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 المشاركة تعزیز في وأثره السودان في الكوتھ لنظام مقدمة :البحث عنوان
 للمرأة السیاسیة

 .للبنات االحفاد جامعة في وحقوق والسالم والتنوع للجندر قلیمياإل المعھد

: البحث فترة

 (2012 سبتمبر - 2011 مارس( سنتان

فریق المشروع 

 ورجل). نساء ثالث( باحثین 4 ،)أمرأه( الفریق قائد

 بدري بلقیس بروفیسور المشروع منسق

 ن.الدی جمال أحمد , د. الدین، شیخ امیمھ .د الھادى، سامیة.د 

 محمد صباح االستاذة هللا، حسب االستاذة ھادیة) نساء الجمیع( البیانات جامعى
 .عوض , رشا ء قدوف رجا الرحمن، عبد النبویة آدم،

 النقر الھادي سامیة . دو  البطحاني، بروفیسور عطا مستشارین: 

 :سطور في البحث

 بشكل كیزالتر مع السودان، في للمرأة السیاسیة المشاركة على البحث یركز
 المشاركة إیجابا أو سلبا تؤثر التي العوامل یحدد كما. الشابات على خاص

 2008 عام في السودان في كوتھال نظام إدخال عملیة ویستكشف للمرأة السیاسیة
 في السیاسیة الحیاة في المرأة مشاركة تعزیز على وأثره االنتخابي القانون

 .یةالسیاس األحزاب وداخل 2010 عام انتخابات

 ھدف البحث

 في علیھ تؤثر التي والعوامل السیاسیةالمرأة  مشاركةل وكلي أفضل فھم لتوفیر 
 والحیاة السیاسة في الشباب، سیما وال النساء، مشاركة تعزیز بھدفالسودان 

 .العامة

 :یلي فیما  وتتمثل الخاصة للبحث االھداف

 في مرأةال مشاركة على تؤثر التي والعوامل العام السیاق لتحلیل .1
 .السیاسیة الحیاة

 إدراج في الكوتھ وتأثیر كوتھال أنتجت التي السیاقات بین التفاعل فھم .2
, و تمكین المرأه و الشباب في السیاسیة الحیاة في المرأة وإشراك

 االحزاب و تاثیر ذلك على مشاركتھم السیاسیھ.

كوتھ داخل ال لنظام المختلفة السیاسیة ألحزابا تطبیق مدى دراسة .3
 .باحزاال داخلو الشباب  المرأة تمكینمن  عزز یاكلھم مماھ

 إیجابا أو سلبا تؤثر التي والعوامل للمشاركة الشابات دوافع لتحدید .4
 .السیاسیة الحیاة في مشاركتھن

 :مرحلتین مراحل البحث

 : األولى السنة

 السیاسیة واألحزاب كوتھال عملیة السیاق، على كبیر حد إلى
 المشاركة على تؤثر التي والعوامل كوتھال یذتنف في الخبرات
 .للمرأة السیاسیة

 : الثانیة السنة

 السیاسیة للمشاركة الشباب دوافع

 منھج البحث

 . ,البیانات وتحلیل لجمع ومنھجیة نوعیة أسالیب استخدامتم 

 ھ.منظمال وشبھ الھیكلیة المقابالت •

 ،نقاشال اتمجموع •

 لألحزاب الجنسین بین االختیار قائمة تعمیم استخدام  •
 السیاسیة

 البیانات لتحلیل عمل ورش•
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 :التالیة المقابالت تم اجراء

 في الفردي المستوى على دور لھا كان التي األفراد مع مقابلة 15 .1.1
 مثل المختلفة، التخصصات مع واإلناث الذكور من كل الكوتھ، تجربة
 المجتمع منظمات في الفاعلة والجھات واألكادیمیین الناشطین النساء
 في والرواد اإلعالم وسائل في والنساء السیاسیة واألحزاب المدني
 .النسائیة الحركة

 من اثنین عن فضال والبرلمان الحكومة من النساء مع مقابلة 18 •
 مجلس ورئیس لالنتخابات العلیا المفوضیة نائب مع المقابالت
 ناللجا ھم أعضاء مقابلتھم تمت الذین جمیع األشخاص. الوالیات
 مع المقابالت وشملت. االنتخابات قانون صیاغة في المشاركة
 االتحادیة الدولة( االجتماعیة الشؤون وزارة االتحادیة الحكومة

 المرأة دور تعزیز عن المسؤولة ھي المؤسسات ھذه). والوزارات
 أجرى. المرأة لتمكین الوطنیة االستراتیجیة إصدار وكذلك السودانیة

 في البرلمانیات والنساء العدل، وزارة  ممثل مع مقابلھ أیضا
 الخرطوم لوالیة التشریعي والمجلس الوطني البرلمان

 الصلة ذات األفراد من وغیرھم والباحثین األكادیمین مع مقابالت 9 •
 ذات والمؤسسات الثقافیة والمراكز الجامعات مختلف من بالكوتھ،

 .الصلة

 والسفارات لیةالدو  الحكومیة غیر المنظمات مع مقابالت  10 •
 عملیة في بقوة شاركت التي األخرى والمؤسسات المانحة والجھات

 .السودان في كوتھال نظام

 . السیاسیة األحزاب مع مقابالت 5 أجریت •

 .المدني المجتمع منظمات مع مقابالت •

  .مختلفة والیات من مرشحا 27 مع مقابالت •

 

 

 

 . مجموعات النقاش2

 :مع  مجموعات نقاش نفذت 

 .المدني المجتمع منظمات في ناشطات  .2.1  

 .اإلعالم سائل  .2.2

 مع ،)آلصافیة و المجاھدین( الخرطوم في مختلفة مناطق  من البیوت ربات  .2.3
 .مختلفة واقتصادیة اجتماعیة خلفیات

حزب  و األمة وحزب الشیوعي الحزب الوطني، المؤتمر حزب شباب  .2.4 
 .البعث

,  سیاسیة احزاب 3 قادة مع فردیة مقابالت 5عات نقاش ومجمو 4تم تنفیذ  .2.4.1
 واألحزاب المدني، المجتمع في الناشطین والرجال النساء الفاعلة الجھات شملت

 تشكیل في الحملة  أسفرت وقد المجتمع المدنى و االكادیمین والمنظمات السیاسیة،
 :والخبرات اینةالمتب السیاسیة األیدیولوجیات من الفاعلة الجھات بین تحالفات

 الرجال؛ والنخب المدني المجتمع في النساء بین التحالفات •

  السیاسیة؛ المعارضة وأحزاب الحاكم الحزب من النساء بین التحالف •

 .الدولیة والمنظمات المدني المجتمع من النساء ربط تحالف •

 :البیانات لجمع أخرى وسائل من كوسیلة عمل ورشة. 3

 ومنظمات السیاسیة األحزاب یمثلون شاركام 40 استھدفت ورشھ ونظمت
 حول األفكار لتبادل جیدة فرصة كانت. اإلعالم ووسائل ، المجتمع المدنى

 یتعلق فیما رئیسیة أدوارا لعبت التي والمتنوعة المختلفة التجارب مناقشة
  االنتخابات من سنتین بعد النتائج وانعكاس السودان في الكوتھ  نظام بتنفیذ
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 :نقاط في تحققت التي واإلنجازات الكوتھ

 :المھدده لھا و الكوتھ على أثرت التي القضایا

 الطویل و المبكر لدور المرأه السودانیة في التاریخ .1
 .1949 عام منذ العامة الحیاة

 التصویت المرأه السودانیھ المبكر على حق حصول .2
 .1964 -1956 منذ لالنتخابات والترشح

 النساء شاركت حیث  األھلیة والحروب النزاعات .3
(SWEP)اكثر  النساء جعل مما  للسالم الدعوه  في
 وفعالیة وضوحا

ما  رةوالفت الشامل السالم العام التفاقیھ إالطار ساعد .4
 وإنجازات بعد الصراعات و المشاركھ النسویھ 

 .الكوتھ

اما  اإلیجابي، نص على التمثیل الوطني الدستور .5
 على ٪25  نص على نسبھ السودان دستور جنوب

 الدستور مما صنع في الفعالة المشاركة األقل, تاثیر
ساعد على تمكین النساء و اتحادھن وبالتالى عدم 

 تھمیشھن.

  فى وساعدت المرأة نشاط الدولي دعم المجتمع  .6
 عملیھ الكوتھ

 . األخرى الدول نموذج لتجارب .7

 السودانیھ لنظام الكوتھ في االثر الكبیر للتجربة .8
 السابقھ. البرلمانات

 السیاسیھ أن األحزاب في نظام الكوتھ ساعد النساء .9
 .أحزابھم السیاسیھ  من مدعومھ تكون

 أنصارا السیاسیین الحلفاء و القادة بعض وجود  .10
 .للكوتھ اثر على الكوتھ

 للتحول  كل العوامل خالل النزاعات السابقھ .11
 الكوتھ. كان لھ اثر فى إنجازات الدیمقراطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السیاسیة األحزاب ادبیات مراجعة .4

 والمستندات األدب من كبیرة كمیة وحددت جمعت لقد
 ساعد. التحدید وجھ على السودان وفي عام بشكل للكوتھ

  .للبحث مفاھیمي إطار وضع في ذاھ

 حملة خالل السودانیة الصحافة في كتب ما استعراض. 5
 :االنتخابیة والحملة االنتخابات الكوتا قانون

األدبیات وتم تغطیھ عامھ لعملیھ الكوتھ,   بمراجعة قمنا لقد
 في الكوتھ  وأثر تبریراتھا ، في المستخدمة الخطابات

 والبعد  السیاسیة كل األحزابھیا وبناء النسویھ  الحركة
 .الكوتھ من الدولي

 :البیانات تحلیل

 : أن جمعھا تم التي البیانات تحلیل وأظھر

 التمثیل لزیادة الكوتا العتماد مختلفة أسباب ھناك
 أن أیضا أظھرت التجربة ولكن للمرأة السیاسیة والمشاركة

 توحید مثل سیاسیة أھداف لدیھم السیاسیة األحزاب بعض
 السیاسیین , أشار والخصوم األحزاب ممثلي على ةسلط

 بعض أن أیضا لمجموعات النقاش األولیة البیانات تحلیل
 المؤسسات في الكوتھ نظام اعتمدت قد السیاسیة األحزاب
 تحدید دون النساء مشاركة بضمان االعتراف و الداخلیة 

الشابات  للمرشحین الشخصیة البیانات وأظھرت. النسبھ
بعض  العالي  التعلیم وجات الذین تحصلوا على غیر المتز

السیاسیة، خالل فتره  المشاركة من  قصیر منھن لھا تاریخ
 عائلي تاریخ لدیھن  منھن لیس الدراسھ الجامعیھ وبعض

 .السیاسیة الحیاة في المشاركة من

 

 

4 



 اھتمام االحزاب بمشاركة المرأة السیاسیة:

ناشطھ فى فان االحزاب السیاسیھ  %25ولكى یحققن 
الدفاع عن الكوتھ النسویھ و بذلت الجھود لجذب النساء 
المرشحات لیتنافسن فى مقاعد المجلس التشریعي و ھناك 
بعض االحزاب السیاسیھ تحالفت مع بعضھا البعض فى 

 5قائمھ تكونت من تحالفات من  37قوائم مشتركھ و ھنالك 
اب احزاب سیاسیھ فالتحالف بین المجتمع المدنى و االحز

السیاسیھ فتح باب لتجنید نساء المجتمع المدنى و من 
المنظمات و القیادات التقلیدیھ لكسب االصواي و ھذا قاد 
الى اشراك النساء من ھذه الفئات فى السیاسھ بطریقھ 
مباشره و قد اوضحت منال وادى ان حملھ الكوتھ عملت 
على وصول الى النساء القبطیات و تزویدھن بالمعلومات 

لكوتھ و حثھن لالنخراط فى المجال السیاسي , ویعتبر عن ا
عمل مھم بما ان االقباط ظلوا اقلیات مجھولھ فى جمیع 
المبادرات النسائیھ و التعبئھ المجتمعیھ.واكدت د.امنھ 
ضرار االثر االیجابي على مشاركھ السیاسیھ و ان الكوتھ 
عملت على تشجیع االحزاب السیاسیھ فى شرق السودان 

فى انتخاب النساء رغم ان مشاركتھن فى ھذا االقلیم للنظر 
 یكاد یكون منعدم .

 عن بمعلومات والمجتمع القبطیات النساء إلى الوصول
 اعتبار ھو ھذا'.  السیاسة في انخرطت على الكوتھ وحثھم

 مبادرات معظم في مھملة أقلیة األقباط ظل حیث مھم
 على ابياإلیج األثر یؤكد ضرار امنة. والتعبئة النساء

 األحزاب شجعت الكوتا. 'للمرأة السیاسیة المشاركة
 على النساء انتخاب في للنظر السودان شرق في السیاسیة

 المنطقة ھذه في للمرأة السیاسیة المشاركة أن من الرغم
 'تقریبا موجودة غیر

 وناقش المرأة بین المشترك األعمال جدول وناقشت
 إعالن وصدر علةالفا الجھات النسویات وغیر النسویات

 فقط 2010 عام في مؤتمر في أخرى ومرة 2007 عام في
 اإلصالح أھمیة على شددت والتي االنتخابات، قبل

 بإعمال االلتزام والعدالة، السالم واستدامة وإنشاء القانوني،
 العامة المرأة مشاركة تعزیز لأللفیة؛ اإلنمائیة األھداف
 المرأة كینلتم األساسیة المؤسسي اإلطار وتطویر

 .الجنسین بین والمساواة

 زیاده ضخمھ فى عدد  المرشحات:

تم اختیارھن من عدد كبیر  20بلغ عدد المرشحات نحو
من النساء, االئي تم انتخابھن فى الدوائر الجغرافیھ كان 

 20و فى االنتخابات السابقھ بلغ عدد النساء  53عددھن 
بل فى فقط و ھذا االثر لم یكن فقط فى عدد النساء 

التحوالت التى حدثت  لكثیر من ھوالء النساء 
المرشحات و اسرھن و مجتمعاتھن حیث انھن تجاوزن 
الحواجز الثقافیھ و االجتماعیھ باالضافھ الى العوائق 

 االقتصادیھ.

 االنجازات حملھ الكوتھ:

حملھ الكوتھ لھا انجازات مھمھ تحتاج الى استعراض      
كھ المرأه السیاسیھ و العدالھ فى مشار تضم خطابات مختلفھ

و المساواة فى مجال النوع االجتماعى و ادخال الكوتھ فى 
مو تجارب التحالفات باالضافھ الى 2008قانون االنتخابات 

 االجنده المشتركھ الخاصھ بالمرأه .

 الخطابات الخاصھ بالمساواة النوعیة:

 اللخطابات المختلفھ عن مشاركھ المرأه السیاسیھ ,الكوتھ
لیست فقط متعدده الكنھا تشمل تحدیات الى النوع 
االجتماعى و الصوره النمطیھ ,ھذه الخطابات ھى قوالب 
انثویھ و وجھات نظر اسالمیھ و دولیھ تستخدم من جانب 
لجنھ المدافعیین و بالتالي التجد مقاومھ من معظم صناع 
القرار المحافظین و بوضعنا لھذه التصورات مع بعضھا 

عدھا فى بناء ثقھ و تجسیر االختالفات بین البعض یسا
 مجموعات الناشطین االسالمیین المتعددین.

 م:2008الكوتة فى قانون االنتخابات 

م  یحتوي على 2008الكوتھ فى قانون االنتخابات المطبق 
ماده بالمقارنھ مع القانون السابق فھذه الماده تعتبر نجاحا 

رلمان بنسبھ تزید على بما انھا تؤكد على عدد النساء فى الب
 عددھن فى اي برلمان سابق.  

 : المختلفة  الفئات ائتالف

تحالف الفئات المتعدده :واحده من المحصالت المھمھ ھى 
تجربھ عمل النساء مع بعضھن البعض لسد الفجوه الخاصھ 
بتعددھن و اختالفھن السیاسي و تنوع مواقفھم فیما یتعلق 

وتھ قادت الى العمل بین بالمساواه النوعیھ و حملھ الك
اوساط النساء فى المجتمع المدنى  و االحزاب السیاسیھ و 
بناء القدرات و النقاشات المتعلقھ بحقوقھن و ھذا عمل على 
تخفیف حده التوتر الذي كان بینھن فیما یختص على من 
تقع مسئؤلیھ المناصره و بناء القدرات فى المجال 

ثقافھ التضامن مصونھ من السیاسي,عموما یمكننا القول ان 
جماعات متعدده و فق ماھو موضح فى المشاركھ فى 
المشاورات الخاصھ باالستفتاء على الدستور الجدید ورغم 
ان النساء التابعات الى الحركة االسالمیھ بعد االنتخابات 
خرجن من التحالفات و دعمن القرارات الحزبیھ اال 
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نھن مع االحزاب الكثیرات منھن احتفظن بروابطھن و تعاو
 السیاسیھ االخرى فیما یتعلق باالرتباط السیاسي للنساء.

 

 :االثر     

 والحیاة السیاسیة الحیاة في للمرأة اوسع مشاركة .1
 .وبصفھ خاصھ الشابات العامة،

 تم فیھا التي األولى االنتخابات أسفرت قد .2
 المرأة مشاركة ادت الى  نظام الكوتھ استخدام

 األدنى الحد یكون غ أنحیث بل فى البرلمان
 ( تجاوزت المرشحات  النساء و نسبھ من 25٪

وبعض منھمن تم ترشیحھن الى  )(2887
 ورئاسھ الجمھوریھ. منصب الوالى

 :التحدیات

ستعود فى  النتائج المتعلقھ بانفصال الجنوب .1
 المستقبل بعواقب وخیمھ.

الصیغھ المقترحھ للدستور او بناءه ستعمل على  .2
طریقھ عادلھ و ما اذا كان التماسك تمثیل النساء ب

الدستوري سوف یععمل على كسب حصتھ من 
 الحقوق الدستوریھ للمرأه.

ان الحركات المدنیھ و استخدام الــ جعلت  .3
التركیز على الشباب بطریقھ اكبر وھذا سوف 
یكون نافذه لتوفیر الفرص للنساء حتى یصلن 

 الى مجتمع اكبر و العمل على تحریكھ.

ت االولى نتج عنھا دخول عدد كبیر من االنتخابا .4
امراه  112 النساء من الجمعیھ التاسیسیھ 

معظمھن من المؤتمر الوطنى و الحركھ الشعبیھ 
لتحریر السودان ولكن بعد االنفصال اصبحت 
النسبھ فى معظمھا لصالح المؤتمر الوطنى 

, اثر  من غیره من االحزاب االخري %2بنسبھ
عالقاتھن مع ھذا على تضامن النساء و 

 البرلمانیین .

الكوتھ ادت الى زیادة عدد النساء فى البرلمان و  .5
 السؤال ھل ادت الى مكاسب.

ان االمر یحتاج الى اختیار مما اذا كانت الكوتھ  .6
المتوافق علیھا ھل ھى مبدأ لنفوذ المرأه, و 

المساواه و یقود الى تحول ام ھو الرضاء النساء 
 اسي.لكسب اصواتھن فى الدعم السی

 اشراك النساء الشابات و الرجال:

بعض الرجال و النساء من الشباب شاركو فى المناقشات و 
المحاور الخاصھ بالكوتھ و بناء القدرات الخاصھ 
باالحزاب السیاسیھ واندمجوا فى حمالت الكوتھ كما تم 
اجراء مقابالت مع بعض المرشحات من الخریجات حدیثا 

 من الجامعھ.

 وسائل االعالم:

عملت و سائل االعالم على بناء القدرات و رفع الوعى  •
رغم ان دورھم محدود مقارنھ بالمجموعات االخري و 
كان للصجفیین دور نشط اكثر من التلفزیون و االذاعة بما 
ان بعض الصحفیین قاموا بجھود كبیره فى كتابھ مقاالت 

حول الكوتة و فق  تثقیفیھ عن النوع االجتماعى و مناقشات
 و موضح اعاله.ما ھ

 الدعم الفعال للمجتمع المدنى:

خالل اشتراكھم فى مفاوضات السالم و تنفیذ اتفاقیھ السالم 
الشامل و اصل المجتمع الدولى التأكید على المساواه النوعیھ 

 و اھمیھ تمثیل المرأه و عمل على دعم

 .مبادرة بناء قدرات النساء العامالت فى مجال السیاسھ 1 

 جامعة السالم، معھد قبل من االنتخابات نقانو .صیاغة2
 الخرطوم

 للكوتة الدعوة .3

 األحزاب في والنساء الرجال من القدرات لبناء .مشروع4
 وتمثیلھا؛ المرأة مشاركة على أیضا شدد التي السیاسیة

 والدولي اإلقلیمي الحوار في والنساء الرجال مشاركة .5
 .الكوتة والقضایا للمرأة السیاسیة المشاركة بشأن

 التغییرات فى القوانین الحكومیھ المحلیھ لتشمل الكوتھ :

بعد االنتخابات و جد بعض البرلمانیون المجلس التشریعى 
فى والیھ الخرطوم ان قانون الحكم المحلى لم یذكر الكوتھ 
وعملو على المناصره و تم تعدیل القانون لیشمل نسبع 

 .%25الـ
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 الكوتھ واالحزاب السیاسیة

لقد شمل البحث اثر الكوتھ على سیاسات وھیاكل االحزاب 
السیاسیة.  لقد تم إدخال نظام الكوتھ لیعالج عدم المساواه 
الھیكلیھ ویزید من فعالیة النساء  فى حكم البالد.  االحزاب 
السیاسیة ھى مؤسسات اجتماعیھ ثقافیة وسیاسیة وحقل 

ھ، وعلیھ للتجارب ساعد فى زیادة المنفعھ من نظام الكوت
البد من معرفة التغییرات التى تمت داخل الحزب فى 
مواقع وادوار النساء والتى بدورھا تلقى الضوء على 

 .2008ااسھامات لنظام الكوتھ فى قانون االنتخابات لعام 

المعلومات فى ھذه الجزئیة اعتمدت على استبیان یتضمن 
امراة من  30سؤال مفتوح ومناقشات جماعیة شملت  17

عشرة احزاب سیاسیة التى استھدفھا البحث، وكانت ال
 النتائج للمحاور التى تطرق لھا االستبیان كاالتى:

 الزیادة فى المشاركھ السیاسیة للنساء داخل االحزاب:

وكان الدلیل لھذه الزیادة فى عددیة المرشحات فى القوائم 
النسائیة.  فكل حزب كان لھ قائمة فى كل والیة.  بعض 

ونت تحالفات حنى تكمل العددد المظلوب االحزاب ك
للقائمة، وھذا یشیر الى ان الكوتھ احدثت تفاعالت جدیدة 

 داخل االحزاب خاصة تلك ذات العضویة المحد ودة.

 النساء فى الوظائف  القیادیة فى الحزب:

من المستجیبات أكدن ان  %75اظھرت نتائج االستبیان ان 
الوظائف القیادیة فى  الكوتھ لم تؤثر على وجود النساء فى

الحزب والبقیة من العینھ لم تستطع ان تحدد التغییرات قبل 
وبعد قانون الكوتھ.  واالسباب لعدم وجود تحوالت واضحة 
ومحددة فى الوظائف القیادیة یرجع الى ان االحزاب ھي 
مؤسسات اجتماعیة سیاسیة تأسست تاریخیا على ثقافة 

 تغییرھا نتیجة قانون.الھیمنھ الذكوریة والتى قد یصعب 

 المعوقات التى تواجھ النساء فى قیادة االحزاب السیاسیة:

من المبحوثات یعتقدن انھ ال توجد معوقات  15%
لوصول المرأة الى مواقع إتخاذ القرار ان كانت للنساء 

منھن أكدن ان ضعف المعلومات  %10إرادة لذلك.  و
المنافسھ والتجارب والمھارات من المعوقات للمرأه  في 

للوظائف القیادیة والبقیة اشارت الى ان النظام االبوى 
والتراتبیة فى المجتمع والدور السلبى للدولة تجاه النساء 
واالحزاب السیاسیة من معوقات تقدم االوضاع داخل 

 الحزب فیما یخص المرأة.

 

 

 

 التحدیات:

نص قانون االنتخابات بالقائمھ المنفصلھ خاصھ بالنساء  •
زاب السیاسیھ و ھذا تم رفضھ من جانب فى االح

مناصري حملھ  الكوتھ التمثیل النسبي فى قائمھ مختلطھ 
 من الرجال و النساء .

الحظت عاف عبدالرحمن ان الكوتھ حرمت النساء  •
المستقالت من فرصھ االنتخاب و ان القائمھ المنفصلھ 
ستعمل على مواصلھ تھمیش النساء و تھدید فرصھن فى 

لنوع االجتماعى و وفقا لما قالتھ مواھب الدفاع عن ا
محمود ان الكوتھ ضمت عدد من النساء الى المجلس 
التشریعي لكن فشلت فى تعددھن السیاسي الالئي لھن 
المقدره و یحتاجن لتمثیل حقوق النساء . القائمھ المغلقھ 
عملت على مساعده اختیار بعض من النساء من قائمھ 

زاب و تمثیل االعراق مجموعھ النساء ...تعدد االح
 المتعدده.

القانون یؤكد على التغییرات المتعدده فى التمثیل فقط و  •
یتجاھل دف اغلبیھ النساء للتمثیل النسبي و ھذا یؤكد 
على حفظ نسبھ النساء فى قائمھ الحزب اكثر من ان 

 یكون لدیھن قوائم منفصلھ.

الدفاع عن الكوتھ و بناء القدرات فقط فى والیھ  •
 . الخرطوم

رغم ان معظم الناشطین الذین تمت مقابلتھن اكدوا على  •
انھ ال توجد مقاومھ فان الكوتھ التى تم اعتمادھا توضح 

 لتمكین النساء . مقاومھ الحزب الحاكم

كامل على دعم المجتمع الدولى على بناء   ھناك استقالل •
 القدرات و الحمالت واالحزاب السیاسیھ.
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ء و الحریات قانون النظام القوانین المحصوره على النسا •
 العام و االمن و وسائل االعالم لم یتم اصالحھا 

معظم ااحزاب السیاسیھ فان اختیار المرشحین تم اتخاذه  •
 دون بذل جھود

من الكوتھ النسویھ المطلوبھ وجدت دعما  %30نسبھ الـ •
كحد ادني و ھذ تحدى بما انھ یوضح ان  %25بنسھ الـ

یاسیھ لیست مستعده لفتح او صناع القرار و االحزاب الس
 اتاحھ الفرصھ للنساء.
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 طریقة اختیار المرشحات:

من المبحوثات ال تعرف طریقة تكوین القائمة.   40%
أكن ان االختیار فى احزابھن یعتمد على الوالء  20%

شرحن ان ھنالك معاییر  %40للقیادات فى الحزب.  و 
لما  لالختیار شملت المؤھالت والمھارات  باالضافھ

 تضمنھ قانون الكوتھ.

 دور النساء فى تشكیل القائمة النسائیة:

من المبحوثات ال یعرفن الدور الذى قامت بھ النساء  75%
داخل االحزاب السیاسة فى تكوین القائمة النسائیة.  

اشارت الى ان القیادات النسائیة لھا القدرة فى  %25و
ختیار التاثیر على القایادات العلیا فى الحزب فى ا

 المرشحات.

 :المواجھات فى تكوین قائمة الكوتھ

من المبحوثات أكدن انھ لم تحدث اى مواجھات الن  70%
من  %30النساء متفقات مع بعضھن البعض.  ولكن 

المستجیبات أكدن ان مواجھات حدثت بین النساء مع 
بعضھن البعض وبین النساء والرجال فى الحزب. واسباب 

والسیاسیة واحیاناً  الفات الثقافیةالمواجھات كانت االخت
 الشخصیھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 السیاسات لتفعیل دور المرأة داخل الحزب:

وكان السؤال فى ھذه الجزئیھ عن مدى التغییر فى سیاسات 
الحزب لزیادة تفعیل النساء داخل الحزب بعد إدخال نظام 

من االجابات اكدت ان  %75الكوتھ فى قانون االنتخابات 
ھم بضرورة تفعیل النساء فى الحزب وھنالك ھنالك التز

تغییر فى السیاسات، ام البقیة من العینھ فلم تؤكد وجود 
سیاسات وانما اشارت الى االحتماالت والتطلعات لسیاسات 

 تھدف لتفعیل مشاركة النساء السیاسة.

 التغییرات فى ھیاكل االحزاب  السیاسیة:

احبتھ من المستجیبات أكدن ان نظام الكوتھ ص 75%
بعض التغییرات الھیكلیة فى االحزاب السیاسیة والبقیة 

 وضحن عدم وجود اى تغییرات.

 :المرأة قضایا عن التعبیر

 من ٪50 أشار ولماذا حدثت التي التغییرات ھي ما
 تناول في التحول خلق الكوتة نظام ظھور أن المستطلعین

 و. الكوتة نظام ظھور قبل ما بفترة مقارنة المرأة قضایا
 مستوى على طرأ الذي النوعي التغییر من نوع ھناك

 والسیاسي االجتماعي التحول إلى راجعا یكون قد الخطاب
 ال المستطلعین من األخرى ٪50 فإن ذلك، في البالد ومع

 . الكوتة نظام ظھور وبعد المرأة قضایا في تغییر أي نرى

 تدریب النساء داخل االحزاب السیاسیة:

ھ صاحبتھا تدریبات مكثفھ للنساء بالرغم من ان الكوت
أكدن  %80السیاسیات عامة والمرشحات خاصة اال ان 

انھ ال یوجد تدریب ذو فعالیة للنساء داخل االحزاب 
اشرن الى ان االحزاب تنفذ تدریبات  %18السیاسیة.  

وجود تدریبات  فقط أكدن %2عامھ للنساء والرجال.  و
خاصة للمرشحات.  من الواضح ان ھنالك عجز فى 

 تدریب الموادر البشریة  داخل االحزاب السیاسیھ

 المرشحات لقوائم الكوتھ: واختیار إالعداد

 إختیار المرشحات:

لم یستطعن تحدید من اتخذ القرار فى تكوین قائمة  40%
أكدن ان النساء داخل الحزب قمن  %25المرشحات.  و

ملیة االختیار النھن االعرف ببعضھن البعض. أما البقیة بع
 فأكدت ان القیادات العلیا فى الحزب ھى متخذة القرار.

 خصائض المرشحات:
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لیس لدى االحزاب السیاسیة قاعدة معلومات، ولذا لم 
نتحصل على خصائص المرشحات فى القوائم الرسمیة 

جموعة لمقارنتھا مع المرشحین من الرجال.  ولكن من الم
التى وصلنا الیھا استطعنا ان نلقى الضوء على بعض 
صفاتھم االجتماعیة واالفتصادیة والتى تعكس اثراً مھماً 

 للكوتھ.

 45-35اغلب المجموعھ كانت فى الفئة العمریة  .1
سنة ولكن فى كل القوائم كان ھنالك عدد من 

وھذا اثر واضح  الشابات فىالعشرینات من العمر
ان یجازف اى حزب نترشیح  للكوتھ إذ ال یمكن

شابھ فى دائرة جغرافیة بالرغم من ان ھنالك 
إھتمام متزاید بالشباب فى االحزاب السیاسیة، 
ولكن الوعي السیاسى على مستوى القاعده قد ال 

 یتقبل ترشیح شابات.
الكثیر من المرشحات أكملن المرحلھ الجامعیھ  .2

وبعضھن أكملن دراسات علیا.  ویرجع ذلك 
فى التعلیم العالى والوجود الملحوظ للتوسع 

للنساء فى الجامعات فى المجاالت المختلفھ.  
أكدت المرشحات ان قوائم احزابھن تضمن نساء 
من تعلیم ابتدائى تم اختیارھن لتمثیل فئات 
معینھ.  وعلیھ ھنالك اختالف بسیط في مستوى 
تعلیم المرشحات مقارنة باالنتخابات السابقھ 

الجامعیات، ولكن مجموعة  والتى كان بینھن
 منھن من مرحلة الثانوى العالى.

معظم المرشحات موظفات فى الخدمة المدنیة،  .3
بعضھن یعملن فى التجارة او المحاماه واالعلبیة 

 لھن خبرة عمل فى منظمات المجتمع المدنى.
السیاسة منذ  في نشاطا المرشحات لدیھن بعض .4

اریخ ت و البعض منھن لدیھن الثانویة، المدارس
 المرشحین بعض. فترة الجامعة في لقصیر
 المھنیة حیاتھم وبدأت سابقة خبرة لدیھن

 العام العمل في خبرة لدیھم كمرشحات السیاسیة
  .المدني المجتمع منظمات في

 

 

 

 

 المرشحات 

 كوتا المرشحات مجموعة مع والمناقشات المقابالت من
 على یرتأث لھا یكن لم الكوتة أن على أدلة ھناك نسائیة
 و خبراتھن  عددھن و اختیار المرشحات عملیة

 عملیة إختیار المرشحات:

وتؤكد إجابات المرشحات ما جاء فى إجابات المبحوثات 
اعاله ان ھنالك تغییر فى عملیة إختیار المرشحات.  
واتضح ان االحزاب السیاسیة لھا معاییر عامة تطبق على 

 تشمل :  و الرجال والنساء

 -العالقھ مع القواعد -عالیة داخل الحزب االداء و الف
القبول وسط قاعدة الحزب  -االدوار القیادیھ داخل الحزب 

وھنالك  –التاھیل السیاسي -قدرة التواصل والحوار  -
احزاب اضافت معاییر التنوع العمرى االثنى الجغرافي 
واخرى اضافت معاییر خاصھ للنساء مثل القناعة بالعدالة 

 –زام لقضایا المرأة وحقوقھا الدولیھ النوعیة وااللت
وتبؤ المواقع القیادیة داخل   المشاركة فى اتخاذ القرار

الحزب  اما بعض االحزاب اضافت معاییر خاصھ للنساء 
اذ وسعت معیار الفعالیة و النشاط لیشمل: المشاركة فى 
العمل فى العمل العام وااللتزام بمعاییر الدیمقراطیھ 

للعدالة االجتماعیة والقدرات على والحریات والوفاء 
 العطاء

 االنتخابیة العملیة في السیاسیة األحزاب اختلفت
 ھم الناخبین األطراف لبعض واختیارالمرشحات بالنسبة

 لیكون للمرأة لجنة شكلت ولكن الحزب، لجنة في أعضاء
 كل حدد ، معظمھن اختیارعملیة  وكان. الناخبین بمثابة
 المؤتمر حزب حالة كما(المرشحات من اثنین المحلیة قطاع

 التي القائمة فيالمرشحات  جمیع ووضعت ،)الوطني
 تم وقد. النھائي االختیار لعملیة سلطةاعلى  إلى ستقدم

 المعاییر أساس على المحلي المستوى على ختیارالا
 كما المستویات مختلف على المرأة قطاع قبل من المحددة

 الشعبیة والحركة طيالدیمقرا االتحاد حزب في الحال ھو
 الحاالت جمیع في األعلى الحزب لجنة ثم. السودان لتحریر

 اللجنة قامت األولیة، القائمة النساء قطاعات أعدتھا التي
 المعاییر أھم ظلت األسماء، بعض إضافة أو حذفب العلیا
 بعض ة الى ان وأضاف. للفوز أكبر فرصة تضمن التي

 ولكن السیاسیة، اركةالمش فى تاریخلدیھن  لیس المرشحات
 والدوائر القبائل/  النفوذ ذات الجماعات من النساء من

 .للحزب القویة
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 السیاسي بالمحتوى تتأثر والتحدیات اإلنجازات كیف
 أوسع؟ نطاق على والثقافي واالجتماعي واالقتصادي

 مترابطة بالكوتھ المتعلقة اإلنجازات عززت التي العوامل
 وبیئة التاریخي المحتوى نامیكیاتلدی نتیجة وھي ومتشابكة

بعض  مع الصراعات. المقابالت التى تمت بعد ما
 كثیرة بعوامل تتأثر الكوتھ إنجازات الحظت المستطلعین

و  المنظمات من قبل الناشطین و مناصرة التوعیة منھا 
 المرأة دور بأھمیة واعترافھم السیاسیة األحزاب دعم

 الرجال النشطاء ضبع من ودعمھا و مشاركتھا كناخبة،
 .الدولي المجتمع من والدعم والضغط

 جدا حریصا كان الحاكم الحزب أن الھامة العوامل من
 تقاوم ال فإنھا وبالتالي لإلسالم تقدمیة صورة تقدیم على

دستور  في الشعبیة الحركة علیھ وافقت الذي نظام الكوتھ
 .للمرأة السیاسیة المشاركة و ذلك لتعزیز السودان جنوب

حیث   الكوتھ یعبر من  تحدیات الشمولي الحكم وجود
 الدولة موارد كل على الھیمنة الحاكم الحزب واصل

 بعض وبناء على ذلك ان  لحملتھ االنتخابیھ واستخدمھا
 الجراء مواتیة تري ان البئیة لیست السیاسیة األحزاب
 .االنتخابات قاطعت وبالتالي نزیھة، انتخابات

 الكوتھ حملة قاد التى لنسویة بین النخبھ ا لتحدیات
 تصل لم الكوتھ ان حملة وبالتالي عام ، بشكل والمواطنین

 ذلك وكان. الریفیة المرأة واستبعدت الحضریة المناطق
 نظمتھا التي المجلس الوطنى أمام مظاھرة في واضحا

 في. المختلطة االئحة على للتأثیر والسیاسیین الناشطات
 رجال من الدعم ضعف اأیض المظاھرة أظھرت الواقع

 بالقائمة القادة التزام من الرغم على السیاسیة األحزاب
 .المختلطة

 بل تم  دعم بالتضامن یحتفظ لم الحاكم الحزب في النساء
 للحزب الوالء ألن النساء مطالب ضد المؤتمر الوطنى

 الحاكم الحزب اكبر من قضایا المرأه وألن السیاسي
 .ابوى ظل نظامھا األخرى األطراف من والعدید

 

 

 

 

 

 اثر الكوتھ على ترشیح النساء:

 :یلي كما الكوتة  آثار 1986 و 1968 انتخابات مع مقارنة
 

 10دیة المرشحات من حوالى الزیاده الكبیرة فى عد .1
مرشحة فى   2887الى  1986فى عام  مرشحات
 .2010انتخابات 

وجود قائمة نسویة لكل حزب او تحالف احزاب  .2
امرأة واحده او اثنین فى قائمة بعض  مقارنة بوجود

 االحزاب فى االنتخابات السابقھ.
القوائم تضمنت مجموعة لیس لھا اى سابق خبرة فى  .3

 العمل سیاسى.
 ظھور نساء شابات فى قوائم االنتخابات. .4
ھنالك قوائم تضمنت مرشحات من احزاب سیاسیة  .5

 مختلفھ، وھذه بادرة جدیدة فى تاریخ العمل السیاسى.
الترتیب فى القائمة سبب تنافس ومواجھات بین  اھمیة .6

 النساء.
ة المجتمع الدولى فى دعم حمالت الكوتھ ساعد كمشار .7

فى توفیر الموارد لبناء القدرات وإستفادت المرشحات 
 .فى بعض الوالیات

المرشحات الالتى شاركن فى حمالت الكوتھ لھن  .8
كما شاركت , الت مع المجتمع المدنىعتجارب وتفا

مرشحات فى حوارات عن تطور االوضاع بعض ال
السیاسیة، اولولیات القضایا النسائیة، اھمیة اھداف 
االلفیة واولویات قضایا المرأة للبرامج االنتخابیة، 

  قوق االنسان.حالدیمقراطیة و
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 التحدیات للنساء فى االحزاب السیاسیة:

االحزاب السیاسیة  مؤسسات قائمھ على نظام  .1
تغییر یتطلب سیادة وعى السلطھ االبویة وال

 والتزام نحو العدالھ النوعیھ وحقوق المرأة.
ضعف القدرات والمھارات والمعلومات  .2

والتجارب فى مجال السیاسة یقلل من االستفاده 
 من فرصة الكوتھ النسویة.

التنوع االثني والطبقى والثقاقى یخلق إنقسامات  .3
ویضعف فرص التضامن النسوى من اجل تفعیل 

 خل االحزاب السیاسیة.الكوتھ دا
 تستھدف أن ینبغي الخاصة البرامجیة التدخالت .4

 ومنظمات السیاسیة، األحزاب في الشابات
 المنظمات من المنابر ومختلف المدني المجتمع
 .النسائیة

 مجال في الدخول النسویة القیادات تحتاج .5
 االحزاب السیاسیة مع والمفاوضات الشبكات

 المجتمع أقسام من اوغیرھ والنقابیة واالجتماعیة
الى  القوى من واسع تحالف لتشكیل المدني
 السیاسیة األحزاب  برامج في النسویھ   االجندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروس المستفادة:

 البیئة في فعالة تكون  حمالت الكوتھ النسویھ .1
 .فقط الدیمقراطیة

حتى یصبح نظام الكوتھ فعال على النساء مواجھھ  .2
 .السیاسیة األحزاب في بوياأل النظام تحدیات

 مھم أمر السیاسیة األحزاب في النساء القدرات بناء .3
الھیمنھ   وسیادة السیاسیة األمیة تفشي مع إطار في

 .الذكوریة
 تنفیذ لضمان السیاسیة األحزاب في النساء بناء قدرات .4

 الكوتھ.
 أن الكوتھ، حملة من القواعد مستوى على ابعاد النساء .5

 وتھ.الك فعالیة من تحد
 لتكون الثقة إلى بحاجة السیاسیة األحزاب في المرأة .6

 المنافسة. على قادرة
 الكوتھ یجب حمالت أثناء تشكلت التي التحالفات أن .7

 .العدالة و المساواة أجل من علیھا الحفاظ
 تتمكن من التاثیر السیاسیة لن األحزاب في المرأة .8

الء الو بین التوازن تحقیق على قادرة تكن لم ما الفعال
 االجتماعیة. بالعدالة وااللتزام للحزب

 :للكوتھ المستقبلیة الرؤیة

 :الدستور في الكوتھ نظام

 في إلدراجھا الكوتھ نظام ترید ال المستطلعین من 30٪ 
 في السیاسي النظام أن، حقیقة إلى ذلك یرجع الدستور

 حین، في. الدستور في المادة ھذه الستخدام تسمح ال البالد
 الكوتھ نظام صراحة یریدون المستطلعین من ٪70 وتبقى

 السیادیة الشرعیة إلعطائھا الدائم الدستور في المادة لتصبح
 في المساواة السیاسیة لتحقیق األحزاب تلزم كل التي

 .المجتمع

 : المقبلة االنتخابات قانون في الكوتا

 في الكوتا نظام تكرار یریدون ال المستطلعین من 30٪
 حقیقة إلى ذلك یرجع وجدت؛ إن المقبلة االنتخابات قانون

. جودتھا في ولكن كأرقام، بالنساء یھتمون ال منھم كل أن
 نظام تكرار ترید المستطلعین من ٪70 اما الــ حین، في

 جدا الضروري من ألنھ المقبلة االنتخابات قانون في الكوتا
 الدولھ، في المؤسسات جمیع في ممثلة المرأة تكون أن

 كمجموعات  والتمكین النساء عامة نساءلل وبالنسبة
 .اوأفراد

 
بتمكین المرأةھل تؤمن   
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 مجال في المعرفیة مھاراتك تحسین في ترغب كنت ذا
 في ترغب كنت أو المرأة، وتمكین الجنسین بین المساواة
 ... للنقد و التحلیل المتطورة القدرات على الحصول

  والحقوق والسالم والتنوع لدراسات الجندر اإلقلیمي المعھد
 أي إلى لالنضمام فرصة لك یقدم للبنات األحفاد عةجام في
 : الماجستیر برامج من

  النوع و التنمیة •

  السالم و دراسات النوع •

  والحكم االجتماعي النوع •

  دراسات الثقافي والتعدد والھجرة النوع •

 للتسجیل النھائیة المواعید

 2013 أبریل 2

 2013 یولیو 3

 جلیزیةاإلن اللغة الختبار  ھناك یكون وسوف

 القبول شروط

 الصلة ذات المجاالت في  جدا جید درجة. 1

  العمل في والخبرة جید درجة. 2

 الصلة ذات المجاالت في 

 .وتحدثا كتابة اإلنجلیزیة اللغة إجادة .3

 للمزید من المعلومات زور الموقع ادناه

ahfadrigdpr@gmail.com 

 للمزید - مشروع بنأء الدستور زور الموقع ادناه: 

Const.bproject@yahoo.com 

 

 

 

 للمعھد 4ریھ رقم اخبالنشرة اال
االقلیمي لدراسات الجندر و 

 التنوع و السالم و الحقوق

 الكتاب             

 بروفسور بلقیس بدري •

 بروفسور واني تومبي •

 بروفسور عطا البطحاني •

 د.سامیھ الھادي النقر •

 م و تصویر تصمی

 عائشھ محمد محمود 
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