي  –منهم إمرأتين 

 حساس بقضايا النوع اإلجتماعي.

وافادت عضوه المفوضية العليا لالنتخابات: "قامت المفوضيه باقتراح  اعادة النظر فى القائمة النسبية اذا وافقت 

 ،% جغرافى40% و 60االحزاب  على ان تكون قومية لتوفير العدالة وتعطى نسبه اعلى للتمثيل النسبى 

ة لضمان و صول نساء مقدرات للبرلمان اال ان مقترحهم باعادة لمرأه قوميوايضا تم اقتراح ان تصبح قائمه ا

 النظر لم ينجح."

 ونحن  ي"آان دور االعالم محدود خاصة االعالم الرسمة خدمات االعالميق لللاال ةمنظم ةذآرت رئيس

نالك آمؤسسسة تعمل فى مجال التدريب لالعالميين خاصة العاملين فى االزاعة والتليفزيون   آان ه

ن لهم ين اوآلت لهم مهمة التدريب لم يكللذة االك منهج معين يدرب  وحتى االساتذضعف ولم يكن هن

واخوا المسالة آالمحاضرات االآاديمية وآان عملية االختيار فيها نوع من  يلنوع االجتماعادراك با

 المحاباة".

 منديات فى الصحف بشكل  فقد عقدت ياخرى رأى آخر "االعالم لعب دور ايجاب ةوذآرت صحافي

اعة والتليفزيون استضاف احزاب سياسية وناشطات وافقوا على ادخال الكوتا بضغط من دورى واالذ

لعب اإلعالم غير الحكومي بالتحديد الصحف اإللكترونية والمواقع االسفيرية ي منظمات المجتمع المدن

 الكوته". ةباهمي ةيدور آبير بالتوع يوبالتحديد الصحفيات والكثير من آتاب الرأ

 اإلعالم الحكومي برأيي لم يلعب أي دور والتلفزيون يوافادت احدى الناشطات فى المجتمع المدن"

عمومًا آان متجاهل العملية االنتخابية وآان يرآز على ترشيح البشير والنساء المرشحات لم يجدن 

 فرص حتى في اإلعالم".

لالحزاب السياسية رؤى  ان التى تمت مع القيادات السياسية اتضحمن المقابالت والحوارات االحزاب السياسية:

نظام ستحدم يف ي.  فالبعض مثال حزب االمة القومومواقف مختلفه من قضية التمييز االيجابى والكوته للنساء

وتضيف  في العديد من فعاليات الحزب يناقش اهمية الكوته على المستوى القومداخل مؤساته آما الكوته فى 

ورشة للخروج باستراتيجية العمل لتنمية المرأة  2001عقد قطاع تنمية المرأة في احدى القياديات في الحزب:"
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آان من أهم توصياتها أن تمثل النساء في الدولة في آل هياآلها بنسب معينة وعقد القطاع مؤتمرا عشية مؤتمر 

أة داخل الحزب وفي الدولة ولكن الحزب في %) للمر40آان يدفع باتجاه تبني نسبة ( 2003الحزب السادس في 

سعى الحزب التفاق آافة التنظيمات السياسية على ميثاق للمرأة  2004%، وفي 20مؤتمره العام أجاز نسبة 

%، وحينما بدأت المفاوضات حول قانون االنتخابات تأرجح 30طالب بتمثيل للنساء في آافة هياآل الدولة بنسبة 

% آحد أدنى لتمثيل النساء وبين اآلخرين الذين رأوا أن نلتزم 30سوية التي طالبت بالرأي بين القيادات الن

% وقد آان االتجاه الغالب هو 25بالنسبة المطروحة في معظم مداوالت مفوضية المراجعة الدستورية وهي 

 .مماشاة هذه النسبة وآان الحزب عموما من المدافعين عموما عن التمسك بالكوتا للمرأة"

دين الماضيين من تكوين آوادر نسائية سياسية تمر الوطنى فاستطاعا خالل العقؤزب المؤتمر الشعبى والمما حأ

لتمثيل النساء فى الوظائف القيادية في المؤتمر الشعبي  اجتهادات كهنالو، ينشظه على مستوى الوطنى والوالئ

للمراة تاريخيًا وتكونت امانة المرأة باجتهادات  لم يعكس اهتمام خاص يالديمقراط يدما حزب االتحاأحزب.لل

ية محدوده، ولكن له قيادات نسائية نشطه فى الساحة السياسية وفى ساحة منظمات ددخاصة للنساء وما زالت الع

ن وتبوء المناصب فى آل وجوده ضان النساء قادرات لفر واآدأ يالحزب الشيوع قيادات. يالمجتمع المدن

ن اول  حزب بدا عمل سياسي وسط "نح يفى الحزب الشيوع يقال قياد.ه الى آوتهون الحاجالمجاالت د

وفي  1964منتخابات عام اء في اللجنة المرآزية الطالبات ونهتم بقضايا المراة واول حزب آان له اعضاء نس

 بجهدهن وصلن الى مااردن وتم التصويت لهن، نحن في الحزب لنذلك الوقت لم نكن نعرف الكوته ولكن 

 ي" ان مقترح عبر السسته آانت بمبادرة من الحزب الشيوع نتعامل بالكوته وانما عبر نضال" ويضيف القيادي

ومنى شخصيُا حيث لم تكن هنالك رؤية حول آيف تدخل النساء البرلمان، اصدرت قيادة الحزب قرارًا باالتى:  

جنة المرآزية، وآان قرار عدم تدخل انه على آل منطقه من المناطق ان تحدد مرشحيها بدون تدخل من الل

الى منذ تكوين الحزب.   1953قيادات الحزب فى اختيار المرشحين ممارسة اتبعها الحزب منذ إنتخابات عام 

فى العمل حيث اننا نترك العضوية الحزب فى المنطقه المعينه حرية االختياربإشراك الناس جيدة  وطريقتنا 

وتفعل المشارآة فى  ةتصون للحزب فى المنطقه وهى طريقة اآثر ديمقراطي حولهم وهما القاعده  الىذين الل

عضوية من النساء.   اففى قيادته امراة وله ."فروع الحزب آما انها منهجية قديمة ما زال الحزب يعمل بها

والمناصرة  يوحزب البعث من المهتمين بمشارآة النساء وله عضوية آان لها صوت عالى فى رفع الوع

ئية والمتبع لقوائم هذه االحزاب  اى ظهرت فى التسعينات لها عضوية نسته.  ولكن االغلبية من االحزاب التبالكو

 يمكن ان يؤآد انها عضوية محدوده الى حد آبير وان آان لبعض منها حضور فى آلفعاليات الكوته.
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اب جليًا المدنى.  برز دور االحزدوراالحزاب فى الدعوة والحراك للكوته آان متقاطعًا مع منظمات المجتمع 

مع  ةبالشراآ ينظمتها منظمات المجتمع المدنائية فى الحوارات التى من خالل مشارآة قيادات حزبية نس

 ساء االحزاب السياسية الذىالسياسية بفعالية من خالل منبر ن .  ولكن آانت مشارآة االحزابيالمجتمع الدول

تحريك االحزاب من  فى يوانعكست فى تفاعالته مع المجتمع المدن القدرات .  استفاد المنبر من بناءذآر اعاله

اثمرت جهود المنبر ومنظمات الداخل من اجل مشارآة فعاله للمرأة ومن اجل خلق فهم ودعم للكوته النسائية.  و

النقاش وخاصة جتمع المدنى بما فيها الجامعات فى التزام االحزاب السياسية فى مساندة الكوته فى آل محافل الم

مما ذآر فى تفاعلهم وحواراتهم لقانون االنتخابات مع مفوضية الدستور وان اختلفت االحزاب فى نسبة الكوته.

مواقف االحزاب السياسية , نخلص الى ان بعض األحزاب السياسية موضع الدراسه تناولت خالل  اعاله عن

 : ليهذه القاءات قضية المرأة من عدة مفاهيم تنوعت وإتفقت ع

م عندما نالت المرأة حق التصويت 1953أهمية دور المرأة ومشارآتها في العمل السياسي منذ عام  .1

 . ومشارآتها في العمل العام والحياة اإلجتماعية وأجهزة الخدمة العامة بالحكومة

المرأة مكانها تبوء ول الديمقراطي وعليه آن األوان لأهمية تضافر الجهود للوصول بالبالد إلي السالم والتح .2

 . في البرلمان بحجم دورها فى المجتمع والمشارآة في صنع وإتخاذ القرار

تم التأآيد علي أن التمييز اإليجابي واقع فرضته ظروف معاناة المرأة من قبل المجتمع والعادات والتقاليد  .3

خصيص ( الكوتا ) من هذه الضرورة تبرز أهمية ت. تطور مقدرات المرأة في المجال السياسيالتى اعاقت 

آآلية لتعزيز مشارآة المرأة في اإلنتخابات القادمة وتطوير التجربة البرلمانية علي آافة المستويات وفي 

 . جميع األجهزة التنفيذية والتشريعية

أن نظام (الكوتا) ال ينتقص من حق المرأة بل هو محاولة لتعزيز دورها في تحقيق العدالة لمواجهة الواقع  .4

الذي يؤثر سلبًا في العملية اإلنتخابية وعند حدوث مساواة حقيقية يمكن إعادة النظر في عملية  اإلجتماعي

 (الكوتة) .

 أستنادا على تلك المناقشات توصلت االحزاب السياسية المختلفة الى االقتراحات االتية :

.  3علي  27الفقرة % وتأتي هذه النسبة من مرجعية دستورية الباب الثاني 30الكوتا المقترحة بنسبة  .1

مؤتمر بكين منهاج عمل وتستند علي أن آل المواثيق التي وقع عليها السودان ( وثيثقة حقوق اإلنسان و

 % .30) وتضمنت هذه الوثيقة نظام الكوتا بنسبة  1995الدولي
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آفل وعليه يمكن تضمين الكوتا في قانون اإلنتخابات وهو أمر ال يتعارض مع الدستور اإلنتقالي الذي  .2

)  41 – 32 – 5للمرأة آل الحقوق السياسية علي قدم المساواة مع الرجل وعليها ذات الواجبات المادة ( 

 وأن الطعن بالمساواة غير مقبول لوجود التمييز اإليجابي .

أآدت األحزاب السياسيه إلتزامها السياسي بنظام (الكوتا) آألية لزيادة وتعزيز مشارآة المرأة في 

 :يالقادمة ووضعها في مواقع صنع القرار . و آان التزام بعض االحزاب على النحو التالاإلنتخابات 

 الحزب اإلتحادي الديمقراطي أآد علي إلتزامه بمبدأ الكوتا ولكنه لم يحدد نسبة محددة . .1

 % .25الحرآة الشعبية أآدت علي اإللتزام بمبدأ الكوتا ونسبة  .2

 % 25اإللتزام بمبدأ الكوتا ونسبة  جيش تحرير السودان ( دارفور ) أآد علي .3

 % .33الحزب اإلتحادي الديمقراطي الموحد أآد علي اإللتزام بمبدأ الكوتا ونسبة  .4

 %25المؤتمر الوطني أآدت بعض من عضويته ألتزامه للنساء بمبدأ الكوتا وبنسبة  .5

لمعرفه رأى االحزاب  عندما جاءت  المذآره من مفوضية الدستور":  من حزب االمة سياتاوتشرح احدى السي

م و بعد 2008% ممثله فى قانون انتخابات 30حول ادخال آوته خاصه للنساء آان  رد حزب االمه ان تكون  

ذلك آتجمع قوه المعارضه آونت لجنه العداد مسوده قانون االنتخابات فيها آل احزاب المعارضه , و تم تكوين 

 و االستاذ صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي ,آل االحزاب لجنه مصغره  فيها آل من االستاذه ساره نقداهللا

% الحرآه الشعبيه آانو مشارآين فى آل مناشط المعارضه , تم تكوين لوبى نسائي 30آانت رؤيتها ضروره الـ

%  25قوى فى آل االحزاب حتى نساء المؤتمر الوطنى , وان نساء الحرآه قالو فى دستور  الجنوب نص على 

% فى 25%تؤدي الى احداث مشكله فى دستور الجنوب ,ان تمثل بـ30و تمت زيادة النسبه الى و آانو يرون ل

% على هذا 30آل البرلمان القومى و الوالئي الى ان يحدث تعديل فى دستورهم و الميثاق االفريقي آان بيقول 

ضيه الدستور ان تمثل ب االساس فى قانون االحزاب المقترح تم تسليمهم المسوده لدآتور ابل اليير رئيس مفو

% تمثيل نسبى تكون مختلطه فيها نساء و القائمه تبدأ 50% دوائر جغرافيه 50% و نبه ان تكون االنتحابات 25

بى امرأه ثم رجل هكذا بنظام الزقزاق او السسته و تكون موحده لالسف ناس الحرآه الشعبيه غدروا بنا قبل ان 

على عثمان عمل اتفاقيه مع ناس الحرآه لشعبيه تم تغيير النسبه الى يقدم المسوده الى المجلس الوطنى قام 

 ةو آانت آارثه اساسي ة%قائمه قومي15%قائمه منفصله للنساء 25 ي% تمثيل نسب40و  ة% دوائر جغرافي60

و الحرآه و اخيرا  وافقت االحزاب الن قانون اجيز من البرلمان و به اغلبيه  ي, وهذا راى المؤتمر الوطن

اما  ةوالئيه وهذا رأينا  لضمان تمثيل الواليات و اعمال االمرآزي يو الحرآه. دائره التمثيل النسب يطنالو
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عايز  السودان آلو دائره واحده تمثل ترشيح الحكم  مرآزي االن رؤيتنا تحققت و بالتالى جاء  يالمؤتمر الوطن

% 14% و 52 ي% و المؤتمر الوطن28ن الحرآهم البرلمان آان معيي2005القانون  شبيه باالتفاق بينهم  و فى 

م 2008% احزاب الشرق ,عدا حزب االمه لم يدخل اصال فى مؤسسات النظام . قانون6باقى احزاب  التجمع و 

% دخلت 25و تمثبل المرأه فى البرلمان  ي% آانت من روآنا ادمجت  فى القانون , من التمثيل النسب70-60من 

 فى القانون".

الحزب القومي السوداني المتحد :"قد اخذت مسأله مناقشه الكوته فرص آثيره في اجنده اسيه من وافادت السي 

% للمرأه النه فى رائ المرأه  آما و آيفا اصبحت قادره علي 25اجتماعاتنا, و نرى  ان  تخصيص حصة 

% ستصبح 25% فيه ظلم لها النه حتى وان ذآر على االقل 25المنافسه و احراز نتائج اآثر و تخصيص 

 %آحد أقصى".25

:"ترتكز فكرة الحزب عن المشارآة الساسية للمرأة على أهميتها اآدتحزب المؤتمر الوطني القياديه في  

القصوى في بناء المجتمع لكن التنافس الحر( الدوائر الجغرافية و التمثيل النسبي) ال يمكن المرأة من التواجد في 

% للتمثيل 25الرجال ال يصوتوا للنساء.يتبنى نسبة ،ولسببين:النساء ال يصوتن للنساءالهياآل السياسية المختلفة 

% تم تقديمه للمفوضية القومية 25النسائي وهي نسبة ملزمة بموجب النظام األساسي واللوائح الداخلية 

دون التقيد بنسبة  للمراجعة الدستورية ( للدستور وقانون اإلنتخابات). يتم تمثيل بقية الشرائح من شباب وطالب

ثيل النسائي(الكوتا) بتفاوت دون التعرض ألحزاب بعينها قدمت بعض األحزاب نسبة التموتضيف:" معينة" 

% من ترآيبة المجتمع وهذه 50التي آانت أقل مما تستحقه المرأة بما أنها تمثل أآثر من مقدر في النسبه و

لبرلمان عموما وداخل األحزاب على مستوى الخصوص, النسبة ال تضمن للنساء التمثيل المؤثر على مستوى ا

% وهي نسبة مغالية لم تضع في اإلعتبار التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع على مستوى الحزب أو 50

% آكوته مؤقته تضمن التوازن التمثيلي داخل الحزب 25البرلمان , ومن ثم قدم المؤتمر الوطني نسبة 

طبيق الكوته من جانب الحزب سواء داجل أجهزته أو في قوائمه اإلنتخابيه مدعومه والبرلمان , إستراتيجية ت

 باإللتزام التام من جانب الحزب بتطبيقها وفقا" للنظام األساسي واللوائح الداخليه لألمانات".

"اآدت الحرآه الشعبيه الوقوف مع القائمه القوميه آما شرحته احدى العضوات:  موقف الحرآة الشعبية

و بناء  على ذلك نظمت المجموعات  حمله وقفه احتجاجيه امام  آه نساء ورجال فى التمثيل النسبى،مشترال

مجموعات من االحزاب السياسيه  والبرلمان تحت شعار نعم للقائمه الموحده وذلك في االتجاه الغربى للبرلمان 
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لمعارضه من قبل المواليين الي المؤتمر آانت هناك وقفه موازيه  للحرآة الشعبية و منظمات المجتمع المدنى و

وآانت و قفتهم مبكره فى االتجاه الشرقى اقرب الى البرلمان تحت شعار الموافقه على القائمه المنفصله  يالوطن

.واستمر وقوف المجموعات الى انتهاء الجلسه حيث تمت اجازه   نص الكوته %25قة  على الحتى تتم المواف

%, 25و فازت الـــ ةو الئي ةحزبي ةمنفصل ةان تحجز للنساء وذلك عبر قائمه نسوي% من مقاعد البرلم25بان 

 غير ان المؤ تمر الوطنى عمل و رتب آل حساباته و تاآد من فوزه عبر اتحاداته المختلفه , و هنا يطرح سؤال

 المؤتمر الوطنى يرغب في الكوته ام ال ؟". " هل

نحدد الحد االفضل ، ونحن مع  الكوته تحدد الحد االدنى ونحن"السودانى يؤآد: يقيادي من الحزب الشيوع 

حدث عن حق التصويت نت لم يدناه ونحناأاالخرى الخاصة برفع مستوى المرأة و الكوتا للنساء وذلك لالعتبارات

وسط الطالبات ونحنمع ي ونحن اول حزب بدأ عمل سياس ياول برلمانية آانت من الحزب الشيوع، للنساء

وهن سعاد ابراهيم احمد 1964المرأة واول حزب آان له اعضاء نساء فى اللجنة المرآزية منتخبات فى قضايا 

وفى ذلك الوقت لم نكن نعرف الكوتا ولكن بجهدهن  /  / محاسن عبدالعال / نعيمة بابكر/ فاطمة احمدابراهيم

ما عبر نضالهن والعضوية فى نحن فى الحزب لن نتعامل بالكوتا وان . وصلن الى مااردن وتم التصويت لهن

 يالحزب بالتساوى فى النشاط وبموقفهن, ان مقترح الكوتا عبر السستة آانت هى بمبادرة من الحزب الشيوع

ومنى شخصيا حيث اننا او من اشرت اليها حيث لم تكن هنالك رؤية حولكيف تأتى النساء, ان قيادة الحزب 

لمناطق ان تحدد مرشحيها بدون تدخل من اللجنة المرآزية ولم : انه على آل منطقة من ا ياصدرت قرار آاالت

ايضا فى اختيار المرشحين وترآت ذلك للمديريات وقال ان قرار عدم لتخل من قبل الحزب فيما يتعلق  تتدخل

بمسالة النتخابات منناحية اختيار المرشحين آان هو قرار الحزب من اول انتخابات جرت فى السودان فى 

لم يحدث تثقيف حول الكوتا وآنا نرآز على اصالح قانون االنتخابات ، وطريقتنا  تكوين الحزب اى منذ 1953

ويقومون باشراك الناس الذين حولهم من  جيدة فى العمل حيث اننا نترك لعضوية الحزب فى المنطقة المعنية

المشارآة فى الفروع  وهى طريقة اآثر ديمقراطية وتفعل المجموعات الى يمكن ان تصوت للحزب فى المنطقة

 . "قديمة للحزب الزال يعمل بها حتى االن الحزبية وهى منهجية

 ألمجتمع الدولي:

السفارات وبعض المنظمات غير الحكومية العالمية ونذآر هنا ان  هم بعض يوالفاعلين فى المجتمع الدول

 المانحين فاعلين غير مباشرين لم نتطرق اال احيانًا عند ذآر مشروع.



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	49	
 

الذي تم " مشروع "دعماألحزاب السياسيةتنفيذ  2008في عام  ايديا بدأت منظمه: ) IDEAايديا ( منظمة

المساهمة في تطوير "-:ويهدف المشروع الى،السودانمكتب  ،بالتعاون معبرنامجاألمم المتحدة اإلنمائي

     فعال في االنتخاباتدور  تلعبالحكم الراشد، لو الديمقراطية من اجل السودان في وتعزيزاألحزاب السياسية

تعزيز ثقافة  -تعزيزقدرات االحزاب السياسيه و تهدف إلى : ، آانت فتره المشروع ثمانية عشر شهراو 

المسؤليه الماليه والمحاسبه، تعزيز القدرات على التفاعلمع  -المساواة  -الديمقراطية داخل االحزب السياسيه 

 قدرتهمعلى التعبير عنالبرنامج االنتخابيهت وممثلى المجتمع الدولى وتطويروسائل اإلعالم، و مراقبين لالنتخابا

 يلوعا هي األآثر أهمية مشارآه فى الدورات التدريبيه, أحد األهدافبال وال سيما فيما يتعلقالمساواة السياسيه و

تم تنفيذ . الديمقراطيةبناء  يمكن أن تدعم آمؤسسات داخل األحزاب السياسية  ةالعداله النوعيإلى  واالستجابة

 زعلى النهوض بالمشارآة السياسية للمرأةيآلالحزاب السياسيه مع التر يالنوع االجتماعالعديد من الورش عن 

اإلعالمية، أهداف اإلنمائية لأللفية و  الحمالت تنظيم على حزب سياسي 30مرشح من  300تدريب شملت 

من اجل تحقيق  فى مؤسسات االحزاب السياسية ياالجتماعآما تم التدريب على ادماج النوع  حقوق اإلنسان

 تقويه دوراألحزاب السياسية فيتعزيز المساواة فى األحزاب السياسيةالنوعية و العدالة

اشخاص خمسه  6م بارسال و فد مكون من  2006بادرت  المنظمه فى عام : ةايبرت االلماني شيمؤسسة فردر

و المؤسسات  االآاديميه و االعالم الى المانيا للتعرف على  يالمجتمع المدنمنهم رجال و امرأه يمثلون منظمات 

النظام االنتخابى الذى يجمع بين الدوائر الجغرافيه و التمثيل النسبى و مستويات االنتخابات و آانت لهذه الزياره 

ى اآلثر الكبير فى التعريف بذلك النظام وعقد الوفد عدد من المحاضرات بعد عودته وآان اثرها على تبن

بدأ العمل حول االحزاب السياسيه فكره الدمج فى قانون االنتخابات المقبل للتمثيل النسبى و الدوائر الجغرافيه. 

فى موضوع الحصه  م 2006للسالم فى العام نساء الجنوب  ةالتعاون مع شبكتم تنظيمها ب عملبورشه  الكوته

ة     المؤسسات االآاديميمنظمات المجتمع المدنى  علىاالنتخابيه للنساء فى قانون االنتخابات آانت محصوره 

. و آان واضح غياب حصه النساء لقانون االنتخاباتقدم فيه تصور لمرآز ابحاث السلم و ةو االحزاب السياسي

قانون االنتخابات القادم, ممثلين حصه للنساء في  لمناصره ياتلقيادمن ا 19ستهاختيار   الورشه و اهم مخرجات

اديميه و المجتمع المدنى , و آان الهدف االساسي التاسيس للكوته الى ان يتم التاثير فى قانون المؤسسات االآ

حاولت المجموعه تحضير ماده  لماذا الكوته و ماهى  .االنتخابات الذى آان تجرى صياغته فى ذلك الوقت

اوراق  ريحضتم ت و بالفعل  ،الكوته االنتخابيه و اشكال الكوته المختلفه مستندين على تجارب الدول االخرى 

                                                            
19 عفاف عبد الرحمن و ماريا عباس ، باياا فلست ،و ميري سير ،زينب عباس،بلقيس بدرى   :همالقياديات   
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 جزب المسؤل عن ملف االنتخابات فىت مقابلة بعد توفير الماده اصبح هناك تصور واضح و تمعلميه و

نى ال اال انه يرى ان حزب المؤتمر الوط ،قانون االنتخابات ادخال آوته في  علىق اتفتم االو ،المؤتمر الوطنى

انه  ةالمجموعات النسويالذي ترى السسته رجل امرأه والمقترح، وهو نظام  الكوتهيمكن ان يوافق على شكل 

 ال يضمن نظام السسته .  لكنو  للكوته همدعاالنسب، و اآد  النظام

و تم التفكير فى تقديم اقتراح الى مرآز ابحاث السلم بجامعه الخرطوم آملين فى ان يكون التاثير قوى و ذلك 

اع بدار اجتمء المفوضيه, و تم يه المراجعه الدستوريه و وجد احترام من اعضاالنهم قدموا نموذج الى مفوض

ان من مخرجاته ان المرآز سوف يتبني آالم المجموعه برفع مذآره رسميه برغبه استاذه جامعه الخرطوم و آ

 المرآز فى اضافه نظام الكوته.

ورش عمل نفذتها بعض االحزاب السياسيه و وتنظيمى فى التثقيف االنتخابى ل دعم مالىيش قدمت مؤسسة فردر

ان يشتمل عليه قانون  التعريف بالكوته و التجارب الدوليه و ما يجبوتضمنت  منظمات المجتمع المدنى 

 االنتخابات.   

  تخصيص آوتا فىتكوين مفوضيه و لجان االنتخابات المختلفه و النص داخل القانون بتمثيل ال يقل

 للنساء فيهم. .%30 عن

  تحديد آوتا فى القانون لتشمل قوائم األحزاب على المستوى القومى و الوالئى بحيث ال تقاللنسبة عن

30%.. 

 ال يتم وضع النساء فى  وضع نص واضح لكيفيه تنظيم الكوتا و تنفيذها داخل القائمه الموحده  وحتى

لنساء او العمل بنظام القائمه لوجود ا % االولى من 50ذيل القائمة فقد اقترح ان تكون نسبة ال 

 التبادالمرأه ثم رجل.

 وجود النساء فى القوائم وفى  تحديد حوافز أو عقوبات لالحزاب فى قانون االنتخابات  لضمان

% االولى من القائمة الوحده , هذا و قد واصلت المنظمه دعمها فى دعم المنظمات فى العمل مع 50ال

 االحزاب الحقا لبناء القدرات.

هو 1983عام الخرطوم  ةتم بين الهولنديين و جامع اول مشروع فى مجال المرأةآان  :  ةولندياله ةالسفار

و نفذت  ،سويه فى آتابوتم فيه توثيق للحرآه الن،وآانت فتره المشروع سنتين ،توثيق الحرآه النسويهمشروع 
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التحليل فيها نوع من تقرير عن التجارب   ةتمت آتاب عن االنثويه عبر التاريخ الشفاهى،وورش عمل 

 ةجمعي ،سالمه ،در قدمت تمويل لكل منمرآز الجنالمذآور اعاله.آما  ع سويبمشرووالتنوير.ودعمت السفارة 

عصماء  ، متعاونات ،النسويه  المبادرات ،اتحاد المرأه  ،فى دارفور  ةللتنمي ةالسوداني ةالمنظم،بابكر بدرى 

.و آما تم تدريب فى آليه تنميه المجتمع جامعه القضارف  هانشطة ذات صله بالمشارآة السياسيونفذوا 

مجتمعيه منظمات رق فى سنكات.فى النيل الزرق القانونيات  و بورتسودان مدينتي و مرآز ابو هديه مرآز الش

تم تمويل مشاريع  من جبال  النوبه، آماآما تم تمويل منظمات من النيل االزرق و الشرق و جمعيه نويدا  ,

اما مشروع سويب ، ايضا جامعه القضارف و جامعه الخرطوممعات مثال جامعه االحفاد للبنات ، آبيره للجا

استمر بقوه و شارك فى صناعه السالم واصبحت لهم ميزانيه واصبحت قوته واضحه فى تنميه قدرات نساء 

ريب فى القياده و الدبلوماسيه  فى فتره الجنوب حيث نجدهم وزيرات و ناشطات ولقد استفادوا من التد

العداد االجنده 2005ورش العمل عام  تآذلك دعم , وم 2011م استمر حتى 1997بى سويب التسعينات بداو 

م وشارآت السفاره 2005المشترآه للمرأه تمهيدًا للمشارآه فى مؤتمر المانحين الذى اقيم فى اوسلو فى ابريل 

العمال المتعلقه بالدعوى للكوته و للعديد من ا وآانت السفاره داعمه ، ؤتمرفى تمويل مشارآات لحضور الم

 التعريف بها  و بناء القدرات من خالل العديد من المنظمات.

 مكتب السودان صندوق االمم المتحده االنمائي:

سية عام بمشروع تجريبى عن المشارآة السيا تحدة االنمائى ومن خالل وحدة الحكم الراشدبادر برنامج االمم الم

" ويهدف ومع نجاح المشروع التجريبى تم صياغة مشروع " الحكم الراشد ومشارآة المرأه السياسية  2004

 ،المشروع الى بناء قدرات النساء من اجل تفعيل المشارآة السياسية واستهدف باالضافة الى نساء االحزاب

لعام وبعض المهنيين آما عمل على بناء قدرات الشباب نساء ورجال من اجل فى المجال االنساء الناشطات 

الفاعلة فى المشروع السياسية احدى التكوينات  وآان منبر نساء االحزاب قيادات شابة فاعلة فى العمل العام.

 والتى استمر عملها لفترة حتى بعد انتهاء فترة المشروع.

 15و الناشطات فى البدايه آان عددهم اقل من  ةاب السياسيم بمجموعة من االحز2004اسس المشروع فى

باالضافه لذلك آانت هناك اربعه .حزب سياسى  1720حزب و بعد فتره تطور عدد االحزاب المشارآه الى 

                                                            
20 حزب -الحزب الشيوعى-لجالحزب االتحادى المس -االتحادى االصلوالحزب  -حزب االمهالقومى, حزب االمه االصالح والتجديد

حزب الموتمر -حزب حرآه القوه الديمقراطيه الجديده (حق) -حزب المؤتمر الشعبى -حزب البعث العربى االشتراآى -البعث القومى 
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 -المدنى منبر النساء السياسيات -منبر منظمات المجتمع -منبر الشباب و الطالب  -منابر منبر المنبر االعالمى 

منبر الشباب آانت عضويته تضم جزء من شباب االحزاب السياسيه و جزء من شباب منظمات المجتمع المدنى 

العديد من انجازات الكبيره , بعد الفتره م آانت فترته بسيطه غير انهاحوت 2008-2005و ذلك فى الفتره من  

 التدريبيه تم تاسيس منبر القياديات.  

م 2005تقديم مقترح المشارآه فى لجنه الدستور الهتمام بالقضايا العامه و منها وهناك اجتماعات دوريه للمنبر ل

ره الكوته و تخصيص و آما تمت المشارآه فى مناص. مقترح الكوته مع مرآز الجندر -فى قانون االنتخابات 

بعد احداث و فاه د.جون  تمت المشارآه فى حمله السالم االجتماعىوم , 2005المقاعد فى قانون االنتخابات فى 

 ،المناصرهتضمن تعلم مهارات  لمشارآه السياسيهآان لمنبر النساء السياسيات  برنامج   رفع قدرات ل  .قرنق

 نسوي: خلق تضامن ايجابيات المنبرومن الدستور. واالنتخابات و ه الكوته، آما تم التعريف بالقياد، التفاوض

وتؤآد احدى  .تنفيذ العديد من الورش فى دور االحزاب السياسيه للتوعيه بالكوته ،تبنى قضيه الكوته  فعال،

هناك احترام الختالف كري آان رغم االختالف الفنساء االحزاب السياسية ونشطة فى منبر نساء االحزاب "

راء وطيله الخمسه سنوات لم يتم التصويت فى عمل او فى مدافعه عن قضيه معا او ضد آان هناك اتفاق اال

وتفيد ". جماعى.  تمت زياره آل دور االحزاب السياسيه المختلفه. تمت تبادل زيارات خارجية و ورش تدريبيه

ا داخل ريقوى احدث تغي اصبح و عى النساء فى االحزاب اآثر من وعى الرجال و آان تاثيرهمى "خرا

ات: عدم استمرار المنبر، لم يتم . ومن السلبي" على الكوته وتنفيذها االحزاب السياسيه االحزاب ساهم في موافقة

يمكن االجتماع و تحالفات.  اما الدروس المستفاده فتشمل : ال يدعمالالن قانون االحزاب  النجاح آتحالف

االلتزام السياسى فى القضايا العامهو قضايا النساء بصفه خاصه اذ  ،تحاد رغم اختالف فى وجهات النظرواال

 يمكن االجتماع و الدفاع عنها آحد ادنى فى اجنده مشترآه .

مشارآة المرأه السياسية من القضايا المهمة بالنسبة ):/سابقًا صندوق االمم المتحده لدعم المراه( اليونيفيم

تفعيل المهارات لعلى تدريب البرلمانيات ودعم تدريبات الصندوق  ملفع .لصندوق االمم المتحدة لدعم المرأه

صندوق مع مجلس االحزاب السياسية باالعداد لمؤتمر متخصص القام القيادية لنساء وشباب المجتمع المدنى. 

لطرح قضايا وتدريب المرشحات من آل االحزاب السياسية. ولقد أقيم باسم: مؤتمر صوت نساء السودان في 

بقاعة  2010مارس  25 – 23وقد أقيم المؤتمر في الفترة من  "انتخبها وأدعمها"تحت شعار  2010انتخابات 

                                                                                                                                                                        
حزب -حزب المؤتمر السودانى -دالحزب القومى السودانى المتح-حزب الجبهه االفريقيه-حزب سانو-حزب الحرآه الشعبيه -الوطنى 

حزب العداله-التحالف السودانى   
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. آذلك ضم دد ثمان وسبعون حزبا سياسيام. حضر المؤتمر عدد ثالثمائة مرشحة يمثلن عالصداقة بالخرطو

رقات الو د شمل المؤتمر علي تقديم عدد منلمراقبة االنتخابات، وق من منظمات المجتمع المدنيالحضور عددا 

 عدة محاور لها اهمية للمشارآة السياسية والكوته : غطت علمية ال

نون االنتخابات بالترآيز علي مرحلة االقتراع وآيفية االقتراع علي القائمة المبادئ العامة في قا .1

 النسوية.

 الكوتة النسائية دواعيها وآيفية االستفادة منها. .2

 أهداف االلفية الثالثة. .3

 األجندة المشترآة وقضايا المرأة في برامج االحزاب السياسية. .4

 ضرورات ميثاق الشرف االنتخابي. .5

 االنتخابية للمرشحات. آيفية ادارة الحملة .6

 مراقبة االنتخابات. .7

 العنف االنتخابي. .8

 

ولقد حوي المؤتمر فلم وثائقي سجل خصيصا لطرح برامج مرشحي الرئاسة المتعلقة بالمرأة في محاور تتعلق 

 .بالقوانين والسياسات والدعم المادي لتلك البرامج

مهمة للحرآات النسوية فى السودان، وذلك  شير الى تطوراتتتهم اآاارشنخلص الى ان تعريف الفاعلين وم

الحراك بين النشطاء ين مختلفين ايديولوجيًا وسياسيًا، لظهور فاعلين جدد فى الساحه، حصول تحالفات بين فاعل

يشير ايضًا الى آيف تساهم التطورات السياسية .آما والسايسيين من اجل الكوتهودفع مشارآة المرأة السياسية

 االجتماعية. ين ونشطاء المجتمع المدنى فى الساحهاعية فى تشكيل تحالفات السياسياالقتصادية االجتم

همية الكوته تختلف اهدافهم والعوامل الدافعه لهذا أم من اجماع الفاعلين على رغبالانه  ولكن البد ان نذآر 

الكم، ولكن من ناخية  االهتمام.  فبعض القيادات النسوية تهدف الى زيادة مشارآة المرأة السياسيه ليست فقط

سياسات واالصالحات لتكون فى لالعالء صوت النساء وقوة تأثيرهن على التشريعات واترى ان الكوته مهمه 

صالح ومنفعة المرأة.  بعض المجموعات النسوية ترى ان الكوته هى وسيلة الدماج النوع االجتماعى فى مسار 

تهتم بتمثيل  والتياسية ترآز االهتمام لكسب مقاعد فى البرلمان الديمقراطية المتوقع، بينما معظم االحزاب السي
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ومشارآة النساء والعديد من االحزاب شارآت حتى ال تعارض اهتمامات المجتمع الدولى فى تمكين المرأة 

 ظم االحزاب السياسية لم ينتج عن قناعة بالعداله والمساواة النوعية،عوالمساواة النوعية.  وعليه فان اهتمام م

ذ القرار داخل وذلك الن قلة من االحزاب اخذت  فى االعتبار مشارآة النساء فى مؤسسات وفى مواقع إتخا

الكوته هداف مختلفه وقد تكون متناقضه، ولكن سياسيات الكوته قد تكون وراءها ا وعليه يظهر جليًا انالحزب. 

 لعداله النوعية.ستظل انتصارا للنسوية ولمن يدعون ل

  آان هنالك تأآيد على ان الثقافه االبوية في عينة البحث مع آل النساء السياسياتفى نقاشاتنا ،

والذآوريه ما زالت هى المسيطره على المؤسسات الحزبية وتؤثر فى تشكيل سياسات االحزاب 

 وممارسات اغلبية االعضاء من الرجال.

 النساء والعديد من  تاريخيًا آانت السياسات التى تنفذها االحزاب تضمن حرص على استقطاب

االحزاب لها امانات للمرأة ما عدا الحزب الشيوعى الذى يعتبر ان المرأة  ال تحتاج الى امانه خاصة، 

 النها قادره ان تتواجد فى آل المؤسسات الحزبية.

  تطوراهتمام االحزاب بالمرأة الناخبه الن تجارب االنتخابات وضحت النسبة العالية للنساء فى

وسيادة الثقافه االبوية ال تخالف  يالسياس يتصويت واالهم من ذلك أنه فى ضعف الوعالتسجيل وال

 سياسى مستقل. يالنساء االختيارات السياسية الرباب اسرهن. او التستطيع النساء بلورة رأ

  من االشكاليات لمشارآة المرأة السياسية هى قبول النساء آمرشحات فى الدوائر الجغرافيه، ولم

القاعده  آمرشحات وسطات آل االحزاب السياسيةاهداف لتدراك معوقات قبول النساء تضمن سياس

 الحزبية.

  هنالك احزاب ذات قيادات مستنيره فرضت وجود النساء واستطاعت ان تؤمن للنساء مواقع فى

% فى 25اللذان افردا آوتة ( يوالمؤتمر الشعب يالمؤسسات المختلفه، مثال ذلك حزب االمة القوم

% فى المؤتمر الشعبى) لتمثيل النساء فى آل مؤسسات الحزب والمرأة ممثله فى 20حزب االمة و

فيتيح للنساء الفرصة للمنافسه فى آل المؤسسات  يالمجالس القيادية فى الحزبين.  اما الحزب الشيوع

% دون آوتة في المواقع 25فوق وقد حصلت النساء على نسبة ت تهنءداخل الحزب على حسب آفا

فهو تحت قيادة امرأة، وهو حزب صغير يرآز على  ة.  اما حزب جبهة الشرق الديقراطيالقيادية

مجتمعات شرق السودان.  واما فى اغلبية االحزاب فان نسبة مشارآة النساء ترتفع على مستوى 

 القاعده وتقل فى المؤسسات العليا للحزب
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الفاعلين آمؤسسات ولكن آانت اصوات المبحوثات تؤمن على الدور القيادي لبعض  من المالحظ اننا قدمنا

، عفاف عبدالرحمن    بايفلستا  القياديات منهم: ماريا عباس، بلقيس بدري، عائشه الكارب، نعمات آوآو،

 ورجاء حسن خليفه.       

 الحملة لمناصرة الكوته النسوية:

بقته سلسلة من النشاطات شكلت عملية حراك وحملت مناصرة.  ولكن اجازة الكوته فى قانون االنتخابات س

افادت  .عملية الحراك للكوته لم تكن منظمه او مخطط لها بل بدأت بنشاطات مختلفه للفاعلين المذآورين اعاله

المناصرة تضمنت عقد الندوات والمؤتمرات والمنابر التي تبحث وتنادي بالكوتة  الحدى النشطات ان"

مع بينها انشطة فردية لمنظمات غير منسقه يجمع الفاعلين بدأ االيقاع بطيئًا ب تومن المقابالة بالرأي". المشارآ

الترآيز على فهم الكوته النسوية واهميتها لمشاؤآة المرأة السياسية.  ولكن بدأ االيقاع بأخذ منحنى مختلف حين 

 ، بمسودة قانون لالنتخاباتياالمم المتحده االنمائج مم بدعم من برناادر مرآز ابحاث السلم بجامعة الخرطوب

لمناصرة الكوته.  وتم تنظيم اجتماع   القوي النسويفبعد عرض هذه المسودة بدأ الحراك المراه.  قضايا اغفلت

بدعم من منظمة فردرش ايبرت االلمانية شمل شبكة نساء جنوب السودان للسالم والعديد من  2006عام 

زاب السياسية بعض الخبراء حاال ممثلي من النساء والرجال لألحزاب وبعض رؤساءدنى والم منظمات المجتمع

اليها اعالها وتم نقاش مسودة القانون التى اشير  الرجال الداعمين لقضية المرأة.  وفى هذا االجتماع تم عرض

قياديات لقيادة  6االجتماع على تكوين لجنة مصغرة من  هذا وقد تم االتفاق فىال القانون للكوته النسائية. إغف

وبدأت المجموعه بخطى  القرار فى قانون االنتخابات.  يحملة المناصرة من اجل الكوته والتأثير على متخذ

لفه مع بتحضير رسائل المناصرة بتعريف الكوته النسائية واهميتها واشكالها وتجارب الدول المخت مدروسه

ولكن لم يوافق ووافق على مبدا الكوته ئول المؤتمر الوطنى عن االنتخابات عت المجموعة مع مسالكوته.  واجتم

 . المجموعات النسائية هااتفقت علي وهي القائمه التي رجل وامرأة  هالسست في شكلالقائمة المقترحة  على دعم

م االتفاق ضية  مراجعة الدستور وتمفوتم اجتماع مع قيادات مرآز السلم الذى قدم  مسودة قانون االنتخابات الى 

وتم لقاء مع رئيس  م الكوته الى قانون االنتخاباتعلى ان يقوم المرآز بتقديم مذآرة الى المفوضية الضافة نظا

وقد آان اللقاء مع مفوضية مراجعة الدستور مثمر الن بعد انتهاء االجتماع . مفوضية الدستور وسلم مقترحات 

جه فى بداية عملية التشاور التى نظمتها المفوضيه مع وته النسوية الى االستبيان الذى وتم اضافة سؤال عن الك
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.  ولكن وجود واحده من هذه ية آما نظمت المفوضية ورشة عمل الكوته اشرنا اليها أعالهاالحزاب السياس

لمناصره من قبل القيادات بين المشارآينن آان آافيًا اذ قدمت آل توصيات ومبررات المجموعه المكلفه با

 .يحالف النسوتال

تم تنظيم اجتماع مع قيادات االحزاب السياسيه وقدم لهم حيث وفي هذا السياق اآدت احدى قيادات المناصرة 

. آما تم عرض عن الكوته واهميتها للمراه السودانيه وخرج االجتماع بالتزام من آل االحزاب لمساندة الكوته

 تنوير الصحفيين وآانت استجابتهم مثمرة تبلورت في مقاالت وحورات في الصحف عن الكوته.: " 

وآان هنالك انشطه آلليات للحكومه ومنظمات المجتمع المدنى المواليه لها، ولكن لم تشمل  اال القليل من 

اقامتها مفوضية مراجعة الدستور آانت النشطات والسياسيات خارج نطاق المواليين للنظام.  مثال الورشة التى 

ى نت واالوراق العلمية لمنظمات المجتمع المداداإنتقائية وبالرغم من انها جاءت بعد فترة طويلة من االجته

 . قيادات  الحملة ذات الصوت العالى غير المنتميات للنظامالسياسية، لم تستعن المفوصية  ب ومنبر نساء االحزاب

فاعلين يتضح  ان  إيقاع فكرة الكوته النسائية بدأ منذ منتصف التسعينات بتوصيات بكين  فى عرضنا النشطة ال

لبعض القيادات النسوية من الحزب  فاعلوقد أآدت بعض القيادات الدور الوتضمن فى انشطة النساء للسالم.

يا النسوية التى خلقت الحاآم فى التأثير على قرار إدخال الكوته فى القانون، وعليه تعتبر الكوته من القضا

لضمان  امن وتحالف جمع آل الوان الطيف السياسى وااليديولوجى ووحدت االهداف والرؤىضت

 لمشارآة السياسية.زيادةا

 دتها تنظيمات المجتمع المدنى آما غطتها الصحف اليومية:أشكال المناصرة التى قا

  المرأة) وآان هدفها بلورة رؤية واضحة لصياغة ورشة االتحاد النسائي السوداني بعنوان(االنتخابات ودور

 ) 2007-7-10%( الميدان،30برنامج حد ادنى لالجندة النسوية ، واقترحت الندوة ان تكون الكوتا النسوية 

  نشرت صحيفة الميدان ورقة عمل من إعداد األستاذة نازك المالئكة محجوب عن المشارآة السياسية للمرأة

م وآان من 2004المنتدى الديمقراطي االول للمرأة العربية بالقاهرة في ديسمبر السودانية التي قدمت في 

ضمن توصياتها تخصيص نسبة معينة للنساء في آل المناصب( المجالس النيابية والبلدية والقروية، والسلك 

 ) 2007-10-30الدبلوماسي والقضاء) مع وجود نسبة من المراآز القيادية للنساء.(الميدان،
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 ى التشاوري حول(المرأة واالنتخابات، نظام الكوتا) المنعقد بمرآز الجندر للدراسات والبحوث (األيام، المنتد

5-12-2007 ( 

  ندوة مرآز الجندر للدراسات والبحوث ومنبر النساء السياسيات  بالتعاون مع صحيفة السوداني وفي الندوة تم

الترآيز على عدم اقتصار الكوتا على قانون االنتخابات وضرورة ان تدخل في قانون األحزاب حيث يلزم آل 

هذا إضافة إلى رفض القائمة المنفصلة  % في اجهزته التشريعية والتنفيذية،30حزب بكوتا للنساء ال تقل عن 

 ).  2007-4-21والدعوة للقائمة الحزبية المدمجة(امرأة ، رجل أمرأة ، رجل)(السوداني،

  ندوة مجموعة المبادرات النسائية عن (حق المرأة في االنتخابات) وقد خاطبها مسجل األحزاب والتنظيمات

حرآة القوى حزب ضية االنتخابات، ورئيسة السياسية محمد احمد سالم ومختار األصم رئيس مفو

الديمقراطية الجديدة(حق) هالة محمد عبد الحليم، واالمين العام لالتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن 

 ) 2008-3-25خليفة، ورئيس حزب الوسط االسالمي يوسف الكودة(السوداني، 

 ة بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت االلمانية ندوة المرأة واالنتخابات نظمها مرآز الدراسات السوداني

 )2008-8-21(األحداث 

  ورشة العمل التدريبية حول(الحمالت اإلعالمية ودورها في مناصرة ترشيح النساء)، أقاها مرآز الجندر

 )2010-4-1للدراسات والبحوث بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي (األيام، 

 واإلصالح القانوني وقضايا النوع) تحت شعار(نحو إطار استراتيجي لقضايا  ورشة عمل حول(االنتخابات

 ) 2010-4-7النوع واإلصالح القانوني) بمرآز الجندر للبحوث والتدريب (األحداث 

  ورشة عمل حول(المرأة واالنتخابات في السودان: نحو أجندة مشترآة لوضع حقوق المرأة أوال) عقدها مرآز

والبحوث بالتعاون مع منظمة انتربارس، دارفيها نقاش واسع حول األجندة المطروحة في الجندر للدراسات 

الورشة التي رآزت على عرض إطارنظري حول حقوق المرأة في إطار الديمقراطية، وضع األجندة 

 ). 2009-12-30المشترآة وتجربة جنوب السودان، ونحو أجندة مشترآة لالنتخابات(األيام، 

 حزبا سياسيا بوالية الجزيرة، أقامتها المنظمة السودانية للبحوث  11يبيتان لمرشحات يمثلن ورشتا  عمل تدر

والتنمية(سورد) وصندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة(يونيفيم)،الورشة األولى في التعريف باالنتخابات 

ماعي، والتدابيرواآلليات التدريب على النظام االنتخابي والكوتا النسائية و قضايا الجندر واإلقصاء االجت

المحلية والدولية لدعم مشارآة النساء. والورشة الثانية في التدريب على بناء الحمالت االنتخابية والبرنامج 
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االنتخابي ومفاهيم المرأة القائدة والمرأة واإلعالم وحصر احتياجات المرشحات والعقبات أمامهن (الميدان، 

21-1-2010  ( 

 نساء يمثلن االحزاب المعارضة وقد انضمت إليهن نساء من نائبات الحرآة الشعبية  تظاهرخارج البرلمان

ضد قانون االنتخابات عندما تمت إجازته باألغلبية وهتفن ضد القائمة المنفصلة، وفي المقابل تظاهر نساء 

 )   2008-6-16المؤتمر الوطني مؤيدات للقانون وللقائمة المنفصلة(األحداث 

فق بين المجموعات النسوية طويًال، اذ  طرأ على السطح خالف حول آيفية تنفيذ الكوته.  فقد لم يستمر التوا

رات االغلبية ان يكون النظام بقائمة مشترآة فيها نساء ورجال تتصدر فيها النساء القائمة، ولكن ساندت نساء 

رآة الشعبية فى البرلمان لمساندتها الوطنى القائمة المنفصله للنساء.  واعتمدت االغلبية على وجود الح ؤتمرالم

بذلك. نظمت القيادات النسوية من االحزاب السياسية والمجتمع المدنى وقفة  هاللقائمة المشترآة وقد وعدت قيادات

للقائمه النسوية  اضفور اجاجاالنتخابات فى المجلس الوطنى احتامام المجلس التشريعى فى يوم مناقشة قانون 

مساندتها  فيالحرآة الشعبية  لم تلتزمالتفاق داخل البرلمان على القائمة المنفصلة والمنفصله.  لكن تم ا

في إطار صفقة سياسية بينما غذ آانت أولوية الحرآة الشعبية هو إجراء  وتضامنت مع المؤتمر الوطنى

يات من أآثر من حرصها على مسألة اإلنتخابات آما ذآرت إحدى السياس 2011اإلستفتاء في موعده في عام 

 .أحزاب المعارضة

 الكوته: تنوع الخطابات:

من المهم ان نذآر انه فى سياق الحوارات والحراك النسوى من اجل الكوته، تم تبنى العديد من الحجج وانواع 

من الخطابات التى تبرر وتشرح اهمية الكوته للنساء السودانيات.  ولتعميم الفائده نطلع على انواع الخطابات 

 التى سادت:

و الوثائق الى التبرير المعتمد على  ةاشارت العديد من العين: المرأه آانسان ةحقوق اإلنسان و جدار -

 ةو آذا االشار ةو االقليمي ةاالشاره الى حق المرأه المتساوى مثل الرجل آما جاء فى االتفاقيات الدولي

وان النضال من أجل  يق العلمفى توليها المناصب و المسؤليات و جدارتها فى التفو ةالى جداره المرأ

الكوته من اجل تحقيق العداله واإلنصاف, وان المرأة تستحق ذلك ألنها أثبتت قدراتها حيث نجد (تزايد 

 يتتحمل مسؤليتها  النساء، و ف يعدد األسر الت ة، وزيادةعدد البنات في الجامعات و فى الخدمة المدني

منذ عهد  يالسلك القضائ يفى المدن و أيضا تسليط الضوء على تواجد  المرأة ف يالقطاع غير الرسم
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تمثيلها من  ة, آل ذلك يؤآد اهليتها و ايضا ضروره زياد يبعيد فى السودان و آذا فى الجهاز التشريع

 .ةو تحقيق المساوا ةالفجو سد اجل

مع الرجل  يحق المرأه المتساوالكوته على  ةمن اجل مناصر يارتكز الخطاب الدينالخطاب الديني: -

من  ةفى االسالم آما رآز على دور المرأة في السياس ةفى الجزاء و الحساب و اصل العدل و المساوا

فى اإلسالم و هذا ما جاء فى وثائق  ة، وآذلك مبدأ المساواةالسابق ةخالل مختلف العصور اإلسالمي

 المؤتمرات و االعالم.

فى  ةالسوداني ةهناك مجموعات استندت الى االرث فى التجربان :تجارب الكوته فى السودخطاب   -

للمرأه فاشير الى ان تجربة السودان لنظام التخصيص  بدأت  التشريعيالتخصيص بمقاعد فى الجهاز 

م حينما منحت للخريجات فقط الحق فى التصويت فى اول انتخابات بعد 6195مبكره منذ عام

م تم استخدام التخصيص 1985-1974الحزب الواحد فى  (مايو)  االستقالل ، وخالل فترة حكم نظام

هى نوع  1965و  1956بنسب محدده للنساء و اعتبر البعض ان  دوائر الخريجين فى انتخابات عام 

الى تجارب دول اخرى  ةآذلك تمت االشار ةهو أمر معهود فى فترات سابق ةمن التخصيص لفئه معين

 للنص على الكوته.

ساد خطاب يرآز  ةاالجتماعي ةو التنمي ةللدفع بقضايا المرأ دور المرأه فى البرلمان ةالخطاب باهمي -

و وجودها آعدد آبير يؤثر ايجابيا على قضايا المرأه فى التغيير فى القوانين  ةالمرأ ةعلى اهمي

تأثير البرلمانيات فى   ،بالنوع ةحساس ةو وضع ميزاني ،ياألراض ةو ملكي  ةقانون األسر وخاصة فى

و تحقيق السالم اذن هناك خطاب يؤآد  ةاالجتماعي ةو الرعاي ةللدفع بقضايا العدال ةالمجالس التشريعي

الكوته فى نظم الديمقراطية تساعد فى خلق تحالفات بين  من انحياز المرأه لقضايا الجماهير و السالم .

فى العمل مع قاعدة عريضة ومتنوعة من  وذلك يساعد النائبات ةالنائبات من احزاب مختلف

من اجل معرفة  يالمجتمعات. التحالف بين النائبات قد يمتد لتحالف مع منظمات المجتمع المدن

 ياالحتياجات والتطورات فى احتياجات المجتمعات وهذا التحالف والتفاعل مع منظمات المجتمع المدن

التاثير  يلمانيات عن التزامهن نحو النساء وهذا يعنسيساعد المنظمات فى أداء دورها فى المسألة للبر

ونساء االحزاب السياسية  ي. ومع منظمات المجتمع المدنداخل البرلمانعلى النائبات لتفعيل دورهن 

 .للكوتة يويعتبر هذا هو الهدف األسم الجندة النساء ةخارج البرلمان للضغط من اجل االستجاب
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 ةخاص ةآانت هناك اشارات واضح :ةالذآوري ةو العقلي ةر النمطيالخطاب المعتمد على تعديل االدوا -

تعتقد بعدم مقدره المرأه  يالت  ةالذآوري ةالعقلي يلتخط ةالوحيد ةمن النسويات بان الكوته هى الوسيل

معترك للرجال  ةوان السياس ةبجداره مثل الرجل وان دورها االهم هو فى االسر يعلى الفعل السياس

فان تخطى هذه الذهنيه يحتاج لقانون يحقق للمرأه قدرا من التواجد آعدد على االقل فى البرلمان و 

 ةلزياد ةوان الكوته وسيل الواقع باقصاء المرأه لن يتم تدارآه يدون قانون ملزم فان الغبن التاريخ

د على وجود مكثف للمرأه فى البرلمان عبرها يتم التعو ةالعدد و هذه ليست غايه و انما هى ايضا وسيل

الناخب الذى عليه ان يدلى بصوته  ةحول جدارتها و مشارآتها و آذلك تغير فى ذهني ةو تغيير الذهني

مجتمع فى تقبل فكره وصور المرشحات و  ةللنساء و اال فقد حزبه مقاعد فى البرلمان و تغير لعقلي

الخطاب رقم اهميته اال انه آان االقل رواجا من غيره فى .اذن آان هذا ةادماجهن فى الحمله االنتخابي

االستخدام  مقارنه بالخطابات اعاله وربما يكون السبب التخوف من الحديث عن تغير فى المفاهيم و 

و آثره لمثل هذا  ةحين استخدام النساء بقو يالى و جود تيار مناهض يقو ييؤد ةاالدوار النمطي

 الخطاب.

و دورها فى نتخب دور المرأه فى االحزاب آم ةاهمي ةاعتمد هذا الخطاب على مسال:يالخطاب السياس -

داخل االحزاب و هذا خطاب استخدمه السياسيين من  يالسياسالمجال و فى  ةدعم الحمالت االنتخابي

دور المرأه  ةيوضح اهمي يالنساء للحزب ,آما استخدم خطاب سياس ةداخل االحزاب لضمان مساند

 و المجتمع من قبل السياسين ايضا و موقف الحزب المساند لمبدأ الحصه النسويه, فى التنميه 

وجود النساء فى المجالس التشريعية سيدفع الى المزيد من سياسات الرعاية  :ةخطاب المصلحة العام -

عنف اوتمييز ضد المرأة.  وجود آتلة من النساء  ياالجتماعية، فى تغيير القوانين ومعالجة ا

 الجندة المرأة المتفق عليها من قبل النساء قبل االنتخابات. ةالبرلمانيات سيساعد فى االستجاب

:  تختلف تجارب النساء والرجال وقد تتعارض مصالحهم، وعليه ال يمكن  ةالنوعي ةخطاب العدال -

مكن للنساء نمثيل مصلحة الرجال، وعليه البد من وجود للرجال تمثيل مصلحة النساء، وآذاك ال ي

 النساء فى مؤسسات صنع القرار لبلورة احتياجاتهن واولوياتهن وآيفية االستجابه لها.

 آانت تلك اهم مالمح الخطاب المناصر لضروره الكوته او الحصه النسويه فى قانون االنتخابات . -

ة التقليديمفاهيم تحديا لل شملت فحسب، بل يست متنوعهل للمرأهان المشارآه السياسية اذ تم الترآيز على 

المنظور ومنها من  ةمنها اإلسالمي ةمن مدارس مختلف ةمتنوع الخطاباتللمرأه حيث نجد ةالصور النمطيو
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 فى بناءالثقه بين ساعدوآل ذلك جان المناصره لقضايا المرأه  لالتى تم استخدامه آاستراتيجيه من قبل ال يالدول

مع  غير الملتزمين ألي تيار هذا و يناشطين المجتمع المدنو  من اإلسالميين والعلمانيين ةمختلفلتيارات الا

استخدمت هذه الخطابات والمبررات للمناصرة الحراك القوى للنساء ادى ذلك الى ادراج الكوته فى القانون .

 .ديولوجيًا، وآذلك المستهدفين بالمناصرةوتنوع الخطاب آان مهم لتنوع المشارآين فى المناصرة سياسيًا واي

 االنجازات:

، ولكن نستطيع ان نؤآد يرغم من ان القانون جاء غير مرضى لالغلبية التى اشترآت فى الحراك النسوالب

وتشير الى العديد من االنجازات التى تمت والتى تسجل تاريخًا يجب االعتزاز به ونقله  ينجاح الحراك النسو

من اجل الكوته هو خلق الفهم المشترك واالتفاق على  يمن اهم االنجازات للحراك النسو. ةاالجيال القادم إلى

نوعيه، حقوق المرأة فى اهمية الكوته وعلى خطاب داعم تنوعت فيه المبررات وشملت حقوق االنسان، العداله ال

خال الكوته فى قانون االنتخابات من اجل خطاب جمع بين النسوية واالسالم واالنجاز الواضح هو إداالسالم، 

 كوين تحالفات وشراآات وفهمزيادة مشارآة المرأة فى مواقع إتخاذ القرار.  لقد شمل الحراك من اجل الكوته ت

 تخطى آل االختالفات السياسية وااليديولوجية.

الكوته والمشارآة شملت تجربة الحراك تنسيق وتضامن لبناء ىالقدرات وخلق فهم مشترك ومبررات عن 

ن.  ون خارطة طريق لمن يدخلن البرلماالنسوية آما آان هنالك اتفاق  على اجندة مشترآه توقع الكثيرين ان تك

ن من والشراآه والتشاور ان آان الهدف تمكين المرأة,  وبالرغم مهذه التجربة خلقت وعى باهمية التضاو

كل القائمة اال انهن استمرن فى التفاعل والتعاون مع من التحالف فى قضية ش خروج نساء المؤتمر الوطنى

الكوته بين آل فى  ةدليل على ذلك الشراآوال ياالحزاب السياسية وبالجامعات ومنظمات المجتمع المدن

التي بدأت  فى مبادرات الدستور القادمالحقا ، وآذلك التفاآر والتشاور يالمجموعات السياسية والمجتمع المدن

 . 2011منذ العام 

آما تم مرشحة  2778لإلنتخابات إذ وصلت إلى عدد ومن النتائج الملموسة للكوته هو زيادة  عدد المرشحات 

% في المجلس الوطني 25إمرأة أي  112رصده من المرشحات من مفوضية اإلنتخابات وأن عدد الفائزات هو 

 مقعد في المجلس. 450القومي من أصل عدد 
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% وهو أعلى نسبة تحدث في تاريخ البرلمانات السودانية وهي بالمقارنة مع 25إلى إذ وصل وعدد البرلمانيات 

الدول العربية يعتبر إنجازا من أعلى النسب وبالمقارنة مع الدول األفريقية يكون من العشرة دول األعلى في 

 .أفريقيا

حيث أن  وسط النساء يالسياستمام االعالم خاصة الصحافه بالعمل هو اهفى الكوته  يمن اثار الحراك النسو

داله كل ما يقود الى العلودعمه  والتزامه لتمكين المرأة يع المدنمتتجربة الكوته ايضًا اثبتت فعالية شراآة المج

 .ةالنوعي

لوالية الخرطوم  يفى المجلس التشريع ير الوطنتمالمؤبمبادرة من احدى النائبات من  الكوته حفزت لحراك 

تم التطبيق فى االنتخابات القادمة للمجالس يالموافقه عليه وس تم المحلى للوالية وفعًال تمفى قانون الحكلكوته 

 المحلية.

 السلبيات فى حمله الكوته:

باالشاره الى المقابالت التى اجريت مع مجموعات العمل فى االحياء او وسط االحياء او مع بعض نساء 

 االحزاب  تمت االشاره الى اآلتى: 

  السياسات الى ان"القانون فصل القوائم النسبية بشكل أضاع فكرة التمثيل النسبي وجعلها تشير احدى

للعتبة البرلمانية في القانون (النسبة المؤهلة  يأقرب للدوائر الجغرافية. بحيث لم يصبح هناك داع

قاعد تم % من الم40لدخول لبرلمان) فبدال عن أن تكون القائمة مختلطة للمرأة والرجل فتتنافس على 

% مما يقلل عدد المقاعد المتنافس عليها، وبدال عن أن تكون الدائرة لكل الوطن 15% و25تقسيمها لــ 

مقعدا في  68مقعدا في القائمة النسائية و 112حتى يكون هناك مقاعد عديدة تقسم بالتمثيل النسبي (

داخل آل والية بحيث يكون نصيب  القائمة النسبية الحزبية) فإن القانون قسم هذه المقاعد على قائمتين

آل والية مقعد أو مقعدين أو بضع مقاعد في غالب األحيان، وتكون قوة المقعد بالتالي عالية جدا 

% 33% للمقعدين، و50% في حالة المقعد الواحد، و100وأآبر من أية عتبة (قوة المقعد تساوي 

% ولن يضطر الجتيازها أحد ألن قوة 4% لألربعة، وهكذا)، بينما العتبة هي 25لثالثة مقاعد، و

المقعد تفوقها بكثير! وفي أفضل الحاالت الخاصة بأآثر عدد لمقاعد القائمة بالنسبة للمجلس الوطني 

% أي تفوق العتبة 6,7مقعدا) فإن قوة المقعد هي  15وهو بالنسبة للقائمة النسائية في والية الخرطوم (
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قاعد للقائمة في المجالس التشريعية وهي مجلس تشريعي والية البرلمانية، آذلك بالنسبة ألآثر عدد م

% وهي أيضًا أآبر من العتبة!. 4,8مقعدا) وقوة المقعد الواحد هنا هي  21الخرطوم (عدد النساء 

فالعتبة المنصوص عليها ال داعي لها أصال ولهذا لم يستغرب المرونة التي سمح بها في االستجابة 

بتقليل العتبة ألنها في النهاية مكسب اسمي! آان سيكون هناك داع للنص  لمطالبات القوى السياسية

% ولكامل الوطن، ففي تلك الحالة (أي للتنافس على 40على عتبة إذا آانت القائمة مدمجة لكامل الـ

% من أصوات الناخبين، ولو طبقنا نظام 0.56مقعدا في آامل الوطن) تكون قوة المقعد هي  180

 ألحزاب صغيرة آثيرة بالمنافسة." -نظريا–أدنى فإننا سنجد أن ذلك يسمح  % آحد4العتبة بـ

 الكوته  ةحمل  ةوقت آبير من اجل مناصر ةلم يتم ادراج الكوته فى الدستور و هذا ادى الى اضاع

من الزمن فى التدريب و رفع  ةليدرج فى قانون االنتخابات لو آان االمر مختلف لتمت االستفاد

 القدرات .

  ةقانوني ةلم يتم تضمين الحصه والتخصيص للنساء فى قانون االنتخابات القادم ليكسب ذلك شرعياذا 

سوف تذهب سدًا وسيظل تمثيلها  يوالمجتمع يملزمه لكل األحزاب فان جهودها فى آل العمل السياس

 ضعيفا من خالل االنتخابات فى البرلمان .

  يكن لديهم المام تام بموضوع الكوته اى انهم فقط عدد آبير من النساء فى القواعد فى االحياء لم

 يستخدمون مصطلح القائمة دون ان يدرو آيف تم ذلك و ماذا يوجد فيها و انهم قاموا فقط بالتصويت.

 مكثف خارج العاصمة الترآيز فقط فى المدن و عواصم الواليات و اغلب  يلم يكن هناك تثقيف انتخاب

بإمكانياتها القليلة ثم العزوف ومقاطعة اإلنتخابات ن االحزاب العمل آان فى شكل  ورش عمل غير ا

النهم  ليس لديهم اي  في إتجاهه الجمهوربسهل جدا علي المؤتمر الوطنى ان يدفع  أدى إلى أن يكون

 معرفه. 

 حيث توجد مشكله فى الوصول الى النساء,فى بعض االحياء ولم يتم  ةبين الصفوه النسوي ةتوجد فجو

من البحث الذي بافتراض الوعى متوفر فى تلك االحياء  غير انه اتضح  ةاالحياء الراقياالتصال فى 

عكس ذلك فهى مجموعه قد ال تعانى قلة  التعليم  وانما تمثل جيل آامل من شمل عينة من تلك األحياء
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تكون النساء الشابات ربات االسر ورغم اختالف المناطق اال انهم يعانون  عدم المعرفه بصوره تكاد 

 .حول مسألة الكوتة متماثله

  قدمت النساء فى مجموعه االحياء التى تم جمع المعلومات منها  صوت لوم الى نساء البرلمان  النه

بأسماء أو ليس هناك اتصال او تواصل بينهم و بين البرلمانيات بعد االنتخابات وان معرفه االحياء 

ن معدوم. وليس لديهن فكره عن ماذا يفعل النساء يكاد يكو ةفى العاصم ةبالبرلمانيات خاصعناوين 

 البرلمانيات داخل البرلمان واصبحت هناك فجوه بينهم و بين النساء البرلمانيات. 

  لم تتح الفرصه فى االحياء الختيار المرشحات  من قبل االحياء  نفسها، بالرغم ان النساء نشطات على

و اجراء انتخابات على  يفى االحياء اذن عدم اجازه قانون الحكم المحل يمستوى اللجان الشعبي

لم يرشحن  يو الالئ يالمحل يالى عزل العديد من النساء الفاعالت على المستو ياد يالمستوى المحل

 .ياو الوالئ يعلى المستوى القوم

 التحديات فى تنفيذ الكوته:

 من جانب وعدم تواجدهن بعض األحزاب أيضا في بعض الواليات وفي عدد المرشحات  ةعدم آفاي

مضمونة الفوز من جانب آخر آان من االشكاليات التى واجهت بعض االحزاب فى جغرافية فى دوائر 

ادت الى عدم ترشيح العديد من االحزاب للنساء فى بإسلوب القائمة فان الكوته  إضافةاعداد القوائم و 

 . ةالدوائر الجغرافي

 ا وهم مجموعه قليله يعللون بان تخصيص نسبة معينه للمرأة إجحاف فى حقها و ان المعارضين للكوت

تقليل من مقدراتها للمنافسه و عليه من االفضل عدم تضمين آوته و انما الدفع بالنساء للمنافسه مع 

الرجال و ان الكوته هى مخالفه القواعد الديمقراطية فى اعتقاد اولئك و انما تتعارض مع المواثيق 

بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.وهناك اصوات قليله ايضا  ةوليه التى تعتمد على مبدأ المساواالد

مشارآتها  يليس محبذا و يكف ةآمرشح يالمرأه فى العمل السياس ةمن السلفيين ترى ان مشارآ

 او فى االعالم يبالتصويت و آال التيارين لم يكن لهم حوار او خطاب مقنع او بصوت عال

  داخل االحزاب، اذ ان النسوية وايضا آان الحديث عن مدى قوة النساء لتمرير الحد االدنى لالجنده

ولذا فإن الكوتة لم تؤثر بعد تنفيذها على سياسات  النساء يحتجن الى العمل داخل االحزاب بقوه.

 األحزاب آم أشرنا أعاله.
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 لنساء والول مره يكون قانون االنتخابات ان قانون االنتخابات فيه اشياء آثيره هزمت ما قامت به ا

 وهذا يشكل تحدي للنساء إن أردن إدخال تعديالت في القانون. المفوضيه . آذلك دائم و

  المرأه  وعليه علىقوامة النساء وعن وفى الفرقان ةالواليآل الحاجة لخطاب للمرأه على مستوى

ها وهذا يحتاج إلى تعديل في القانون بكونه بالتنافس فييمكن للنساء مخصصة بالمطالبة بدوائرجغرافيه 

في الدوائر الجغرافية وليس فقط في القوائم. وهذا التعديل يجعل النساء أآثر وضوحا وعمال في الحملة 

اإلنتخابية من القائمة التي تعتمد على الحملة اإلنتخابية العامة أو في الدوائر الجغرافية دون الحاجة 

لة إنتخابية خاصة بالقائمة النسوية وهذا الذي أدى إلى عدم معرفة لظهور النساء أو تخصيص حم

 القواعد بأسماء وشخصيات المرشحات على مستوى القواعد.

 لغياب الديموقراطية وذلك تواصل مع القواعد ال التي هو عدم ةالسياسي ألحزابل دةلعديت اتحديامن ال

المتحدة  قد وجد دعم آبير من االحزاب االخرى يان المؤتمر الوطنلسنوات عديدة وقلة اإلمكانيات إال 

والدفاع  االخرى واتحاد الشباب والطالبالطوعية ومن اللجان الشعبية واتحاد المرأه والجمعيات  معه

 .الشعبي

  باإللتزام  و المالحظ ان بتقديم قوائم نسوية آاملة % فى القانون لم تراع من قبل  االحزاب 25نسبه

 قائمة نسوية في بعض الواليات.قدم من االحزاب لم ت عددا

 االحزاب تحدي و   ةبمفهوم الكوته اآبر من دور االحزاب السياسي ةفي  التوعي يدور المجتمع المدن

 أجل إنصاف النساء وتحقيق المساواة. لتعريف بأهمية الكوتة منللقيام بدور فاعل هو آيفية ا

  السياسيات من عدة أحزاب و وهناك تحدي في التنفيذ إلعداد قائمة متحالفة إذ رغبت بعض الناشطات

على مستوى بعض الواليات يمكن أن  ةالفحمت إعداد قائمة نسويةومن المجتمع المدني في عمل تحالف 

 يجيز قائمة تواجهن مشكلة أن القانون القد  ولكن  –تفوز بها نساء مقتدرات ومعروفات في الوالية 

متحدة خارج إسم الحزب وإنما لكل القوائم النسوية يجب أن تكون حزبية وعليه أصبح التحدي تحت 

وماهي أوزان  ؟وهل بالضرورة أن األسماء األعلى في القائمة تكون من ذلك الحزب  ؟إسم أي حزب

إضافة إلى  ؟لأي الثقل الحزبي لكل حزب في الوالية حتى يتم توزيع المرشحات حسب ذلك الثق

اإلختالفات في أيدولوجيات وإستراتيجيات األحزاب.آل ذلك جعل إمكانية إعداد قائمة متحالفة يواجه 

إذ أن القوائم المتحالفة مستقبال تحتاج إلى تعديل في قانون  مشاآل أدت إلى عدم جدواه وتحقيقه،

 اإلنتخابات وعمل مسبق وتنازالت من األحزاب.
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 الجزء الرابع:

 كوته على االحزاب السياسية: أثر ال

في االطار المفاهيمي للدراسه فان الكوته تحدث تحوالت داخل االحزاب السياسية. في حلقات النقاش آما جاء 

تما آل االجزاب في تفاعلها ولكن حاجمعت النساء السياسيات ان االحزاب  السياسيه تسود فيها الثقافة الذآوريه 

مع التطورات السياسية واالجتماعية في البالد ومع ديناميكيه الحرآة النسوية حدثت فيها تحوالت عبر الزمن 

حقوق المراة السياسية وافساح تراف بث لمعظم االحزاب السياسية هو االعواهم تطور حدمنفعة المراة.آانت في 

على اثبات آفائتهن السياسية ومن التحوالت ايضا االهتمام بالمراة في عملية  تال للنساء المبادرات القادراالمج

االحيان الن اغلب النساء تشارك فى ظل امية المراة في اغلب  التصويت آناخبه وان آان ذلك ليست في صالح

 سياسية وثقافه ابوية تؤثر على خياراتهن السياسية

تدرجت تاريخيًا وتفاوتت االحزاب فى التطورات االيجابية ولكن هنالك مؤشرات وتطورات داخل االحزاب 

القيادات بامكانيات وحقوق النساء وتواجد نساء مؤثرات فى هذا  يلمشارآة المرأة وقد يرجع ذلك الى وع

هزة لى مشارآة المرأة فى آل االجب االمة القومى "نص دستور الحزب عالسياق.  تؤآد احد النساء من حز

زب والتصعيد فى المؤتمرات".  واشارت اخرى من حزب المؤتمر الشعبى " عية داخل الحالسياسية والتشري

هنالك امانة المراة داخل مجلس الحزب والذى حرص على تمثيل  المرأة فى المحافل والمناشط الخارجية وعلى 

%.  المجلس 40يان ترتفع هذه المسبة الى  % وفى بعض االح20ل التنظيم بنسبة مشارآة المرأة فى آل هياآ

حزاب االنسبة مشارآة النساء في المواقع القياديه مرتفعه في وايضا  ."عمل على تقييم وتطوير هذه التجربةي

ة حزب الجبهو، % 31االجتماعيه التقدمي  وحزب العداله ،% 20 ا المؤتمر الوطني التي تكونت حديثا مثل 

   21.%28.56الناصريوالحزب  %17%، الحزب الشيوعي 28.7االسالميه القوميه 

ية الوضاع النساء داخل ية فى التطورات االيجابدالمقابالت وحلقات النقاش ان هنالك محدومن وتؤآد االجابات 

مة "بالرغم من أن دستور زب االحمن  عضوات القافه الدآوزية وتؤآد احدى زب نسبة لسيادة الثمؤسسات الح

ول ذآورى عدم إلتزام.  وتغ ًاهياآل الحزب، لكن هنالك احيان% فى 25النساء بنسبة ص  على تمثيل زب ينالح

نقطاع على حق النساء".  وتشير سياسة اخرى "هنالك بعض التحفظ على مشارآة المرأة نسبة الضطرارها اال

مل والوالده".بسبب الح يعن العمل السياس  
                                                            
21
  4انظر ملحق   
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" نحن النستخدم الكوته داخل  ييوعبالحزب الش يوته، آما اشار القياداالحزاب سياسة ال تحبذ الكظم عمو

لم يهتم  يالديمقراط ي.  اما الحزب االتحاد"الن المرأة قادره على المنافسه مع الرجال داخل الحزب الحزب

بالمرأة ووجودها داخل آيانات الحزب اال بعد عقود من الزمان وظلت النساء معزوالت فى امانة المرأة 

حة السياسية العامه.لساختلف  فعاليتهن ووجودهن على اوعمومًا آل االحزاب لها عضوية  نسوية ت  

زاب السياسية ة؟  آما اآدت العديد من نساء االحيات داخل االحزاب السياسيكماذا اضافت الكوته لهذه الدينامي

 اهم التحوالت نتيجة الكوته داخل االحزاب آان آاالتى:

مشارآة رؤساء االحزاب والقيادات السياسية المرأة السياسية بدليل بالكوته ومشارآة  هنالك اهتمام  .1

 فى الحوارات عن الكوته وااللتزام بها.

جال والنساء بهدف التنوير او زب من الركوته النسوية واهميتها لعضوية الحعقد حوارات عن ال .2

 .يل لالحزاب االيديولوجيه مثل المؤتمر الشعبيصالـتأ

منفصلة والبعض حاول استقطاب نساء لتكملة افردت آل االحزاب اهتمام خاص لقائمة المرأة ال .3

 العددية المطلوبه، واحزاب دخلت فى تحالفات لتكوين القائمة النسوية.

زاب  حداخل اال يفى إتخاذ قرار إدماج النوع االجتماع أثر لها ية ليسالتحوالت التى احدثتها الكوته سطحوعليه 

عدم استمرار  بالتالي زاب لالنتخابات وحمقاطعة معظم االاو تغيير الثقافة الذآورية، وذلك لعدة اسباب منها 

الجراء تحوالت اعمق او مد الحراك للقواعد النسائية الحزبية لتصبح مجموعات ضغط لتغيير  يالحراك النسو

إن عدم توفر إرادة أو إمكانيات لرفع القدرات وسط الرجال الحزبيين بموضوع  .حزبالثقافه الذآورية داخل اال

والتواصل فيه حتى يكون عملهن " النوع اإلجتماعي وزيادة قدرات النساء ومساندتهن للعمل السياسي "الجندر

الرجال من هي من المعوقات آما أشار أحد من السياسيين  ليس موسمي وإستقطاب آوادر جديدة نسويةالسياسي

 الكوادر القيادية الشبابية.

الحزب اال ان ذلك ال يتم بصورة مؤسسية  وفق سياسات  بالرغم من التطور فى شراآة المرأة داخل مؤسسات

.  وقد يكون من المفيد ان نلقى الضوء على يواستراتيجيات لتغيير الثقافه الذآورية وإدماج النوع االجتماع
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ويمكن ان تشير الى اهم النتائج عن عشرة 22فى االحزاب السياسية يبعض نتائج البحث عن إدماج االجتماع

 تها ومن نتائج هذه الدراسة:احزاب تمت دراس

  ان االغلبية من االحزاب تؤمن على الديمقراطيه، حقوق االنسان والحكم الراشد واحترام

 النوع الثقافى فى مبادئها واهدافها االساسية.

  والقليل جدًا من االحزاب ضمن المساواة بين النوع االجتماعى في االهداف االساسية للحزب 

 ير الى حفظ حقوق االسر واالمومه اآلمنه.حزب المؤتمر الوطنى يش 

  حزب المؤتمر الوطنى هو الوحيد من االحزاب التى تمت دراستها الذى يرآز على تطبيق

 الشريعه وربط الدين بحياة االفراد فى المجتمع.

  انه بالرغم من شراآة النساء فى مؤسسات الحزب، هنالك تهميش واضح للنساء فى مواقع

ار، وفى اى مجال لمنافسة داخل الحزب فان الرجل هو الرابح، ومؤسسات إتخاذ القر

دون رفع بكوتة ولكن ويرجع ذلك آما اسلفنا الى آل االحزاب التى فرضت وجود النساء 

الوعى بضرورة مشارآة النساء وترآت العضوية تمارس نشاطاتها الحزبية تقودها ثقافتها 

قدرات بضرورة وأهمية تحقيق المساواة ، إذا إتضح أنه لم يتم توعية أو رفع  الذآورية

إذن دون برامج توعية ورفع قدرات ستجد النساء في  –وتمكين المرأة للحزب والمجتمع 

داخل األحزاب مواجهات بصراع ضد ثقافة ذآورية سائدة وقلة منهن قادرات على التحدي 

 .وتبقى األآثرية منزوية ال يعلو صوتها قدراتها

 حزاب الالئى تمت مقابلتهن بوجود مبادرة حالية او مستقبليه لم تؤآد اى من عضوات اال

لتغيير الثقافة الذآورية او تقليل الهيمنه الذآورية داخل احزابهن وان آن يقاومن ويناهضن 

ان استقالت عضوه من  يمن اجل حقوقهن داخل االحزاب.  لم يسجل تاريخ العمل النسو

ولم نسمع ان استقالت عضوه من حزبها النه  ةعيحزبها الن سياساته ال تضمن  العداله النو

 لم يساند قضية المرأة.

ء والسياسات والديناميكات تتم المشارآة السياسية للمرأة التى نحن  بصدد شرح تطورها يوفى إطار هذه المباد

 مة.وضاع السياسية عامع االخذ فى االعتبار التطورات االقتصادية واالجتماعية خارج االحزاب وتطور األ

                                                            
22 2006بدري،   
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 أثر الكوته على المرشحات:

على حسب ما استقينا من االدبيات وما جاء فى االطار المفاهيمى للبحث، فان للكوته اثر واضح على 

المرشحات.  وفى هذا السياق من المهم  ان نعرف من هم  المرشحات وخصائصهن االجتماعية واختالفها من 

اعده المعلوماتيه التى تساعد فى المرشحات فى االنتخابات السابقه.  ولكن معظم االحزاب السياسية تفنقد الى الق

من المرشحات ومن بعض الوثائق عن المرشحات مقابلته تمت ما من عرض مواصفات المرشحات.  ولكن 

 استطعنا ان نتعرف على اهم صفاتهن والتى نلخصها فى االتى:

ن من نة وهس 70نالك بعض النساء ما فوق سنة، آما ان ه 45-35اغلب المرشحات فى الفئة العمرية  العمر:

مر يعكس االثر الواضح ، ولكن هنالك بعض  الشابات فى العشرينات من العمر.  والعيائدات العمل السياسر

دائرة جغرافية بالرغم من إزدياد مشارآة الشباب فى العمل به فى ترشيح شاللكوته اذ اليمكن ان يخاطر حزب ب

نحو تقييم قدرات الشباب في  محدود ةمستوى القاعد واالتجاهات السياسية على يال الوعما ز يالسياس

 وعليه إستطاعت الشابات دون الثالثين الترشيح. .العشرينات أو بداية الثالثين من العمر

:   الكثير من المرشحات خريجات جامعات ولهن دراسات عليا.  وهذا متوقع نسبة الى ثورة التعليم التعليم

جامعية وفوق الجامعية.  ولكن العديد من لجامعات الوالئية لدراسات افى  ةالعالى التى فتحت فرص واسع

،  واآدت المرشحات وجود مرشحات من احزابهن يالمرشحات خاصة الواليات الشرقية نساء خريجات ثانو

وهذا أيضا تغير في وصول مرشحات من ذوات التعليم  خريجات الخلوة وهن يمثلن فئات او مجموعات مهمة.

 .الخالوينسوية من نساء لديهن قاعدة البسيط ولكن 

يمكن   يا أصحاب التيار اإلسالمي المتشدد ار السنةهنالك مرشحات من مجموعات من انص  : يالدينالتنوع 

ثلن الكنائس المختلفه فى السودان وهذا إنجاز مهم للكوته مختلف.  وهنالك مرشحات مسيحيات يم يتيار اسالم

انتخابات تقوم على الدوائر الجغرافية. آما ان تمثيل هذه  ياليجد فرصته فى ا يوالذ يفى االهتمام بالتنوع الدين

الهدف محدود وهو آسب اصوات المجموعة وذلك ن ان مالفئات مبادرة حميدة من االحزاب السياسية بالرغم 

وهم ممثلين  االقباطمجموعة مثل  لم يتطرقن الى قضايا االقليات المسيحية في البرلمان النائبات آتلة االن حتي

 فى الكتله.
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دنية، وهذا يؤآد ما جاء فى دراسة لمياء :  معظم المرشحات نساءعامالت فى الخدمه المالنشاط االقتصادى

 ل حره مثل) عن النساء السياسيات فى شرق السودان.  بعض النساء يعملن فى اعما2009وآخرين ( يبدر

وهن يمثلن مجموعات معينه دينية او اثنيه.  بعض النساء لهن ، بعض النساء ربات بيوت التجارة، المحاماة 

ع الكثير من يد عمل االحزاب لفترات طويله دفجمويرجع ذلك الى ان ت يالعمل الطوع خبرة طويله فى

 .يالسياسات لالنخراط فى العمل الطوع

قيادية التى تقلدتها زب والوظائف الاالعتبار تاريخ/مدة العمل فى الح وهنا اخذنا فى: الخبرة فى العمل

سنة لبعض  25عقود من الزمان اآثر من  دمتأ يالمرشحات فى الحزب.  وهنالك مرشحات لهن نشاط سياس

موعة استقطبتهن االحزاب منذ جفى المرحلة الجامعية، وهنالك  م يمنهن وبعض الشابات بدأت العمل السياس

ى تنعدم لهن الخبرة السياسية أآمرشحات السياسي المرحلة الثانوبة فى المدرسه.  ولكن هنالك قلة بدأت عملها 

ومعظم أولئك من الالئي صرن من قوائم المؤتمر  يابية مؤثره.تحقيق اهداف الكوته بوجود آتلة ن المطلوبه فى

 الوطني بالواليات.

الوظائف القيادية فى امانة المرأة، اما الرجال يهيمنوا على  يتقلدنرشحات ان النساء فى احزابهن أآدت آل الم

زب االخرى.  ولكن هنالك القلة من المرشحات عضوات فى الهيئة لوظائف القيادية فى مؤسسات الحآل ا

.  وقد مؤتمر الوطنيوال يوالحزب الشيوع يوالمؤتمر الشعب يالقيادية فى الحزب، مثال حزب االمة القوم

أآدت احد المرشحات "نحن نساء نعمل بجهد آبير ولسنين طويله، ولكن نظل فى قطاع المرأة  وال يسمح لنا 

ن آل عمرهن فى سنة من العمر، قضي 60بالمنافسة لقيادة المؤسسات االخرى فى الحزب، فهنالك نساء تعدن 

تكسب النساء السياسيات ثقة زمالئهن فى الحزب، فهل يجدن  إذًا لمالمناصب القيادية ونتسأل " الحزب ولم يتبؤن

 وسيادة الثقافة الذآوريه؟ يالسياس يالوع يفرصة على مستوى القواعد مع تدن

:  العديد ممن تمت مقابلتهن اآتسبن من خالل عملهن فى الحزب مهارات المهارات والقدرات السياسية

ين، خاصة النساء.  آما ان هنالك العديد منهن خاصة التفاوض وقدرات الخطابه والتواصل مع المواطن

إآتسبن تلك المهارات آبرلمانيات سابقات عبر العقدين  فى البرلمانات السابقهن من آ يؤتمر الوطنمرشحات الم

 يعمل على بناء قدرات النساء السياسيات.  والالئ 2004ف الى ذلك ان المجتمع الدولى منذ عام ض.  االسابقين

 يمن تدريبات وتفاعالت على المستوى المحلقدرات رات وامهًا ضالمنظمات الطوعية اآتسبن ايعملن فى 

ن البيت انتقلن م يالحد االدنى من المهارت المطلوبه وهن الالئ وتبقى القليالت الالئى يفقدنوالوطنى والعالمى 



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	71	
 

 يبناء قدراتها باالطالع وسؤال ذونتقالية، وان اآدت واحده منهن انها عملت على الى البرلمان دون مرحلة إ

 الخبرات.

آتسبن بعض خبرات التفاعل فى ساحات ان العديد من المرشحات إ: وآما اسلفنا فخبرات العمل العام/الطوعى

فى االتحاد بدأن آعضوات  يالعمل العام بانتمائهن الى منظمات طوعيه، والكثير من مرشحات المؤتمر الوطن

في التعليم  وينطبق ذلك على بعض المرشحات فى االنتخابات السابقه من للحزب الحاآمالذراع االيالعام للمرأة 

 . الحر أي مجاالت تكسب النساء قدرات وخبرات والنشاط االقتصادي

ت سابقة آاالئي عملن لهن خبرات في مجاالهم صفوة من آل األحزاب ات نلخص مما سبق ان اغلب المرشح

زالت قدراتهن السياسية محدوده لهن خبرات العمل العام، ولكن ما نخبة متعلمهاوالنشاط االقتصادى والتعليم  في

القيام بحراك داخل االحزاب لتغيير االتجاهات وبسط مفاهيم العداله النوعية الن االغلبية بمعيار قدرتهن في 

 2010انتخابات ابه ما بين المرشحات فى قطاع او امانات المرأة.  مما ال شك فيه هنالك تشظلت مرآزه فى 

 1965ترشحن فى انتخابات  يم اختالف ان القليالت الالئذآر اهقه نترشحن فى االنتخابات الساب يالالئو

من ول القاعده الحزبية ساعدتهن فى قب فى الحزب وثقة من القيادات الذآورية ين سياسزولهن  1986و

ظمى من المرشحات لن ان االغلبية الع لترشيحهن وفوز البعض منهن وحتمًاي ودون تمييز ايجاب الخريجين

آن نشطات فى  2010الكثير من مرشحات  ية,  واختالف اخر انيخاطر الحزب بترشيحهن فى الدوائر الجغراف

اطاتها نشو الطوعية المنظمات آانت1998إلى عام  2010لعام  ل العام، وفى فترة االنتخابات السابقةالعم

، مثل قضايا تعديل  التى تناولتها المنظمات فى العقود القريبه الماضيهعمومًا محدوده ولم تتطرق للقضايا 

 .والعنف ضد المرأة خاصة اإلغتصاب ومشاآل النازحات والسالمالقوانين خاصة قانون األحوال الشخصية 

 يمرشحه على المستوى الوطن  2887ويوضح الجدول ان عدد المرشحات:  الزياده فى عدد المرشحات

.  ويضح اثر الكوته اذ ما قارنا المرشجات فى الدوائر 2010والوالئى فى شمال السودان فى انتخابات 

ت دون نساء فى الجغراقية مع مرشحات الكوته.  واالرقام توضح جليًا انه لوال الكوته ستكون هنالك واليا

ولكن من   والية الجزيرة.ة وشمالية الرشحات فى دوائر جغرافية فى الوالي، إذ ال توجد مالمجالس التشريعية

فى والية الخرطوم مقارنة بالواليات االخرى وقد يرجع السبب الى ان آثير  اتلمرشحالمالحظ العدد الكبير ل

رطوم من االحزاب مرآزه فى الخرطوم وليس لديها نشاط فى الواليات، وآذلك الرتفاع نسبة السكان  فى الخ

الحظ  ارتفاع عددية المرشحات من الواليات الشرقية والتى تسكنها ولكن نمقارنة بالواليات االخرى. 
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احدى  أآدت المرأة ومشارآتها السياسية.  وفى هذا السياقمجموعات ما زالت متحفظه على حرآة 

ان الكوته خلقت تنافس بين المجموعات على مقاعد الكوته ولذا حتى المجموعات المحافظه التى "السياسيات

رآن فى عمل عام فى بتمثيلهن فى القوائم ودفعوا بنسائهن الالتى لم يشا ت سياسية طالبنليس لديها نشاطا

فى االعتبار  جاه مشارآة المرأة،  ولكن يجب ان تؤحذتجاهات تشير الى تغير وبداية مرونه تحياتهن .  وهذه اال

فى عهد حكومة االنقاذ اثبتت للعديد ، وانما التجارب ةداله النوعيبدأ العن هذا التغيير محدد  وغير قائم على مال

واسرته، وإذ هذا قد يكون  يا منافع اجتماعية ومادية للبرلمانت ان عضوية المجالس التشريعية فيهمن المجموعا

.  ومهما آانت الدوافع، فهنالك الناحية افظهحشيح النساء من قبل المجموعات المدافع لالهتمام او التنافس لتر

المنافع  لتفاعل فى الساحه العامه، آما انروج واتى وجدتها نساء هذه المجموعات للخة الااليجابية وهى الفرص

وقد يتضح  ياتهاهيمهم عن المرأة وادوارها او امكانالتى تعود السرة او مجموعة النائبة قد تكون فى تغيير مفا

وهي  ومشارآات فى ورش العمل القومي ذلك جليًا حين نقابل نائبات من قبيلة الرشايدة فى مجلس الواليات

الرشايدة من قبائل شرق السودان المعروفة بالتقليدية بإتجاه تحجيم حرآة النساء والمساحة الممنوحة لهن في 

 .العمل العام

 لفةعدد النساء المرشحات في المجلس الوطني والمجالس الوالئية في القوائم المخت  1الجدول رقم  

 

 الوالية

 المجموع النساء فى قائمة االحزاب النساء فى الدوائر الجغرافية كوتهنساء فى قائمة ال

المجلس 

 الوطني

المجلس 

 الوالئي

المجلس 

 الوطني

المجلس 

 الوالئي

المجلس 

 الوطني

المجلس 

 الوالئي

 710 21 10 14 36 423 206 الخرطوم

 113 0 1 0 2 0 110 الجزيرة

 254 3 3 3 3 131 111 جنوب دارفور

 211 9 3 2 3 156 38 االحمرالبحر 

 111 0 3 3 0 90 15 النيل االزرق

 184 1 2 10 10 110 51 النيل االبيض

 200 2 0 3 0 149 46 القضارف

 88 0 0 0 0 77 13 الشمالية

 167 4 0 8 3 108 44 شمال دارفور

 152 4 0 3 2 119 25 سنار

 151 2 1 1 3 110 34 جنوب آردفان
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 22 1 0 1 0 12 8 نهر النيل

 199 11 0 2 0 139 46 آسال

 157 2 0 3 3 115 34 غرب دارفور

 178 0 0 0 3 118 57 شمال آردفان

 2887 60 23 53 68 1857 836 المجموع

 2010المصدر: مفوضية االنتخابات 

ى عملية اختيار المرشحات:  لقد أآدت المرشحات ان احزابهن قد غيرت من المعايير التى تستخدمها ف

العالقة مع القاعده الحزبية واالدوار  –السياسية  الكفاءة –الى المعايير العامه  االنتخابات عامة، باالضافة

النساء، حقوق المرأة، المشارآة  تمت اضافة االلتزام لقضايا –لحوار القيادية فى الحزب ومهارات التواصل وا

 . يالديمقراط يلنسائية من معايير فى الحزب االتحادفى إتخاذ القرار داخل الحزب، وهذه ما اضافته القيادات ا

 يالطوع العام شمل النشاط فى العملهوم النشاط والفاعلية السياسية يفقد وسع مف يأما حزب االمة القوم

 .لفه الدينية واالقليميةوتمثيل الفئات المختء الديمقراطية والحريات،يام بمبادوااللتز

ادات الحزب غيرت فى القائمة االولية التى شارآت فى تكوينها مقابلتهن اآدن ان قيئى تمت الالآل المرشحات 

النساء باضافة وحذف اسماء من القائمة، وتم تغيير بمعيار ممهم للحزب وهو تمثيل الفئات والمجموعات 

ثالت من لكن وجود ممالقاعدية للحزب، وحتى وان لم يكن لهذه الفئات والمجموعات نساء نشطات سياسيًا، و

من التزام واحترام قاعدة الحزب او وصول الحزب الى االقليات.  وحرصت احزاب على تمثيل هذه الفئات يض

ها فى قاعدة المختلفه ومجموعات اثنية لها وزن الصوفية\الدينيةالمجموعات المسيحية وآذلك المجموعات 

لكن هنالك مجموعة نقدت القيادات فى لتغيير فى القائمة، واب اتوآانت اغلبية المرشحات راضيي  الحزب،

ا مع المرشحات قد ناب.  وهنا البد ان نشير ان تفاعلذلك الى استمرارية السلطه االبوية فى االحز زنتغيير وعال

خريات الناقدات لألو ملزمة ونهائيةقيادة الحزب يعتبرن قرارات  يالف بين المرشحات الالئوضح جليًا االخت

ئي  يبحثن عن المزيد من الحريات والتأثير على قرارات داخل الحزب.  واشارت احدى للهيمنه الذآورية والال

الناقدات الى ان "هيمنة القيادات واهتمامهم  بتمثيل المجموعات القاعدية جاء ببرلمانيات غير مؤهالت، وليس 

هذه من سلبيات ، وعليه هن عبء اآثر من اضافه"  واعتبرت البعض ان يلهن سابق خبرة فى العمل السياس

 الكوته.
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زاب فى من يقوم بتطبيق المعايير وآيف يتم اختيار المرشحات.  فبعض االحزاب ترآت المسئولية حاختلفت اال

 يزب االتحادمعايير الى اختيار المرشحه، وتكوين القائمة وهذا ما طبقه مثًال الحلقطاع المرأة بدأ من ال

رى فقد آانت مهمة االختيار من مسئوليات لجنة االنتخابات فى ، اما احزاب اخيوالحزب الشيوع ياطالديمقر

ية معظم المرشحات اشرن الى ان عملمي مثال فى حزب االمة القو في قياداتها الحزب والتى تضم  نساء

وتم رفعها الى اللجنة  اع اختار مرشحاتزب على مستوى القطاعات، فكل قطاالختيار تمت بشراآة قواعد الح

 –معهم ، وبعد ذلك قامت اللجنة المسئوله يواالتحاد الديمقراط يع ذلك مثًال حزب المؤتمر الوطنالمسئولة واتب

 مة من االسماء التى رفعت، بتكوين القائ – يالديمقراط يمثًال امانة النساء فى الحزب االتحاد

، ساحة فى مساحات مختلفه ةمسئولية جديد يامرأة يعن ي:  قرار الترشيح الالتغيير فى ادوار المرشحات

داخل االسرة.  أآدت  ييتطلب إعادة تشكيل عالقات النوع االجتماعالحزب، وهذا  االسرة و المجتمع  وداخل

معظم المرشحات انهن لم يجدن مقاومة من االسرة لفكرة الترشيح الن االسرة إعتادت على نشاطهن داخل 

القلة التى  لمشارآه فى منتديات مختلفه.  ولكنمختلفه وا الوصول الى مجتمعاتوالمستوى العام  الحزب وعلى

شيحهن جاء بتكليف من المسئول عن المجموعه الدينية او واجهت مقاومة، وذلك الن تر يسياسليس لها نشاط 

االثنيه، وعليه واجهن عدم رضا من افراد االسرة المباشرين واالبناء والبنات واهل الزوج النهم لم يعتادوا 

 سيالتى ينتموا لها لها ما زالت تربط العمل السيا ةالمشارآة فى العمل العام الن ثقافة المجموع علىفكرة

.  فاذا الكوته خلقت تحديات ةعبالرجال.  ولكن لم تستمر المقاومة طويًال نسبة الحترام الكل لقرار رئيس المجمو

 لسياسية له فوائده االجتماعيةللمشارآة اثقافية لمجموعات متحفظه وساهمت فى وجود نموذج  اتيرتغ

هذه المجموعات عن لمجتمع ان تؤشر فى تغيير مفاهيم واالقتصادية التى من المتوقع فى اطار التغييرات فى ا

وع ن نا فى نقاش مواقف االسرة بسؤالنا عالمرأة وقدراتها ودورها فى الساحة العامة وداخل االسرة.  وتوسعن

اد االسرة للمرشحات.  وذآرت معظم المرشحات مساندة االسرة االولية والممتده الدعم والمسانده التى قدمها افر

 نيالوط يدخلن المجلس التشريع يفى حمالت الترشيح وتحمل اعباء المنزل اثناء غيابهن.  والمرشحات الالئ

مل ما يقتضيه ية الى الخرطوم وتحالنهم قبلوا فكرة االنتقال من الوالبير من الواليات أآدن ان  دعم اسرهن آ

هذا االنتقال.  وبما ان االمكانيات الماليه لمعظم االحزاب السياسية (باستثناء المؤتمر الوطنى) محدوده الى حد 

فقد  ،قاعدهان له اثره فى تحريك الافراد االسرة واالصدقاء آمن  ديوما يفقد وجدت المرشحات دعم عينآبير، 

 يوبعرباتهم الخاصه نقلون فى عمل الالفتات يساعدونومجموعة من اصدقائه ابنى أآدت احدى العضوات " 

فى تنظيم الحمله االنتخابيه".  وشرحت اخرى: " انا  يزوج ي: لقد ساعدنيندوات".  وقالت اخرلعمل ال
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التكلفه المادية للدعاية، ونظموا  يوآل اهلى وزوج تياعضاء ملتزمين بالحزب، ولذا تحمل اخو يواسرت

 فى قواعد الحزب المختلفه". يات المختلفه وتحرآوا معالندو

اهلى فى  يلم تجد مسانده اختلفت اسبابها.  وفى هذا السياق قالت احدى المرشحات: :لم يساندنالمجموعه التى 

له".  ,أآدت اثنين من الشابات  ب معارضوهم فى حز الى الحزب الحاآم يمتقررت ان ان يالترشيح النن

مقاومة فعلية من بقية اعتراض  ووجدنا ترشحن فى ريف الواليات: "وجدنا السند من االسرة المباشرة، ولكن 

االسرة الننا  ترشحنا لحزب منشق من الحزب االصل الذى ترشح له احدى اقاربنا فى نفس المنطقه".توضح 

ن إنتماء االسرة.  وهذه من اثار عيختلف  يالخذ قرار بانتماء سياس هذه االجابات ان بعض المرشحات متمكنات

الحزبية  ةدون سند القاعد فى دوائر جغرافية  لترشيح شابات او نساء حزب  يا يخاطر يمكن انالكوته الن ال 

 .س آبيرالعريضة للحزب بالوالية عبر القائمة وليس في دائرة جغرافية محدودة قد يكون فيها التناف او االثنيه

:  وقد وجهنا هذا السؤال للمرشحات لسببين، اوًال  الن معظم المرشحات العالقة مع منظمات المجتمع المدنى

التشريعيين.  التزام  ومتابعةألة فى مس يمدنى، والن دور المنظمات اساسآن نشطات فى منظمات المجتمع ال

مات، وهذا وعملهن الطوعى مع هذه المنظأآدت معظم المرشحات تواصلهن مع منظمات المجتمع المدنى 

ولكن شكل التواصل  ظل عملهن متصل مع البرلمان ى لم يدخلن البرلمانئلال التواصل والمشارآة مهم

 فتجد البعض اليزال يعتبرور النائبة دالجابات انه يوجد فهم .  اتضح من االمختلف جداوالمشارآة للنائبات 

 يهن الالئتعمل فى تنفيذ انشطه ضمن منظمات منهن بعضاذ ما زالت الجزء من مهام النائبة  يالعمل الطوع

إذ  يوعالقته بالسلطات التنفيذية والمجتمع المدن يهنالك خلل عام فى فهم العمل التشريع إتضح أنلها.   ينتمين

ورهن في دعم التشريعات أو ولذا فإن د فى الحكومه. ةقع تنفيذياان هنالك برلمانيات ما زلن يعملن فى مو

لإلعالم هو الجزء الضعيف وهذا ما يحتاج منا إلى دعم المراقبة للجهاز التنفيذي أو عكس أنشطة البرلمانيات 

آذلك عالقة النائبة بالقواعد ومنظمات المجتمع المدني تكون ضعيفة إذ أن النائبة حسب قانون مستقبلي. 

ثل دائرة جغرافية وإنما آامل الوالية وهذا يمثل تحدي خاصة في الواليات اإلنتخابات والكوتة عبر القائمة ال تم

 التي بها قلة من النائبات.

، يالوطن يشريعتة نساء من حزب واحد فى المجلس ال: لقد جاءت نتيجة االنتخابات باغلبيما بعد االنتخابات

ان نلقى الضوء على انشطة المرشحات بعد االنتخابات والدروس  ناقاشنوآذلك المجالس الوالئية.  وحرصنا فى 

المستفاده والرؤى المستقبلية لمشارآتهن السياسية.من دخلن المجالس التشريعية تحدثن عن مساهمتهن فى توفير 
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فى سياسة التمويل االصغر للنساء الفقيرات، ولكن المرشحات خارج  يخدمات التمويل االصغر والتميز االيجاب

التمويل االصغر ميز  اتهن غير ملموسه وحتىصوت البرلمانيات غير مسموع وانجازلبرلمانات أآدن ان ا

ات لم تتغير ولذا لم  يصل النساء فى سياسات التمويل الصغير ولكن االجراءمن المواليات للحزب النساء 

بالرغم من ان  2010ل عام الفقيرات.  ولم تتطرق النساء لقضية منع خفاض االناث، حينما اجيز قانون لطف

، ولكن شطبت من 2009 تم تضمينها فى قانون الطفلمن بحملة مكافحة الختان وق االسالميات فى الحكومة

االنتخابات،  منًا المادة التى تمنع الختان قبليات اجازت قانون الطفل متضالغم من ان بعض الوالقانون بالر

للوقوف بصالبة مع  يذلك لم يحفز النائبات على المستوى الوطن ، وآل2012البحر االحمر اجازته عام ووالية 

 أهمية وضرورة تضمين القانون لمواد تحرم آل أنواع ختان اإلناث.

أآدن انهن رآزن نشاطهن داخل الحزاب دون التفكير فى برلمان ظل او  رشحات خارج المجالس التشريعيةالم

التي تمت من أجل  العديد من المرشحات تفاعلن مع المبادرات عمل تحالفات من اجل االنتخابات القادمه.  ولكن

 .القادم للدستور اإلعداد

 التحديات التي تواجه النساء خاصة المرشحات داخل األحزاب:

العام واهمها القيود على الحريات  يواجهت المرشحات تحديات مختلفه، بعضًا منها يرتبط باالطار السياس

 .  مما قلل قدرتهن على الحراك والتفاعل مع الجماهير وهيمنة الحزب الحاآم على الموارد واالعالم

 . يداخل يتجميد االحزاب لفترة طويلة لم يساعد فى تطوير هياآل الحزب وبناء نظام ديمقراط

، وآان ةسود فيها الثقافه االبوية وضعف الديمقراطيان مؤسسات الحزب تآما وأن هناك تحديات متقاطعة إذ 

 لضمان وجود إسمها في القائمة.داخل الحزب البسيط افس القيادات النسوية ذات السند تنان  يالتحد

يخلق نوع من المقاومه داخل الحزب ضد  ةبالعداله النوعي يسيادة الثقافه االبوية وغياب الوعفي حين أن نفس 

إذن قد تعاني المجموعات المختلفة من النساء الناشطات في الحزب  .والقيادات المؤثرات النساء خاصة النساء

 من أشكال مختلفة من المقاومة سواء الالتي لهن سند أم األخريات.

من الصعب ان تكون المرأة سياسية وتترشح فى مجتمع ثقافته بالحقوق االنسانية وحقوق حرية المرأة آما أنه 

 محدوده
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 بتأمين موارد مالية وعليه يصبح الحزب تحت تأثير القلة الثرية يخل الحزب مؤسسات اقتصادية تعنالتوجد دا

 التي تؤثر أيضا في إختيار المرشحات.

 فى الفرص والتخوف داخل الحزب من اعطائهن الفرص للمشارآةإضافي  يتواجه تحد ةالمرأة الشابأما 

 الكاملة.

مشارآة الشابة غير المتزوجه فى العمل العام، وتخاف وصمة العوده مازالت بعض االسر ترفض وتقاوم و

 .يالمتـاخرة بعد االجتماعات والغياب لفترات طويلة خارج المنزل بسبب المشارآة فى العمل التنظيم

فى اطار االغلبية االسالمية والصراعات االثنيه تواجه المرشحات من االقليات الدينيه واالثنيه تحديات قبول 

 داخل األحزاب. اختالف الرأى واحترام التنوع

إذن تواجه المرأة تحديات عديدة في العمل الحزبي القيادي وبالرغم من ذلك تمكنت عدد منهن من مواجهة تلك 

 التحديات والصمود واإلستمرار في العمل الحزبي بدرجة فاعلة رغم الصعوبات المادية والثقافية.

لنساء لم يواجهن صعوبات جوهرية للوصول لمراآز القيادة ولكن الصمود غير أنه توجد أيضا صورة أخرى 

في الموقع واإلستمرار فيه آان يعني الكثير من العمل والجهد قد يكون على حساب التطوير في المهنة أو 

 األسرة أو اإلستمتاع بالوقت في الترفيه أو الراحة.

وى الشهرة والرضا النفسي وأيضا بالنسبة للقليالت فيه بيد أن العمل السياسي فيه إنجاز أيضا شخصي على مست

 مكاسب مادية خاصة لالتي ينتمين للحزب الحاآم.

 آاالتى:في العينة وقد آانت اهم الدروس التى خرجت بها المرشحات 

 تأثير فى هدف المرشحه ان تكون لها فاعليه ون االستمرار فى تقوية المعرفه والقدرات ان آان البد م

 .والبرلمان مستقبال السياسه

 تحدد لها رؤى واهداف وتعمل على الوصول لها وثقه فى نفسها ال يتبن السياسية ان هعلى المرأ

 تأثيرات عليها. يومقاومة ا

 .يجب ان تعمل المرشحه على حراك داخل الحزب من اجل تغيير المفاهيم عن مشارآة المرأة 

  واليتها.أن تواصل المرشحة عالقتها بالقواعد للحزب داخل 
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 -:وتنفيذها التحديات حول مبدأ الكوته

 ل النساء داخل يتمثل فقطالوصول للبرلمان مكسب سياسي؟  ام ضروره  هلالكوته  الجدل حول أهمية

 ؟ ومناصرتها الوصول للبرلمان لمناقشه قضايا المرأهاامالبرلمان؟  

  االنتخابية.فى حملتها لم تقدم االحزاب برامج خاصه بالقائمه النسويه 

  إستمرار الصراع داخل االحزاب السياسيه مع انقسمت االحزاب الى احزاب آبيره و احزاب صغيره

 موحده. متحالفة نسوية مما ادى الى عدم و صول النساء الى قائمه

  ضعف الموارد الماديه لدى االحزاب السياسيه آانت حجر عثره امام النساء للقيام بالحمالت 

 لنسويه داخل آل االحزاب تهميش القائمه ا 

  ةصعدنا الى اعلى اللجن آلماضعف و جود النساء فى االحزاب السياسيه حيث يقل و جودهن 

 المرآزيه للحزب اى على مستوى القيادة

  نظام الكوته ، للتثقيف حول ال تتضمن برامج االحزاب تدريب للنساء وال توجد برامج و اضحه

إذ ال يمكن ان نعزل  ياالحزاب ,حيث سيطره النظام االبو التوجد برامج لتمكين المرأه داخلو

 االحزاب فهى جزء ال يتجزاء من المجتمع.

 أ فلم يرتبط الخط.يالكوته شعار ليس له مضمون او محتوى الن الظرف غير ديمقراط وضعت

وعليه ما هو الخطاب المستقبلي في اإلنتخابات بالنسبة إلى  لكوتهبا لتحقيق األجندة النسوية ىسوالنب

 ؟النساء الالئي سيترشحن في قائمة الكوتة إذا إستمر القانون في حاله دون تعديل

 هي سبب في التحديات التي واجهت تمت فى إطار ظرف غير ديمقراطى التي  المناصرة للكوته إن

 التنفيذ

  فردى اآثر من انه استخدامه  آانئي أو على شكل الالفتات سواء أآان في اإلعالم المر االعالم

 لكل المرشحات بالقائمة  يجماع

  ابعد القانون النساء المستقالت و هن قادرات على العمل 

 فظهرت حساسية بين  الحزب ى ان يكون التنافس مابين النساء داخلال ياهميه الترتيب فى القائمه اد

 .النساء وشعور بالغبن لدى البعض

 تضمنت القائمه نساء لديهم خبره و أخريات  لديهن خبرات محدوده في العمل السياسي 
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  اآثر من الكفاءة ة األسرية يخضع لمعيار الشهربعض االحيان فى  ختيارالمرشحاتإمعيار آان

 السياسية.

 إدماج و يواالثن يواالجتماع يللتنوع الثقافلعدم اإلدارة الجيدة على االثار السلبية  لتغلب اتحدي

 على تضامن المرأه وتحالفها حول القضايا االساسية. اتاالقلي

  نجد أن للنساء التزام  تجاه الحزب و لكن ليس لالحزاب  التزام تجاه النساء 

  لتحالفات و التدريب و التأهيلمن أجل اعدم استعداد االحزاب  للكوته والبد ان تكون مبكره 

 ياذ القرار و لكن تم التعامل معها تعامل مرحلتعتبر الكوته خطوه جرئيه فى صنع و اتخ . 

  في المرشحات والمرشحينبعض االحزاب لديها معايير للرجل و اخرى للمرأه 

 سوية فى بعض االحزاب واهتمت بالمعايير التى نلجان الاها عدم التزام االحزاب بالمعايير التى و ضعت

السياسية ويتعارض ذلك مع اهداف الكوته التى تضمن ارضاء بعض القواعد الحزبية اآثر من الكفاءة 

 تتعدى ان يكون المرشح عدد فقط.

 هزم اإلنتخابات غياب الديمقراطيه و تقييد حقوق االنسان و الحريات االساسيه للنساء و الرجال 

  و الحمله  ياالعالم عبر التلفزيون و الراديو  وآل الوسائل االخرى فى التثقيف االنتخابضعف

 .خاصة للنساء االنتخابيه

 هي منفصله الان قائمه النساء و,  ةنص قانون االنتخابات على قائمه منفصلة لنساء األحزاب السياسي

 يلكنه فشل ف ةالتشريعي ةإلى الجمعيوصل من النساء  اآبير اعدد بالرغم أنمواصله التهميش. و 

و بصوت عال لتمثيل حقوق  الحفاظ على التنوع من النساء السياسيات التى لديها القدرات الالزمه

 .ة ، فأصبح البرلمانيات هن صوت واحد للنظام الحاآم وأيدلوجيته وأولوياتهالمرأ

  آل ترآيز التدريب وبناء القدرات فى واليه الخرطوم فقط دون الوصول الى المناطق الريفيه و تم

 االقاليم

 وآذلك  يبعد االنتخابات بحساسية حول النوع االجتماع تتحليل المعلومات االحصائيه التى توفر

آان ضعيفا ولم تقدم المفوضية تقريرا وافيا حول ذلك وظلت المعلومات  سير االنتخابات نالتقارير ع

 .يتم إستقائها بجهود الباحثات من قاعدة البيانات دون تحليل

 :خاتمة 



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	80	
 

وتنفيذها في  2008وتة في قانون اإلنتخابات للعام في هذه الخاتمة نقدم خالصة ألهم النتائج في موضوع الك

 : 2010إنتخابات عام 

وآانت  2004 – 1995إتضح أن إنجاز الكوتة جاء نتيجة فعل وتفاعل وحراك نسوي بدأ منذ العقد السابق

.إن الظرف السياسي بعد إتفاقية السالم الشامل وما شملته من ضرورة 2008 – 2005جزوته خالل الفترة 

 هسابقتجارب الالدعم الدولي والإجراء  إنتخابات من اجل تحول ديموقراطي آان له األثر في إنجاز الكوتة.

و اللوائح للكوتة في المحيط اإلقليمي والعالمي وأيضا وجود حصة لمجموعات محددة منها النسوية في القوانين أ

 السابقة للمجالس التشريعية في السودان له أثر في إنجاز الكوتة.

من انجازات الكوته التفاعل والتحالفات بين  فاعليين/نساء نشطات في  منظمات المجتمع المدني واالحزاب 

خطاب رح ط صرة الكوته. ونتاج ذلك التفاعل آانناوالجامعات من اجل بلورة فهم مشترك وحجج لم ةالسياسي

نسوي قوي يشير الى  اهمية سيادة مفاهيم العدالة النوعية والمساواه وحقوق االنسان واهمية تمثيل وتفعيل المرأه 

اشاره الى  وتضمن الخطاب  ،ةالسياسي أةمعيقه لمشارآة المرمال ةالحواجز الثقافي وازالة، فى اتخاذ القرار

مع متخذي حوارات شملت  الكوته نتيجة حملة مناصرهتمت اجازة و . في االسالم أةللمر ةالحقوق السياسي

 .استخدم فيها الخطاب النسوي المعضد للكوته نالقرار، االحزاب السياسيه، واالعالميي

من أعضاء  450إمرأة من أصل  112% أي عدد 25أدت الكوتة إلى زيادة عدد النساء في البرلمان بنسبة 

 والية في شمال السودان. 15إمرأة في المجالس التشريعية على مستوى  60 – 40البرلمان القومي وعدد مابين 

إتضح أن زيادة العدد وإجازة آوتة في القانون أمر حيوي من أجل آسر نسبي في الثقافة الذآورية التي تقصي 

 النساء من العمل السياسي وهو مكسب من أجل تحقيق إنصاف للمرأة ودعمها لولوج الترشح.

إلى زيادة مشارآة النساء في العمل السياسي آمرشحات داخل األحزاب وآناشطات في الحمالت أدت الكوتة 

اإلنتخابية بصورة أآبر وأشمل من اإلنتخابات السابقة ألن اإلنتخابات آانت على مستويات الواليات والمستوى 

ذلك انت بنسبة ضعيفة إال أنه أدت الكوتة إلى دخول نساء شابات ومن أقليات دينية للبرلمان وإن آآما  القومي.

 وجود مرشحات وبرلما نيات من مجموعة ربات بيوت. ات الكوته ايضاانجازومن  يثبت فعالية الكوته. 

غير مؤهالت للعمل السياسي  ضمن  دون سابق خبره في العمل السياسي اي ت في وجود نساءمالكوته ساه

مشارآة هذه   او لغرض تنوع التمثيل. نرى اننساء دخلن لترضيات سياسيه وهن  المرشحات والبرلمانيات،  

المجموعه من  النساء في فعاليات االنتخابات من شانها ان تحفزهن للعمل السياسي وعليه يمكن ان يكن قدوه 

 للنساء في مجموعاتهن.  
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في البرلمانات إال أن ذلك لم ينعكس اإلنجاز في التحالف للقانون والمشارآة وزيادة العدد  إتضح أنه بالرغم من

العقوبات أو األحوال الشخصية إال أنه قد أدى بقدر  –إيجابا في تعديل التشريعات لصالح المرأة في قانون الطفل 

 ضئيل لزيادة تمثيل النساء في الجهاز القضائي وأيضا في المفوضيات.

تحقيقه على المستوى العملي والفعلي فلم يتم تقليص  إن التغيير في السياسات ووضع سياسة لتمكين المرأة لم يتم 

في نسب الفقر أو زيادة الميزانيات لتحقيق المساواة في التعليم أو وفيات األمومة أو زيادة نسبة إستخدام وسائل 

ن تنظيم األسرة وغيرها من القضايا التي طرحتها األجندة النسوية المشترآة قبل اإلنتخابات مما يترك إنطباعا بأ

 زيادة عدد البرلمانيات في ظل نظام غير ديموقراطي ال يأتي بإحداث تغيير آبير لصالح المرأة.

 المستقبلية:  ية الرؤ

 ةالجديد ضروره وجود لجنه مستقله تلتزم المعايير الدوليه فى وضع قوانين االنتخابات. 

 يان تكون الكوتا فى قائمه حزبيه موحده فى النظام النسبب 

 بالتنسيق حتى يتم الوصول الي االحياء و ذلك بعمل قوائم  يبين منظمات المجتمع المدن توزيع الجهود

 والتواصل معها. في االحياء ةفى االحياء و الجمعيات النسوي ةلالنديه و المراآز الثقافي

 وفى الكوتا عن القائمه 30ان يكون فى الدوائر الجغرافيه التزام بترشيح نساء بما اليقل عن ال %

 % من دوائره تكون للنساء.30الحزبيه نساء رجال, وأن يلزم أي حزب بـ

 .إخالء دوائر جغرافيه مخصصه للنساء للتنافس فيها 

  نساء الو  وربات األسر ربات البيوتالمزارعات وان توزع الكوته على الفئات النسويه المحتلفه

 ) اى التنوع داخل محموعة النساء .والمشروبات (بائعات االطعمه

  إذن 25ضرورة ان يجيز آل مجلس والية قانون إنتخابات الحكم المحلي بكوتة نسوية تفوق ، %

قانون اإلنتخابات الحالي ملزم على المستوى القومي والوالئي وأعطيت الواليات صالحيات إجازة 

ابات قانون اإلنتخابات على المستوى المحلي وهذه فرصة إلدخال التعديالت المقترحة في قانون إنتخ

 الحكم المحلي أوال.

 سهولة رفع قدراتهن وطرح القضايا  لكلضمان إستمرار عمل المرشحات في العمل السياسي وآذ

اسي حتى النسوية والتواصل مع المجتمع المدني والدولي والجماهير وعدم اإلنقطاع عن العمل السي

بها العينة في ورشة العمل التي  البد من قيام البرلمان الموازي التي نادت موعد اإلنتخابات القادمة
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أقيمت لمناقشة نتائج هذا البحث واإلضافة إليه ، أآدت على ضرورة خلق البرلمان الموازي والذي 

يمثل أيضا أصواتا أخرى لضمان الديموقراطية في مرحلة يكون فيها البرلمان الرسمي مهيمن عليه 

الموازي بمثابة مجموعة ضغط ومراقبة أقلية من االحزاب أو حزب واحد. وأيضا يكون البرلمان 

 الداء البرلمان الرسمي وطرح قضايا وتصور تشريعات قد ال يهتم بها البرلمان الرسمي.

  هناك ايضا توصيه لزياده تمثيل النساء عن طريق تخصيص آل المقاعد الناجمه عن آسور القوائم

ان يمنح المقعد للمرأه بالقائمة التي للنساء بالنص االتى: "على آل حزب نال مقعدا من آسور القوائم 

لم تفز". أو "على آل حزب تخصيص المقعد الذي ناله عن فائض الكسور للنساء المرشحات 

 بالقائمه".

  على االقل.30مغلقه للنساء على مستوى المحليات بنسبة جغرافية تخصيص دوائر % 

  انون علي انه يجوز التدرج % في دوائر المحليات مخصصة للمرأة وينص في الق30ان تكون حصه

 الحقا. يوالقوم يفي ادخال نظام الحصة على الدوائر الجغرافية على المستوى اإلقليمى والوالئ

 التى  تقودها  النساء  فى  الحمالت  اإلنتخابيه  لحزبها.  ةفى  دعم  البرامج  اإلعالمي  ةمساهمه  الدول 

   ة،  أو الوالئيةالدوائر  الجغرافية  علي  المستويات  المحلي" تشجيع  النساء  لخوض  اإلنتخابات  فى  

للحزبيات  والمستقالت  عبر  تخصيص  صندوق  مالى  لدعم  حمالتهن  اإلنتخابية  وفرص  أآبر  

.  ويمكن  للمادة  فى ةلإلعالم  وهذا  يكون  عبر  آوتة  فى  التمويل  وفى  دعم  الحملة  اإلنتخابي

هكذا:"علي  مفوضية  اإلنتخابات  دعم  المرشحات  المستقالت  والحزبيات   القانون  أن تقرأ 

 للدعم  المادي  واإلعالمي  لهن"  ٍيبتخصيص  متساو

 ة البد للنساء من التضامن والعمل الجاد وسط األحزاب والبرلمانيات الحاليات ومن خالل مفوضي

وته وانما زيادتها.ولذا وجب تكرار اللقاءات االنتخابات  بعمل لقاءات وورش عمل حتى اليتم  الغاء الك

بين النساء ومع المجموعات أعاله ألن هناك تيارات من الرجال تتخوف من الحصة للنساء والبد من 

آسر الحاجز النفسي لهم بدفع وضغط من النساء وهذه فرصة للتكاتف والتضامن وأناشد آل 

% في قانون 40%  او 33بنسبة التقل عن المجموعات النسوية للحديث حول موضوع أهمية الحصة 

 االنتخابات القادمه. 

  من اجل التواصل الجيد مع الجماهير البد من العمل الجماهيري بواسطة األحزاب واإلعالم والمجتمع

 المدني والجامعات من خالل أنشطة متعددة ومتناغمة.
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  التحالف بحد ادنى لالجنده  و التحالفات  ةمكانيإورشة متخصصه حول التحالف الممكن و إقامة

 ة وضرورة اإلعداد لها منذ فترة قبل اإلنتخابات القادمة.التكتيكي

 تعميق الحراك عن الكوته داخل االحزاب ليصبح ارادة سياسيه  لالحزاب وجزء من  الخطاب الحزبي 

 ي   مع الجمعيات المختلفه سواء مجتمع مدن ةترآيز النقاش فى القضايا المجتمعيه و ذلك بعمل شراآ 

 و االحزاب.

  توفير قاعده بيانات عن المرأه باعداد معلومات من آل العضويه من االحزاب و التنظيمات و ضرورة

 قدراتها. ةللمرأه و تنمي يالجامعات و ذلك حتى يتم استخدام البيانات فى الدفع بالعمل السياس

 ترآيز على ذلك لضمان وصول نساء مقتدرات للبرلمان.رفع قدرات نساء االحزاب و ال 

 .أهميه العمل بالتدريب خاصة فى انتخابات المحليات 

 للمرشحات غير  يوالمرشحه فى الواليات، أو فكره البرلمان المواز ةالسياسي ةمنابر للمرأ ةاقام

 البرلمانيات.

 ذلك الن خطاب المعارضه فى اغلب الحاالت هو رد  و ة تغيير الخطاب  السياسي للمعارضضرور

 فعل لخطاب الحكومة.

 ةمشارآات موسميه متقطعه لنجاح مشارآه المرأه يجب ان تتخذ طابع االستمراريال. 

 على اجازة قانون يمكن الحزاب من التسجيل بعد ان يكون لديها  ةيجب على االحزاب العمل مع الدول

 % و تزداد فى آل دوره.25زة القياديه ال تقل عن آوته للنساء للمشارآه فى االجه

 المرأة السياسية ليس فقط عبر القوانيين  ةالعمل لتحقيق زيادة مشارآ ةعلى الجمعيات و المنظمات النسوي

      ةو انما بدعم النساء و تكوين صندوق لدعم المرشحات لخوض التجربة االنتخابي ةاو الحزبي ةاالنتخابي

 .يآوادر قياديه للنساء لتعلم المهارات القيادية  و المفاوضات و العمل التنظيم ةسو آذلك انشاء مدر

 

 

 

  



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	84	
 

References:  
 
Abbas, S. 2010. “The Sudanese Women’s Movement and the Mobilization for the 
2008 Legislative Quota and its Aftermath”. IDS Bulletin, 41(5):100-108. 
 
Abdel Aal, Mahasin. 2008. “Participation of Women in Politics” in Balghis 
Badri (ed) Sudanese Women: Current and Future Situation. Sudan: Ahfad 
University for Women.298-312. 
 
Alamin, Nafisa. 2007. “Participation of Women in Election”. Paper presented to  
workshop on ‘Positive Discrimination for Women in Election Law’ organized  
by National Constitutional Review Commission, Sudan, 18, March.     
 
Bacchi, Carol Lee. 2006. “Arguing For and Against Quotas: Theoretical  
Issues.”. In  Drude Dahlerup (ed). Women, Quotas and Politics.  . New York:  
Routledge, 32-51.  
 
Al Nowrani, T. 2010. “Impact of Quota on Women Political Movement”. Paper 
presented to the Gender Center for Training and Research, Khartoum, Sudan. 
 
Almahdi, R.S. 2010. “Women’s Issues in Women Candidates’ Programs”. Women, 
27:7-13 
 
Al Tayeb, Z. 2007. “Election Law Draft for 2007”. Paper presented in Peace 
Research Institute Workshop with Friedrich Ebert Foundation, Khartoum, Sudan. 
 
BabikerBadri Scientific Association for Women Studies. 2008. Elections: Sudanese 
Women and Elections. Women.Issue no 24 
 
BabikerBadri Scientific Association for Women Studiers. 2010. “The Women 
Quota”, Women,Issue no 27   
 
Badri, Amira. 2011. Overview on the Sudanese Political Parties. Unpublished 
manuscript. 
 
Badri, Balghis. 2007. “Election Law Draft 2007”. Paper Presented at Peace Research 
Institute, University of Khartoum Forum with Friedrich Ebert Foundation, 
Khartoum, Sudan 
 
Badri, Balghis. 2006. “Quota System and Its Limitations”. Paper presented at  
Leadership and Good Governance Workshop. Ahfad University for Women. 
 
Badri, Balghis. 2007.“Quota System as an Instrument for Promoting Women 
Political Participation”. Paper presented at Gender Center for Research and Training 
in Collaboration with Friedrich Ebert Foundation, Khartoum, Sudan 
 
Badri, Balghis. 2007.“Sudanese Women Election: Why is the Quota?. Paper 
presented to the workshop on Quota System as an Instrument for Promoting Women 



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	85	
 

Political Participation, Organized by Friedrich Ebert Foundation and Gender Center 
for Research and Training. 
 
Balghis, Badri.2008. The Sudanese Women: Current and Future Situation. Sudan: 
Ahfad University For Women.  
 
Badri, Balghis. (ed.) (2008), Sudanese Women Profile and Pathways to 
Empowerment.Sudan: Ahfad University for Women, Institute of Women, Gender 
and Development Studies. 

Badri, Balghis. 2010. The Impact of the Application of the Women Quota System in 
the Electoral Law in Sudan, 2010. Unpublished manuscript. 
 

Badri, Lamya etal. 2009. Survey on Women Political Participation in Eastern Sudan: 
Red Sea Kassala and Gadref).  Sudan: UNIFEM and SDA.  

Baldez, Lisa. 2004. “Elected Bodies: The Gender Quota Law for Legislative 
Candidates in Mexico.” Legislative Studies Quarterly 24 (2): 231-258. 

Ballington, Julie. 2004. “Strengthening Internal Party Democracy: Candidate 
Recruitment from a gender Perspective”. Paper presented at EISA?NIMD Workshop 
on ‘How to Strengthen Internal Party Democracy?’, at the World Movement for 
Democracy?Third  Assembly, Durban, South Africa. Februarey. 

Bird, Karen. 2003. “Who are the Women? Where are the Women? And What 
Difference Can They Make? Effects of Gender Parity in French Municipal 
Elections”. French Politics 1(1): 5-38. 

Caul, Miki. 2001. “Political Parties and the Adoption of Candidate Gender Quotas: 
A Cross National Analysis”.  Journal of Politics 63 (4): 1214–1229. 
 
Caul, Miki. 1999. ”Women’s Representation in Parliament: The Role of Political 
Parties”.  Party  Politics, vol.5, no.1.: 79-98 
 
Caul, Miki. 2001. “Political Parties and the Adoption of Candidte Gender Quotas: A 
cross National Analysis”. The Journal of Politics Vol 63,(4) November: 1214-1229 
 
Childs, Sarah. 2010. “A Missed Opportunity: Women and the 2010 UK General” 
Election.IDS Bulletin, Vol 41, (5) September.109-115 
 
Costa, Ane A.A. 2010. “Quotas as a Path to Parity: Challenges to Women’s 
Participation in Politics”. IDS Bulletin, Vol 41, (5) September.116-120. 
 
Costa, Ane A.A. 2010.“A Pathway to Political Empowerment?”IDS Bulletin, Vol 41, 
no 5 September. 18-27 
 
Dahlerup, Drude. 2003. “Comparative Studies of Electoral Gender Quota”. Paper 
presented at International IDEA Workshop: ‘The Implementation of Quotas: Latin 
America Experiences’. Lima, Peru. February. 
 



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	86	
 

Dahlerup, Drude.(ed). 2006b. Women, Quotas, and Politics. New York: Routledge.  
 
Dahlerup, Drude. 2007. “Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity 
and Equality of Result.” Representation 43 (2): 73-92  
 
Dahlerup, Drude. 2008. “Gender Quotas – Controversial But Trendy: On Expanding 
the Research Agenda.” International Feminist Journal of Politics 10 (3): 322-328.  
 

Dahlerup. D. 2004. “No Quota Fever in Europe: The Implementation of Quotas in 
European Experiences”. Paper presented at the Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA), and CEE Network for Gender Issues Conference, Hungary, 
Budapest. 
 

Dahlerup, Drude and LenitaFreidenvall. 2005. “Quotas as a Fast Track to Equal 
Representation for Women: Why Scandinavia Is No Longer the Model.” 
International Feminist Journal of Politics 7 (1): 26-48. 

Dahlerup, Drude. 2006a. “What Are the Effects of Electoral Gender Quotas? From 
Studies of Quota Discourses to Research on Quota Effects”. Paper presented at the 
International Political Science Association World Congress, Fukuoka, Japan, July 
10-13. 

 
Dahlerup, Drude and LenitaFreidenvall (2005): “Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal 
Representation for Women: Why Scandinavia is No Longer the Model”, 
International Feminist Journal of Politics, March 2005, 26-48. 
 

Franceschet, Susan and Jennifer M. Piscopo. 2008. “Gender Quotas and Women’s 
Substantive Representation: Lessons from Argentina”. Politics & Gender 4 (3):  

Global Database of Quotas for Women.2006. http://www.quotaproject.org (April 30, 
2006). 
 

Hassim, Shireen. 2010. “Perverse Consequences? The Impact of Quotas for Women 
on Democratisation in Africa.” In (eds) Shapiro, Ian. etal. Political Representation. 
USA: Cambridge University Press.211-235. 

Htun, Mala N. and Mark P. Jones. 2002. “Engendering the Right to Participate  
in Decision-Making: Electoral Quotas and Women’s Leadership in Latin  
America.”. In Nikki Craske and Maxine Molyneux. (eds). Gender and the Politics of  
Rights and Democracy in Latin America. New York: Palgrave. 32-56.  
 

Jones, Mark P. 1998. “Gender Quotas, Electoral Laws, and the Election of Women: 
Lessons from the Argentine Provinces.” Comparative Political Studies 31, no 1, 3-
21. 



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	87	
 

Koko, Neimat. 2008. “Working Towards a Strategic Framework for Building 
Sudanese Women Capacities for their Participation in the Next Election for 
Achieving Democratic Change”. Paper presented to Gender Center for Training and 
Research.    
 
Koko, Neimat. 2009. “Why the Quota: Election and Gender Issues”. Mafaheem, 6 ( 
1). (Series published by Khartoum: Gender Center for Training and Research. 
Khartoum 
 
Koko, Neimat. 2009. “What After the Quota?: Election and Gender Issues”. 
Mafaheem, 6(2).(Series published by Gender Center for Training and Research. 
Khartoum) 
 
 
Krook, Mona Lena. 2004. “Gender Quotas as a Global Phenomenon: Actors and 
Strategiesin Quota Adoption.” European Political Science 3 (3): 59–65. 
 
Krook, Mona Lena. 2006. “Campaigns for Candidate Gender Quotas: A new Global 
Women’s Movement?”. Paper presented at the Women ‘s Movement Worldwide: 
Flourishing or in Abeyance. Roundtable, International Political Science Association 
World Congress , Fukoko, Japan, July 9 
 
Krook, Mona Lena.  2007.“Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis”. 
European Journal of Political Research Vol.46:367-394 
 

Krook, Mona. Lena.  2008. “Quota Laws for Women in Politics: Implications for 
Feminist Practice.”. Social Politics, 15( 3): 345-368 
 

Krook, Mona Lena. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate 
Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press. 

Krook, Mona Lena. 2004. “Gender Quotas as a Global Phenomenon: Actors and  
Strategies in Quota Adoption”. European Political Science 3, ( 3): 59-65.  
 
Krook, Mona Lena. 2006a. Gender Quotas, Norms, and Politics”. Politics and  
Gender. 2 (1): 110-118. 
 
Krook, Mona Lena. 2006b. “Reforming Representation: The Diffusion of Candidate  
Gender Quotas Worldwide”. Politics and Gender,  2(3), 303-327.  
 
Krook, Mona Lena. 2008. “Quota Laws for Women in Politics: Implications  
For Feminist Practice”. Social Politics 15, (3): 345-368.  
 

Krook, Mona Lena. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate 
Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press. 

Krook, Mona Lena and Childs, Sarah. 2010. Women, Gender and Politics: A Reader. 
UK: Oxford University Press.  



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	88	
 

Murray, Rainbow, Mona Lena Krook, and Katherine A. R. Opello. 2009. “Elite Bias, 
Not Voter Bias: Gender Quotas and Candidate Performance in France.” Paper 
presented at the First European Conference on Politics and Gender, Queen’s 
University Belfast, Northern Ireland, January 21-23. 

Murray, Rainbow. 2010. “Second among Unequals? A Study of Whether France’s 
‘Quota Women’ Are Up to the Job.”. Politics and Gender, 6: 93-118 

Khalil, Widad,I. 2008. Institutional Frameworks and Mechanisms for Women 
Advancement. In Badri, (ed). Sudanese Women: Current and Future Situation. 
Sudan: Ahfad University For Women: 139-167. 

Pande, Rohini. 2011. “Gender Quotas and Female Leadership: A review”. 
Background paper for the Worlds Development Report on Gender  

Rahat, Gideon and Reuven Y. Hazan. 2001. “Candidate Selection Methods: An 
Analytical Framework.” Party Politics 7, no. 3: 297-322. 
 
Rai, Shirin M. 1999. “Democratic Institutions, Political Representation and 
Women’s Empowerment: The Quota Debate in India.” Democratization 6, (3): 84-
99. 
 
Rai, Shirin M. and Kumud Sharma. 2000. “Democratising the Indian Parliament: the 
‘Reservation  for Women’ Debate”. in Shirin M. Rai. (ed).International Perspectives 
on Gender and Democratisation. New York: St. Martin ’s Press.149-165. 
 

Sachet, Teresa. 2008.  “Beyond Numbers”. International Feminist Journal of 
Politics, 10, ( 3), September, 369-386. 

Sagot, Montserrat.2010. “Does the Political Participation of Women Matter? 
Democratic representation, Affirmative Action and Quotas in Costa Rica”. IDS 
Bulletin. Vol 41, (5): 25:34.   

Sami, Saeed. A. 2013. “Women and Constitution in Sudan”. Book 4. Series of 
‘Constitution in our Life’. Sudan: Regional Institute of Gender Diversity Peace and 
Rights. Ahfad University for Women. . 

Sgier, Lea. 2004. “Discourses of Gender Quotas”. European Political Science 3 (3): 
67-72. 

Tadros, Martiz. 2010. Introduction: Quotas-Add Women and Stir? IDS Bulletin, Vol 
41, ( 5) September: 1-10. 

Zetterberg, Pär.  2009. “Do Gender Quotas Foster Women’s Political 
Engagement? Lessons from Latin America.” Political Research Quarterly, Vol 
62(4): 716-730 
 
Zetterberg, Pär.  2009. “Engineering Equality? Assessing the Multiple Impacts of  
Electoral Gender Quotas”. Dissertation presented to Uppsala University for   
Degree of Doctor Philosophy. 
  



2013يوليو  –بقلم ب. بلقيس بدري ود. سامية النقر  –الكوتة وإنعكاساتها على المشارآة السياسية للمرأة السودانية 
	 Page	89	
 

 
)1ملحق (  

 مؤتمر ماسترخت

 

 الحكومية الهيئة مع بالتعاون ماسترخت، في مؤتمرًا الهولندية الدولية التنمية وزارة نظمت
 مؤتمر الهولندية الملكية السفارة أقامت السودان في السالم وسكرتارية ،)IGAD( للتنمية

 السودان، أقاليم مختلف من نساًء المؤتمر دعا م،2002 أبريل 13 – 11 من وذلك ماسترخ

 المتحدة، األمم من مشارآين إلى باإلضافة اإليقاد منبر ولشرآاء ،)IGAD( اإليقاد لدول وممثلين

)UN (الحكومية غير والمنظمات )NGOs (وSuWEP .ممثلين عشرة عمل لجنة آل أرسلت 
 عموما عرف الذي الخاص ببيانها السودانية المرأة خرجت المؤتمر نهاية وفي. المؤتمر لهذا
 المناطق وحدد أجله، من العمل على السودانية المرأة التزمت ما موضحًا) ماسترخت إعالن(بـ

 :التالي النحو على وذلك. والعالمي اإلقليمي المجتمع في خاصًا دعمًا تحتاج التي

 المستويات آل على واسعة بصورة السالم ثقافة تشجيع. 
 للصراع ودائم وعادل سلمي حل في لتساهم المرأة تمكين. 
 المبادئ بإعالن وربطها السالم عمل جداول من األدنى الحد السودانية المرأة تطور أن 

Declaration Principles  األطراف لكل محتوياته وتوصيل لتطبيقه خطة لتطوير. 
 حل في الفعالة المشارآة من لتمكينها والوساطة والجودية التسوية مهارات المرأة تعليم 

 .السلمية النزاعات
 وحماية لدعم اإلعالم ووسائل الدولية المنظمات مع عالقات وشبكات روابط تأسيس 

 .ومستدام عادل سالم
 إليصال السودانية السالم عملية وسكرتارية اإليقاد قيادات مع منتظمة اجتماعات إقامة 

 .السودان في والتنمية النزاع وحل اإلنسان أمن تجاه المرأة نظر وجهة

 :أجل من المتصارعة األطراف قيادة البيان ودعا

 المدنيين للسكان الزائدة المعاناة لوقف السلمية المحادثات عبر الحرب إنهاء 
 .واألطفال المرأة خصوصًا

 بفعالية السالم لحفظ المرأة مجهودات دعم. 
 السالم ثقافة لتبني المجتمع مستوى على بأمان و إعاقة بدون بالعمل للمرأة السماح. 
 في األساسي التعليم الصحة، مثل مساراتها، وحماية الضرورية، الخدمات توفير 

  .بالحرب المتأثرة المناطق وخصوصًا الوطن آل
 السودانية اإلعالم ووسائل المدارس منهج في السالم تعليم تضمين. 
 محاربين أطفال ليكونوا سنة 18 سن تحت األطفال وتجنيد انضمام حظر. 
 واألسلحة األرضية األلغام استعمال ووقف. المدنيين السكان عن الحرب إبعاد 

 البرية والحياة البيئة وحماية األخرى، الصغيرة
 المجتمع لتمكين مصادر واعتباره) اللغوي الديني، اإلثني، ، الثقافي( التنوع احترام 

 .آكل السوداني
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 :إلى السودان في السالم لعملية اإليقاد سكرتارية وممثلي اإليقاد قيادات البيان دعا آذلك

 وتضمين تطلعاتها على للتعرف. النساء مع منتظمة اجتماعات إقامة 
 .السالم بناء عملية في همومها

 السالم في للصراع السلمي الحل سرعة لزيادة فعالة سبل عن البحث. 
 اإليقاد في السودانية للمرأة خاص بتمثيل السماح. 
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)2ملحق (  

 األدنى الحد أجندة

 ونيروبي الخرطوم في المختلفة المرأة مجموعات التقت السالم أجل من الهاي مناشدة بعد
 من األدنى الحد برامج" في تجميعها تم والتي السالم، أجل من إضافية أعمال جداول لتناقش
 في عمل ورشة في البرنامج هذا تطوير وآان". السالم ألجل السودانية المرأة أعمال جداول
 آارن (Karen)، االجتماع هذا في" بقولها يوتا فوبي وصفته والذي م،2000 يناير في آينيا 
 مشترآة المشكلة وجدنا ثم ومن الحرب في وأقارب لهن أبناء فقدن أيضا الشمال نساء أن وجدنا
 .القتال مأزق من للخروج  والشمال الجنوب رجال لمساعدة جهودنا نوحد أن فقررنا

 .السودان في السالم أجل من شروط عشرة األدنى الحد برنامج شمل

 :اآلتي الشروط هذه وتشمل

 .المرأة مشارآة لتفعيل الضامن المبدأ .1

 النساء عنصر من السالم مبادرات آل في المساهمين من األقل على% 30 تكون أن .2
 .المرأة مساهمة تأآيد وبالتالي

 .األعمال وجداول السالم ومبادرات محادثات في المرأة شئون تسود أن .3

 السالم مبادرات في ممثليها تختار أن .4

 .المدنية األهداف قذف عن تمتنع أن الصراع أطراف على .5

 بين الحرب مناطق في المرأة ضد للعنف حد يوضع وأن واألطفال النساء خطف إيقاف .6
 .المتحاربة األطراف جميع

 .سنة 18 عمر تحت األطفال تجنيد المتحاربة األطراف توقف أن .7

 .والديني واإلثني الثقافي التنوع احترام .8

 )سيداو( مقررات وتطبيق تبني .9

 السودان خارج من المرأة حرآة وتحديدًا السودانيين لكل الحرآة حرية ضمان .10
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 )3(ماحق 

 األجندة المشترآة للمرأة

 نشطاء منظمات غير حكومية 

تم  2005مارس  30 -17المشارآين في ورش العمل التي تم تنظيمها في يوم 

إعالن األولويات وأجندة النوع اإلجتماعي التي من المتوقع أن تكون خارطة 

طريق لنشطاء منظمات المجتمع المدني وموجهات للسياسات الحكومية ودعم 

ودان  المناصر لهذه المانحين للسودان وعلي الفاعلين غير الحكوميين في شمال الس

 األجندة. 

% في مواقع إتخاذ 30علي الحكومة اإلنتقالية أن تؤمن النساء بنسبة -1

القرار العليا في الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي علي مستوى 

الحكومة الوطنية وحكومات الواليات والثالث مناطق (جنوب آردفان 

 والنيل األزرق وأبيي) 

التعديالت االزمة في قوانين اإلنتخابات وتسجيل التأآد من إجراء -2

 األحزاب السياسية لضمان تنفيذ نسبة التمثيل أعاله

% للنساء في قائمة المفوضية مضمنة في 30إستخدام نظام الكوته بنسبة -3

إتفاقية السالم الشامل وعلي المستوى الوطني والوالئي وعلي  أن يكون 

الفاعلين غير الحكومين والجهاز التنفيذي. اإلختيار فيه تمثيل لكل االقاليم،  

ضمان أن تكون مبادئي حقوق االنسان مضمنة في الدستور القومي -4

وآذلك دساتير االقاليم والواليات وأن تضمن هذه الدساتير حماية النساء من 

العنف وتحقيق المساواة بين النوع االجتماعي آما نقده معاهدات حقوق 

ا السودان.االنسان التي صادق عليه  
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علي الدولة أن تصادق علي إتفاقية القضاء علي آل اشكال التميز ضد -5

المرأة والبروتكول األفريقي لحقوق المرأة وااللتزام بكل المود في هذه 

االتفاقيات في مواجهة السياسات وتكون مصادر للتشريعات في صياغة  

ي الذي سيضمن في وثيقة حقوق المرأة او عهد المساواة بين النوع االجتماع

 الدستور.

في شمال السودان نؤيد ما جاء في الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة 

المشترآة، ما جاء في تقرير المحاور الثمانية وآذلك تقرير النوع 

اإلجتماعي وتقارير أهداف األلفية وآل التقارير عن قضايا المرأة، علي أن 

لنوع اإلجتماعي ألي تكون آل هذه التقارير مرجعية ألي سياسات ل

موازنات حساسه للنوع اإلجتماعي أو تمويل،  وأن تكون مضامين هذه 

 التقارير أساس ألجندة أي مؤتمرات 

تسديد ديون السودان وإلزام الحكومة أن تأمن مقدار هذه الديون من -6

عائدات النفط في صندوق خاص يوجه لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية 

بمجانية تعليم األساس وسد الفجوة النوعية في مرحلة خاصة تلك المتصله 

األساس والثانوي وتعليم الكبار وتأمين المياه وتخفيف الفقر وخفض وفيات 

األمهات ومكافحة إنتشار مرض األيدز وتحقيق المساواة النوعية (أهداف 

) 1،2،3،4األلفية  

م أنشاء صندوق خاص للنساء وتكوين جسم فعال لهذا الصندوق يقو-7

بصياغة  السياسات، وتحديد األولويات للتمويل والمتابعة وتقوم أنشطة 

الصندوق على هذا الجسم، أن يكون سقف وتتم المراجعه من جهات 

 خارجية. 
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عضوية الصندوق تمثل فيها الحكومة، والمنظمات غير الحكومية وقطاعات 

المرأة في االحزاب السياسية وفي الجامعات والخبراء والمنظمات 

 والوآاالت العلمية.

% من العضوية والمطلوب أن يكون آل 75يجب أن تشكل النساء 

 األعضاء ذات حساسية ووعي وإلتزام للنوع اإلجتماعي.

 )4ملحق (

 األحزاب السياسية السودانية والكوتة النسائية

  

اسم الحزب قم عدد أعضاء مستوى  
 صنع القرار

عدد 
النساء في 
مستوى 
صنع 
 القرار

مشارآة نسبة 
النساء في 

مستوى صنع 
 إتخاذ القرار

تاريخ تسجيل 

 الحزب

 

56المكتب السياسي : اإلتحادي الديموقراطي  2 3.57% 01/02/1999 

45المكتب القيادي :  المؤتمر الوطني  9 20% 03/02/1999 

12المكتب التنفيذي حزب األخوان المسلمين  0 0% 23/02/1999 

الوطنيحزب اإلصالح  المكتب التنفيذي  
17 

3 17.65% 01/03/1999 

12قادة التنظيم :حزب مؤتمر وادي النيل  0 0% 03/03/1999 

40المكتب القيادي: حزب وحدة وادي النيل  1 2.5% 08/03/1999 

نظيم الجبهة الوطنية السودانيةت  10/03/1999 %151 6.66الجهاز القيادي :  

اإلسالمية القوميةحزب الجبهة    

الجهاز 
261اإلستشاري:  

75 28.73% 17/03/1999 
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اللجنة  الحزب الوطني المتحد
15المرآزية:  

1 6.66% 23/03/1999 

 المكتب  حزب األمة اإلسالمي
10لقيادي:ا

1 10% 24/03/1999 

 20/04/1999 %204 20المكتب التنفيذي: الحزب الديموقراطي الليبرالي

21األمانة العامة : تنظيم المؤتمر الشعبي  1 4.76% 05/05/1999 

42المكتب السياسي :  تنظيم تحالف قوى الشعب العاملة  4 9.52% 06/06/1999 

 17/11/1999 %8300المؤسسون :  حزب التجمع الوطني

45المكتب القيادي :  حزب العدالة اإلجتماعية التقدمي  14 31.11% 20/11/1999 

 29/08/2000 %7520 26.66المكتب القيادي :  حزب المؤتمر الشعبي

16اللجنة القيادية العليا :  تنظيم السودان الحديث  212.50% 06/02/2001 

100المؤسسون :  حزب اإلتجاه اإلسالمي  10 10% 01/03/2001 

المكتب التنسيقي العام :  حرآة اللجان الثورية
26 

11 42.30% 07/05/2001 

22المؤسسون :  حزب العدالة القومي2  7 31.81% 28/07/2003 

 28/12/2004 %80 0المكتب التنفيذي :  حزب األحرار السوداني القومي2

55المكتب القيادي : حزب األمة القومي2  3 5.45% 26/04/2005 

 20/08/2005 %1815.55اللجنة القيادية :  حزب السودان الجديد2

100المؤسسون :  حزب الوسط اإلسالمي2  39 39% 31/10/2006 

100المؤسسون :  حزب التحرير القومي2  34 34% 03/02/2007 
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8المكتب السياسي :  حزب مؤتمر البجة2  1 12.5% 10/03/2009 

31اللجنة القيادية :  حزب العدالة2  2 6.45% 16/03/2009 

الشعب الوطني حزب تحالف2 36المكتب السياسي :   8 22.22% 16/03/2009 

82المكتب السياسي :  الحزب اإلتحادي اإلشتراآي الديموقراطي السوداني2  25 30.48%  

األصل -الحزب اإلتحادي الديموقراطي3 155المكتب السياسي :    12 7.74% 26/04/2009 

 27/04/2009  حزب البعث العربي اإلشتراآي3

10المكتب السياسي :  حزب البعث السوداني3  0 0% 27/04/2009 

قادة الوالية المنتخبون :  حزب البعث العربي اإلشتراآي3
11 

0 0% 27/04/2009 

األصل -حزب البعث العربي اإلشتراآي 3  

17المكتب القيادي :   

3 17.64% 27/04/2009 

10مكتب القيادة :  حرآة الضمير الديموقراطي3  1 10% 27/04/2009 

7اللجنة التنفيذية :  حزب اإلتحاد العام لشمال وجنوب الفنج3  3 42.85% 27/04/2009 

القيادة السياسية العليا :  حزب األمة الفدرالي3

15 

1 6.66% 27/04/2009 

41اللجنة المرآزية : الحزب الشيوعي السوداني3  717.07% 27/04/2009 

155المكتب السياسي :  حزب األمة القومي3  33 21.29% 27/04/2009 

7المكتب القيادي :  الحزب الناصري4  2 28.56% 27/04/2009 

المجلس القيادي  حرآة القوى الديموقراطية الجديدة (حق)4
 :21  

3 14.28% 29/04/2009 
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17مكتب القيادة :  حزب االسود الحرة السوداني4  00% 29/04/2009 

13اللجنة المرآزية :  الحزب اإلشتراآي العربي الناصري4  1 7.69% 03/05/2009 

4اللجنة القيادية :  حزب الحقيقة الفدرالي4  0 0% 04/05/2009 

71المكتب السياسي :  التنظيم السوداني المايوي اإلتحادي اإلشتراآي4  15 21.12% 04/05/2009 
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