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 2015ترشيحات السرأة فى إنتخابات 

: مقدمة

تعتبر السذاركة فى العسمية اإلنتخابية جزءًا أساسيًا مؽ العسمية الديسقراطية، كسا أنها حق أساسى 
. لمسؾاطؽ كفمه له الدستؾر والسؾاثيق الدولية ذات الرمة وأهسها اإلعالن العالسى لحقؾق اإلندان

فالدستؾر هؾ القانؾن األساسى لمدولة الذى يتؼ بسؾجبه تشغيؼ قؾاعد الحكؼ وتؾزيع الدمظات وتحديد 
 الباب الثانى مؽ الدستؾر 41وقد نص البشد . اإلختراصات، ووضع الزسانات األساسية لحقؾق األفراد

:  عمى اآلتى2005اإلنتقالى لجسهؾرية الدؾدان لدشة 

 للك السؾاطؽ الحق فى السذاركة فى الذشون العامة مؽ خالل الترؾيي حدس ما يحددد القانؾن  -1
للك مؾاطؽ بمغ الدؽ التى يحددها هذا الدستؾر او القانؾن الحق فى أن يشتخس وُيشتخس فى  -2

 .إنتخابات دورية تلفك التعبير الحر عؽ إرادة الشاخبيؽ وتجرى وفق إقتراع سرى عام

إلتزامًا مشا "كسا أقر الدستؾر فى ديباجته عمى السداوة فى الحقؾق بيؽ الرجك والسرأة حيشسا ذكر 
وببعالء قيؼ العدل والسداواة بيؽ . ببقامة نغام  مركزى وديسقراطى متعدد لمحكؼ يتؼ  يه تداول الدمظة سمسياً 

". الرجال والشداء فى الحقؾق والؾاجبات

أما السادة الثانية مؽ اإلعالن العالسى لحقؾق اإلندان فقد كفمي حق التستع دون تسييز بكك الحقؾق والحريات 
:  مؽ اإلعالن عمى اآلتى21الؾاردة  يه، كسا نري السادة 

للك فرد الحق فى اإلشتراك فى إدارة الذشون العامة لبالدد إما مباشرة وإما بؾاسظة مسثميؽ يختارون  -1
 إختيارًا حراً 

 للك شخص نفس الحق الذى لغيرد فى تقمد الؾعائف العامة لمبالد  -2
إرادة الذعس هى مردر سمظة الحكؾمة، ويعبر عؽ هذد اإلرادة ببنتخابات نزيهة دورية تجرى عمى  -3

أساس اإلقتراع الدرى وعمى قدم السداواة بيؽ الجسيع أو حدس أى إجراء مساثك يزسؽ حرية 
 .الترؾيي
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 الفرميؽ الدادس والدابع لمتحدث 2014 والسعدل 2011 السعدل 2008وأفرد قانؾن اإلنتخابات لدشة 
ببسهاب عؽ الترشيح لرئاسة الجسهؾرية وعزؾية السجالس التذريعية مؽ الدوائر الجغرا ية والقؾائؼ الحزبية 

. واحكام هذا الترشيح ومتظمباته. وقؾائؼ السرأة 

 هؾ التعديك الخاص بالسادة 2008أحد التعديالت اإليجابية التى أدخمي عمى قانؾن اإلنتخابات القؾمية لدشة 
الفرع الثانى مؽ الفرك الرابع الذى حدد تقديؼ عزؾية السجمس الؾطشى ومجالس الؾ يات لتلؾن –  (2 )29
% 20، و%25دوائر التسثيك الشدبى لمشداء بدً  مؽ % 30، و %60لمدوائر الجغرا ية بدً  مؽ % 50

، وبسؾجس هذا التعديك إرتفع عدد السرشحات فى دوائر التسثيك %15دوائر التسثيك الشدبى لألحزاب بدً  مؽ 
 14 مرشحة إحتياطية عؽ كك حزب، و 128 مرشحة أساسية و 128الشدبى عمى السدتؾى القؾمى الى 

 مرشحة 25 مرشحة إحتياطية عؽ كك و ية ماعدا و يتى الخرطؾم والجزيرة بعدد 14مرشحة أساسية و
.  مرشحة إحتياطية للك مشهسا مراعاة لملثافة الدكانية فى الؾ يتيؽ25أساسية و 

: السفهضية القهمية لإلنتخابات

 السعدل 2008 تؼ تذكيك السفؾضية القؾمية لإلنتخابات بسؾجس قانؾن اإلنتخابات القؾمية لدشة 
وقد أفرد القانؾن الفرك الثانى لمسفؾضية وتلؾيشها وعزؾيتها وتحديد مهامها . 2014 والسعدل 2011

وسمظاتها وإختراصاتها وحرانة رئيدها وأعزائها وإختراصات أمانتها العامة باإلضافة الى ميزانيتها 
الى مراعاة التسثيك ليذسك تسثيك السرأة والقؾى اإلجتساعية األخرى  (1 )6وتذير السادة . ومراجعة حداباتها

. فى عزؾية السفؾضية

 التى تذير الى سمظة السفؾضية فى تذكيك المجان 10مؽ السادة  (ن) وهشا تجدر اإلشارة الى الفقرة 
وهى الفقرة . الالزمة لسداعدتها فى الكيام بسهامها وتحديد إختراصات وسمظات تمػ المجان وإجراءات عسمها

التى تؼ بسؾجبها تذكيك لجشة لمسرأة بالسفؾضية تعشى بالتؾاصك الحزبى وإدماج الشؾع اإلجتساعى فى كافة 
، وقدمي خظتها اإلستراتيجية 2014مراحك العسمية اإلنتخابية، وقد باشرت هذد المجشة عسمها فى اكتؾبر 

وخظة عسمها لمجهات السعشية بالسفؾضية وشرعي فى الكيام بسهامها وفق الرالحيات السسشؾحة لها ووفق 
.  هذد اإلستراتيجية وخظة العسك

:  الدورات اإلنتخابية

: تشقدؼ الدورة اإلنتخابية الى ثالثة مراحك هى
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مرحمة ماقبك اإلقتراع وتذسك تحديد األطر القانؾنية، والتخظيط لإلنتخابات، والتدريس والتثكيف،  -
 وتدجيك الشاخبيؽ، والحسالت اإلنتخابية، ومدونات الدمؾك

مرحمة اإلقتراع وتذسك عسميات اإلقتراع وفرز وعد األصؾات، والتحقق مؽ الشتائج، وإستالم الذكاوى  -
 والظعؾن والبي فيها واإلعالن الرسسى لمشتيجة الشهائية 

مرحمة مابعد اإلقتراع وتذسك السراجعة والتقييؼ، واإلصالح القانؾنى، وتحديث قؾائؼ الشاخبيؽ، واألرشفة  -
 .والبحث والتؾثيق وتعزيز القدرات السشسدية

-  

ويؾضح الرسؼ أدناد هذد السراحك   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة

 اإلقتراع

 الدورة

 اإلنتخابية

  التشريعات

 الدستور

القانونية الهياكل  

اإلنتخابية النظم  

السلوك مدونات  

 الدورة

 االنتخابية

 التخطيط

  والتنفيذ

 الميزانية

  والتمويل

 التعيين

 وشراء

 المعينات

 اللوجستية

 األمن

 القدرات تعزيز

 المؤسسية

والبحث التوثيق  

  اإلصالح

 قوائم تحديث

 الناخبين

والتقييم المراجعة  

اإلقتراع عمليات  

 وعد فرز- اإلقتراع

 األصوات

 الحمالت

 اإلنتخابية

األحزاب تمويل  

 اإلعالم

 الحمالت تنسيق

 اإلنتخابية

 مدونات

 السلوك

الناخبين تسجيل  

 اعتماد

 المراجعين

 األحزاب

 السياسية

 والمرشحين

 العاملين تدريب

 باإلنتخابات

المدنى التثقيف  

 توفير

 المعلومات

 للناخبين

 التخطيط

 لإلنتخابات

التدريب.  

 والتثقيف

الناخبين تسجيل  

 Bridge مشروع: المصدر

 عمليات

  اإلقتراع

 يوم

  اإلقتراع

 التحقق

النتائج من  

 

 

 بعد ما

 االنتخابات

  القانون اإلطار

 مرحلة

 ماقبل

 اإلقتراع

 مابعد مرحلة

 اإلقتراع

 من التحقق

  النتائج

 الشكاوى استالم

 والطعون

 الرسمى االعالن

 للنتائج

اإلنتخابية الحمالت  
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: 2015إنتخابات 

:  الدوائر اإلنتخابية وعدد الشاخبين

قدمي السفؾضية القؾمية لإلنتخابات تقريرها الذى يذسك السعمؾمات األساسية عؽ الدوائر القؾمية والؾ ئية 
. بالؾ يات السختمفة، باإلضافة الى عدد السراكز والمجان فى كك و ية، وعدد الشاخبيؽ مؾزعيؽ حدس الجشس

وعدد السراكز .  دائرة468 دائرة والدوائر الؾ ئية 213بمغ عدد الدوائر القؾمية  (1)وحدس الجدول رقؼ 
 7.040.912 ناخبًا، 13.342.962 لجشة، بيشسا بمغ عدد الشاخبيؽ 10942 مركزًا وعدد المجان 6911

وندبة % 52.77 مؽ اإلناث، أى أن الشدبة السئؾية لمشاخبيؽ الذكؾر هى 6.302.050مشهؼ مؽ الذكؾر و 
%. 47.23الشاخبات اإلناث 

( 1)الجدول 

: تقرير الهاليات
 

الدوائر  اسم الهالية الرقم
 القهمية

الدوائر 
 الهالئية 

عدد 
 السراكز

عدد 
 المجان

 عدد الشاخبين  عدد اإلناث عدد الذكهر

البحر  1
 األحسر

10 24 422 640 488.089 270.506 758.595 

 1.733.389 887.087 846.302 1118 1118 42 25 الجزيرة 2
 2.174.724 891.021 1.283.703 1866 819 42 36 الخرطؾم 3
 296.066 150.098 145.968 320 264 24 5 الذسالية  4
 559.708 273.405 286.303 480 265 24 9 القزارف 5
الشيك  6

 األبيض
12 24 501 708 357.325 357.886 715.211 

 387.649 187.724 199.925 326 147 24 6 الشيك األزرق  7
جشؾب  8

 دارفؾر
21 24 386 972 590.173 575.088 1.165.261 

جشؾب  9
 كردفان

7 24 235 319 250.080 252.120 502.200 

 549.296 283.633 265.663 486 364 24 9 سشار 10
 411.853 187.871 223.982 350 126 24 7 شرق دارفؾر 11
 848.945 418.539 430.406 680 423 24 14شسال  12
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 دارفؾر
شسال  13

 كردفان
14 24 381 580 400.789 387.153 787.942 

 298.323 166.877 131.446 275 204 24 5 غرب دارفؾر 14
غرب  15

 كردفان
9 24 358 421 290.517 245.663 536.180 

 893.603 398.655 494.948 746 394 24 12 كدال 16
 472.924 239.751 233.173 425 319 24 8 نهر الشيك 17
 251.093 128.973 122.120 230 185 24 4 وسط دارفؾر 18

  213 468 6911 10942 7.040.912 6.302.050 13.342.962 
 

مؽ مجسؾع % 50كسا قدمي السفؾضية جدوً  بالتؾزيع الشهائى لمدوائر اإلنتخابية الذى يعظى 
 مقعدًا لألول و 213مقاعد السجمس الؾطشى والسجالس التذريعية الؾ ئية لمدوائر الجغرا ية بعدد 

 مقعدًا لمسجمس الؾطشى 128الى مقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة بعدد % 30 مقعدًا لمثانى و 468
 85الى مقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب بعدد % 20 مقعدًا لمسجالس التذريعية الؾ ئية، و274و

 مقعدًا لمسجالس التذريعية الؾ ئية، وذلػ حدس مانري عميه 194مقعدًا لمسجمس الؾطشى و 
 السعدل 2008الفرك الرابع مؽ قانؾن اإلنتخابات القؾمية لدشة -  الفرع الثانى – 29السادة 
. أدناد (2أنغر الجدول ). 2014 السعدل 2011

( 2)الجدول 

 :التهزيع الشهائى لمدوائر اإلنتخابية
الدوائر الجغرافية  اسم الهالية الرقم

 %50القهمية 
الدوائر الجغرافية 

 %50الهالئية 
مقاعد السرأة 

بالقائسة 
الهالئية 

30% 

مقاعد 
األحزاب 
بالقائسة 
الهالئية 

20% 

مقاعد السرأة 
بالقائسة 
القهمية 

30% 

مقاعد 
األحزاب 
بالقائسة 
القهمية 

20% 
  10 14 24 5 الذسالية 1

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 10 14 24 8 نهر الشيك 2
 10 14 24 10 البحر األحسر 3
 10 14 24 12 كدال 4
 10 14 24 9 القزارف 5
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  17 25 42 36 الخرطؾم 6
128 

 
 17 25 42 25 الجزيرة 7 85

 10 14 24 12 الشيك األبيض 8
 10 14 24 9 سشار 9
 10 14 24 6 الشيك األزرق  10
 10 14 24 14 شسال كردفان 11
 10 14 24 7 جشؾب كردفان 12
 10 14 24 14 جشؾب كردفان 13
 10 14 24 5 غرب دارفؾر 14
 10 14 24 21 جشؾب دارفؾر 15
 10 14 24 7 شرق دارقؾر  16
 10 14 24 4 وسط دارفؾر 17
 10 14 24 9 غرب كردفان 18

  213 468 274 194 
 

: األحزاب السذاركة فى اإلنتخابات

بيشسا بمغ عدد . (3الجدول ) 2015 حزبًا لدى السفؾضية القؾمية لإلنتخابات لخؾض إنتخابات 52سجك 
األحزاب التى شاركي فعميًا فى اإلنتخابات بسرشحيؽ لمرئاسة والدوائر الجغرا ية القؾمية والؾ ئية ودوائر 

(. 4الجدول ) حزبًا 44التسثيك الشدبى لمسرأة و األحزاب 

( 3)الجدول 

 

األحزاب الدياسية التى سجمت لدى السفهضية القهمية  

 2015لإلنتخابات لخهض إنتخابات 

 اسم الحزب الرقم
 حزب الدؾدان أنا 1
 حزب الؾطؽ 2
 حزب اإلصالح الؾطشى 3
 حزب األمة الفيدرالى 4
 حزب وحدة وادى الشيك 5
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 حزب التجسع الؾطشى القؾمى 6
 حزب الرباط القؾمى 7
 حزب حركة المجان الثؾرية 8
 الحزب القؾمى الدؾدانى الستحد 9
 الحزب القؾمى الدؾدانى الحر 10
 الحزب اإلتحادى الديسقراطى 11
 حزب تشغيؼ اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى 12
 حزب التحرر الؾطشى 13
 حزب السدتقميؽ القؾمى التمقائى 14
 حزب إتحاد قؾى األمة 15
 حزب الدؾدان الجديد 16
 حزب الشهزة القؾمى 17
 حزب اإلرادة الحرة  18
 حزب األمة اإلصالح والتشسية 19
 حزب الحكيقة الفيدرالى  20
 حزب الذرق الديسقراطى 21
 حزب الجبهة القؾمية اإلسالمية 22
 حزب حركة القؾى الذعبية لمحقؾق والديسقراطية 23
 حزب األمة الستحد 24
 حزب األسؾد الحرة 25
 الحزب اإلتحادى الديسقراطى األصك 26
 حزب السشتسر الؾطشى 27
 حزب التقدم والعدالة اإلجتساعية  28
 حزب األمة الكيادة الجساعية 29
 حزب اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى السايؾى  30
 حزب الحركة الذعبية 31
 حزب العدالة 32
 حزب األمة الؾطشى 33
 حزب الديسقراطيؾن الحرار 34
 الحزب القؾمى الديسقراطى الجديد  35
 حزب إتحاد عام جشؾب وشسال الفؾنج 36
 حزب تحرير الدؾدان األم 37
 حزب الظريق اإلسالمى 38
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 حزب تحالف الذعس القؾمى 39
 حزب الحركة القؾمية لمدالم والتشسية 40
 حزب الذرق لمعدالة والتشسية 41
 حزب تشغيؼ الدؾدان الحديث 42
 حزب الجبهة القؾمية الدؾدانية 43
 حزب قؾى الدؾدان الستحدة 44
 حزب إتحاد الفؾنج القؾمى 45
 حزب الدستؾر 46
 (أصحاب القزية الحكيقييؽ)حزب الحركة الذعبية 47
 (تحي التأسيس)حزب حركة العدل والسداواة الدؾدانية  48
 (تحي التأسيس)حزب التحرير والعدالة  49
 (تحي التأسيس)حزب التحرير والعدالة القؾمى  50
 (تحي التأسيس)حزب حركة تحرير الدؾدان  51
 (تحي التأسيس)حزب حركة تحرير الدؾدان القؾمى  52

 

( 4)الجدول 

 2015قائسة األحزاب التى شاركت بسرشحين فى انتخابات 

 اسم الحزب الرقم
 السشتسر الؾطؽ 1
 األمة الفيدرالى 2
 األمة الؾطشى 3
 األمة الستحد 4
 حركة القؾى الذعبية لمحقؾق والديسقراطية 5
 األمة اإلصالح والتشسية 6
 إتحاد عام جشؾب وشسال الفؾنج 7
 اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى 8
 اإلتحادى الديسقراطى األصك 9
 وحدة وادى الشيك  10
 حركة المجان الثؾرية 11
 العدالة 12
 الرباط القؾمى 13
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 اإلتحادى الديسقراطى 14
 التحرير العدالة القؾمى 15
 الحكيقة الفيدرالى 16
 أصحاب القزية الحكيقييؽ- الحركة الذعبية 17
 الدستؾر 18
 الحركة الذعبية 19
 اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى السايؾى  20
 الدؾدانا أنا 21
 التحرير والعدالة 22
 اإلرادة الحرة 23
 العدل والسداواة الدؾدانية  24
 تحرير الدؾدان القؾمى 25
 األمة الكيادة الجساعية 26
 اإلصالح الؾطشى 27
 إتحاد الفؾنج القؾمى 28
 القؾمى الدؾدانى الحر 29
 القؾمى الدؾدانى الستحد 30
 الؾطؽ 31
 الحركة القؾمية لمدالم والتشسية 32
 الجبهة القؾمية الدؾدانية 33
 إتحاد قؾى األمة 34
 الشهزة القؾمى 35
 تحالف الذعس القؾمى 36
 التقدم والعدالة اإلجتساعية 37
 الذرق لمعدالة والتشسية 38
 األسؾد الحرة 39
 الذرق الديسقراطى 40
 الجبهة القؾية اإلسالمية 41
 قؾى الدؾدان الستحد 42
 الديسقراطيؾن األحرار 43
 حركة تحرير الدؾدان  44
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: السرشحات لرئاسة الجسههرية

 10 مؽ األحزاب و 6 مرشحًا، 16 بمغ عدد السرشحيؽ الذيؽ قبمي ترشيحاتهؼ لرئاسة الجسهؾرية 
% 93.75مقارنة بشدبة % 6.25مدتقميؽ، وتقدمي امرأة واحدة بترشيحها لرئاسة الجسهؾرية بشدبة نداء تبمغ 

لمرجال  

(  5)الجدول 

السرشحهن لرئاسة الجسههرية 

 الحزب إسم السرشح متدمدل
 السشتسر الؾطشى عسر حدؽ احسد البذير 1
 حزب الحكيقة الفيدرالى فزك الديد عيدى شعيس 2
 إتحاد قؾى األمة عبد السحسؾد عبدالجبار رحسة هللا 3
 حزب اإلصالح الؾطشى دمحم الحدؽ دمحم الحدؽ 4
 حزب العدالة ياسر يحى صالح عبد القادر 5
 حزب اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى فاطسة احسد عبد السحسؾد 6
 مدتقك خيرى بخيي خيرى  7
 مدتقك حسدى حدؽ احسد دمحم 8
 مدتقك اسد الشيك عادل يدؽ حاج الرافى 9
 مدتقك عرام عمى الغالى تاج الديؽ 10
 مدتقك احسد الرضى جاد هللا سميؼ 11
 مدتقك عادل دفع هللا جابر بذير 12
 مدتقك دمحم عؾض البارودى 13
 مدتقك عمؼ الهدى احسد عثسان دمحم 14
 مدتقك عسر عؾض اللريؼ حديؽ عمى 15
 مدتقك دمحم احسد عبد القادر األرباب 16
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: السرشحات لسقاعد السجمس الهطشى والسجالس التذريعية الهالئية

: السرشحات لسقاعد السجمس الهطشى

:  قهائم مرشحات التسثيل الشدبى لمسرأة 

 حزبًا بترشيحات لقؾائؼ التسثيك الشدبى لمسرأة 16، تقدم 2015 حزبًا تقدمي بسرشحيؽ إلنتخابات 44مؽ جسمة 
 مرشحة، وبمغي ندبة 2048 مرشحة أساسية، أى ما مجسؾعه 128لمدوائر القؾمية وتزؼ كك قائسة 

. مؽ جسمة األحزاب السذاركة% 36.36األحزاب التى تقدمي بهذد الترشيحات 

: السرشحات ضسن قهائم التسثيل الشدبى لألحزاب

 176 مشها تقدمي بسرشحات بمغ عددهؽ 6 حزبًا، 22بمغ عدد األحزاب التى تقدمي بترشيحات لهذد الدوائر 
 مؽ هذد األحزاب لؼ تتقدم بترشيحات مشفرمة لقؾائؼ التسثيك الشدبى لمسرأة، 5إ  أنه مؽ السالحظ أن . مرشحة

وربسا لتعؾيض هذا العجز تقدمي بسرشحات ضسؽ هذد القائسة، ماعدا حزب واحد فقط تقدم بسرشحات لقائسة 
:  مرشحات لقائسة األحزاب أيزًاتفاصيمها كاآلتى4السرأة و 

: السرشحات فى الدوائر القهمية الجغرافية

 مرشحة بيشسا بمغ 35 مرشحة، وبمغ عدد مرشحات األحزاب 41بمغ عدد عدد السرشحات فى هذد الدوائر 
.  مرشحات6عدد السرشحات السدتقالت 

لؼ يقدم مرشحات لمقائسة  ) ( مرشحة33)حزب تشغيؼ اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى  -1
 (القؾمية لمسرأة مشفرمة

 (لؼ يقدم مرشحات لمقائسة القؾمية لمسرأة مشفرمة ) ( مرشحة38)حزب األمة الكيادة الجساعية  -2
 (لؼ يقدم مرشحات لمقائسة القؾمية لمسرأة مشفرمة ) ( مرشحة44)حزب اإلتحاد اإلشتراكى السايؾى  -3
 (لؼ يقدم مرشحات لمقائسة القؾمية لمسرأة مشفرمة ) ( مرشحة39)حزب العدالة  -4
 (لؼ يقدم مرشحات لمقائسة القؾمية لمسرأة مشفرمة ( مرشحة14)حزب الجبهة القؾمية الدؾدانية  -5
 (قدم مرشحات لمقائسة القؾمية لمسراة مشفرمة ) ( مرشحات4 )حزب الدستؾر  -6
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  6الجدول 

الدوائر القهميـــــــــــــة 
ترشيحات السرأة فى دوائر التسثيل الشدبى لمسرأة واألحزاب 

 
 دوائر التسثيل الشدبى لألحزاب دوائر التسثيل الشدبى لمسرأة اسم الحزب رقم
 لؼ يقدم مرشحة √ اإلصالح الؾطشى  1
 // √ األمة الفيدرالى 2
 // √ الرباط القؾمى 3
 // √ اإلتحاد الديسقراطى 4
 // √ األمة اإلصالح والتشسية 5
 // √ الحكيقة الفيدرالى 6
 // √ حركة القؾى الذعبية لمحقؾق والديسقراطية 7
 // √ األمة الستحد 8
 // √ اإلتحادى الديسقراطى األصك 9

 // √ نى`السشتسر الؾط 10
 // √ الحركة الذعبية 11
 // √ الحركة القؾمية لمدالم والتشسية 12
 // √ حركة العدل والسداواة الدؾدانية 13
 // √ التحرير والعدالة 14
 // √ التحرير 15
  مرشحات4 √ الدستؾر 16
  مرشحة33 لؼ يقدم قائسة اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى 17
  مرشحة38 // األمة الكيادة الجساعية 18
  مرشحة44 // اإلتحاد اإلشتراكى السايؾى  19
  مرشحة39 // العدالة 20
  مرشحة14 // الجبهة القؾمية الدؾدانية  21
  مرشحات4 // التحرير والعدالة القؾمى 22
 176  قائسة16 جسمة السرشحات 
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: السرشحات لسقاعد السجالس التذريعية الهالئية

: قهائم مرشحات التسثيل الشدبى لمسرأة

 مرشحة  2938 قائسة بسجسؾع 191بمغ عدد قؾائؼ السرشحات لمتسثيك الشدبى لمسرأة 

: السرشحات ضسن قهائم التسثيل الشدبى لألحزاب

 85 حزبًا بترشيحات لمسرأة ضسؽ قؾائؼ التسثيك الشدبى لألحزاب وبمغ عدد السرشحات 19 تقدم 
 مؽ هذد األحزاب لؼ تقدم قؾائؼ مشفرمة لسقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة 13مرشحة، كسا أن 

: السرشحات فى الدوائر الجغرافية الهالئية

( 46) مرشحة، تقدمي األحزاب بدتة وأربعيؽ مرشحة 60بمغ عدد السرشحات فى الدوائر الجغرا ية الؾ ئية 
.  مرشحة16بيشسا بمغ عدد السرشحات السدتقالت 

 

 7الجدول 

عدد مرشحات الدوائر الجغرافية الهالئية حدب الهاليات 

 رقم الهالية دوائر جغرافية والئية
 1 و ية نهر الشيك 2
 2 و ية جشؾب دارفؾر 4

 3 و ية كدال   يؾجد
 4 الؾ ية الذسالية 3
 5 و ية البحر األحسر 1
 6 و ية القزارف 2
 7 و ية غرب دارفؾر 3

 8 و ية شسال كردفان   يؾجد
 9 و ية سشار 4
 10 و ية جشؾب كردفان 2
 11 و ية الجزيرة 5
 12 و ية الخرطؾم 16
 13 و ية شسال دارفؾر 1
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 14 و ية غرب كردفان 3
 15 و ية وسط دارفؾر 7
 16 و ية شرق دارفؾر 2
 17 و ية الشيك األزرق  2
 18 و ية الشيك األبيض 3
 جسمة السرشحات  60

 

 8الجدول 

الدوائر الهالئية 

 
(جغرافية، تسثيل ندبى لمسرأة واألحزاب)  

 
 

األحزاب التى قدمت مرشحات فى القهائم الهالئية لمتسثيل الشدبى لألحزاب 
:  مرشحة تفاصيمها كاآلتى80:  مجسؾع السرشحات

 (قدم مرشحات لقائسة السرأة )مرشحة واحدة : حزب األمة الفيدرالى -1
 (قدم مرشحات لقائسة السرأة )مرشحتان : حركة القؾى الذعبية لمحقؾق والديسقراطية -2
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة  )مرشحتان : الحكيقة الفيدرالى -3
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة ) مرشحات 6: حزب الؾطؽ -4
 (لؼ يقدم قائسة لمسرأة مشفرمة بالبحر األحسر ) مرشحة 12: حزب العدالة -5
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة  ) مرشحات فى غرب دارفؾر 4: اإلتحادى الديسقراطى -6
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة فى شرق كردفان) مرشحة 11: اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى السايؾى  -7
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة ) مرشحات 5: الحركة الذعبية أصحاب القزية الحقييقييؽ -8
 مرشحة واحدة: اإلتحادى الديسقراطى األصك -9

 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة  )مرشحة واحدة: الرباط القؾمى -10
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة ) مرشحات 7: إتحاد عام شسال وجشؾب الفؾنج -11
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة  ) مرشحات 3: األمة الستحد -12
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة ) مرشحات 5: األمة الكيادة الجساعية -13
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 مرشحة واحدة: الحركة القؾمية لمدالم والتشسية -14
 مرشحتان: حزب الدستؾر -15
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة ) مرشحات 6: اإلتحاد اإلشتراكى الديسقراطى الدؾدانى -16
  مرشحات 5: الرباط القؾمى -17
  مرشحات4: الدؾدان انا -18
 (لؼ يقدم قائسة مشفرمة لمسرأة )مرشحتان : وحدة وادى الشيك -19

 مرشحة 2938 قائسة أساسية بسجسؾع 191: عدد قهائم مرشحات التسثيل الشدبى الهالئى لمسرأة
.  مرشحة مدتقمة16 مرشحة مؽ األحزاب و 46 :عدد السرشحات فى الدوائر الجغرافية الهالئية

 

تفرياًل لعدد السرشحات فى الدوائر الجغرا ية الؾ ئية حدس الؾ يات، وكاني أعمى ندبة  (9)ويقدم الجدول 
 (مرشحة16)وو ية الجزيرة  ( مرشحة34)لترشيح السرأة فى دوائر التسثيك الحزبى فى كك مؽ و ية الخرطؾم 

وهسا الؾ يتيؽ األكثر كثافة سكانية، إ  أن و ية الجزيرة .  مرشحة85مؽ جسمة السرشحات البالغ عددهؽ 
 مرشحات لمدوائر الجغرا ية، واحتفغي و ية 5تقدمي بدبعة قؾائؼ فقط لسقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة، و

أو فى الترشيح لمدوائر الجغرا ية  ( قاعة17)الخرطؾم بسؾقعها الستقدم سؾاء فى قؾائؼ التسثيك الشدبى لمسرأة 
 قائسة تسثيك 17أما و ية جشؾب دارفؾر التى تأتى ثالثًا مؽ حيث اللثافة الدكانية فقد قدمي . ( مرشحة16)

.  مرشحات لمدوائر الجغرا ية4 مرشحات فى مقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب و3و. ندبى لمسرأة 

 

 9الجدول 

 (جغرافية، التسثيل الشدبى لمسرأة واألحزاب)عدد السرشحات لمسقاعد الهالئية 

دوائر تسثيل ندبى 
 لألحزاب والئية 

دوائر تسثيل ندبى 
 لمسرأة والئية

دوائر جغرافية 
 والئية

 رقم الهالية

 7 مرشحة فى 98 1
 قؾائؼ 

 1 و ية نهر الشيك 2

 17 مرشحة فى 38 3
 قائسة

 2 و ية جشؾب دارفؾر 4

 مرشحة فى 140 6
  قؾائؼ10

 3 و ية كدال   يؾجد

 4 الؾ ية الذسالية 3 4 مرشحة فى 56   يؾجد
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 قؾائؼ 
 6 مرشحة فى 84 4

 قؾائؼ
 5 و ية البحر األحسر 1

 مرشحة فى 140  يؾجد
  قؾائؼ10

 6 و ية القزارف 2

 مرشحة فى 168 5
  قائسة12

 7 و ية غرب دارفؾر 3

 9 مرشحة فى 126 9
 قؾائؼ

 8 و ية شسال كردفان   يؾجد

 مرشحة فى 112  يؾجد
  قؾائؼ 8

 9 و ية سشار 4

 مرشحة فى 126 2
  قؾائؼ9

 10 و ية جشؾب كردفان 2

 مرشحة فى 175 16
  قؾائؼ7

 11 و ية الجزيرة 5

 مرشحة فى 425 34
  قائسة17

 12 و ية الخرطؾم 16

 مرشحة فى 238  يؾجد
  قائسة17

 13 و ية شسال دارفؾر 1

 مرشحة فى 126  يؾجد
  قؾائؼ9

 14 و ية غرب كردفان 3

 15 مدتقالت 16 __ ___
 قائسة 191 80

 2938بسجسؾع 
 مرشحة

 جسمة السرشحات 62

 

: السرشحات السدتقالت

السذاركة الؾحيدة الستاحة لمسدتقالت فى اإلنتخابات هى الترشح فى الدوائر الجغرا ية القؾمية مشها والؾ ئية اذ 
يؾضح عدد السرشحات  (10)أن مقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة واألحزاب محرؾرة عمى األحزاب، والجدول رقؼ 

السدتقالت حدس الؾ يات، ومرة أخرى نجد و ية الخرطؾم تتردر عدد السرشحات بسرشحة واحدة فى الدوائر 
مرشحات فى الدوائر الجغرا ية الؾ ئية، بيشسا لؼ تتقدم و ية الجزيرة بأى مرشحات سؾاء 6الجغرا ية القؾمية و
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وقد بمغتجسمة السرشحات . وكذلػ األمر بالشدبة لؾ ية جشؾب دارفؾر. عمى السدتؾى القؾمى أو الؾ ئى
.  لمدوائر الجغرا ية الؾ ئية16 لمدوائر الجغرا ية القؾمية و 6 مرشحة، 22السدتقالت 

 10الجدول 

الوالياث حسة المستقالث المرشحاث عدد  
 

 رقؼ الهالية دوائر جغرافية قهمية دوائر جغرافية والئية
 1 و ية نهر الشيك 2 1

 2 و ية جشؾب دارفؾر   يؾجد   يؾجد
 3 و ية كدال   يؾجد   يؾجد

 4 الؾ ية الذسالية 1 2
 5 و ية البحر األحسر   يؾجد 1

 6 و ية القزارف   يؾجد   يؾجد
 7 و ية غرب دارفؾر   يؾجد   يؾجد
 8 و ية شسال كردفان   يؾجد   يؾجد

 9 و ية سشار   يؾجد 1
 10 و ية جشؾب كردفان   يؾجد 2

 11 و ية الجزيرة   يؾجد   يؾجد
 12 و ية الخرطؾم 1 6
 13 و ية شسال دارفؾر 2 1
 14 و ية غرب كردفان   يؾجد 2

 15 و ية وسط دارفؾر   يؾجد   يؾجد
 16 و ية شرق دارفؾر   يؾجد   يؾجد
 17 و ية الشيك األزرق    يؾجد   يؾجد
 18 و ية الشيك األبيض   يؾجد   يؾجد

 جسمة السرشحات السدتقالت 6 16
 

 

جغرا ية، تسثيك ندبى لمسرأة وتسثيك ندبى )فيؾضح عدد السرشحات فى كك الدوائر القؾمية  (11)اما الجدول 
وإذا إستبعدنا مرشحات (. جغرا ية، تسثيك ندبى لمسرأة وتسثيك ندبى لألحزاب)والدوائر الؾ ئية  (لألحزاب

 81 مرشحة 101بمغ  (قؾمية وو ئية)مقاعد التسثيك الشدبى نجد أن مجسؾع السرشحات فى الدوائر الجغرا ية 
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 261بيشسا بمغ عدد السرشحات لسقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب .  مرشحة مدتقمة20مشهؽ مؽ األحزاب و 
. مرشحة، وسشعؾد لهذد اإلحرائية عشد تحميك كافة البيانات الخاصة بالترشيح

 11الجدول 

 
 عدد السرشحات فى كل الدوائر

والدوائر  (جغرافية، تسثيل ندبى لمسرأة واألحزاب )القهمية  
(جغرافية، تسثيل ندبى لمسرأة واألحزاب )الهالئية  

 

 

لألحزاب نسبى تمثيل للمرأة نسبى تمثيل    الدوائر جغرافيت 

 16 فى هرشحة 2048 176

أساسية قائوة  
 هي 35 هرشحة 41

هستقالت 6 و األحزاب  

 قوهية

191 فى هرشحة 2938 85  

أساسية قائوة  
 هي 46 هرشحة 60

هستقلة 14 و األحزاب  

 والئية

 207 فى هرشحة 4986 261

أساسية قائوة  
 هي 81 هرشحة 101

  هستقلة 20و األحزاب

الورشحات هجووع  

 

يؾضح جسمة الترشيحات فى الدوائر القؾمية والدوائر الؾ ئية وكذلػ جسمة ترشيحات السرأة فى  (12)الجدول 
% 3.31هذد الدوائر، كسا يقدم الشدس السئؾية لترشيحات السرأة فى الدوائر الجغرا ية القؾمية والتى بمغي 

بعد إضافة مقاعد )، وبمغي ندبة السرشحات برؾرة عامة %2.75والدوائر الجغرا ية الؾ ئية التى بمغي 
مؽ ندبة السرشحيؽ لمدوائر الجغرا ية % 4.77، بيشسا بمغي %42.53 (التسثيك الشدبى لمسرأة واألحزاب
. ودوائر التسثيك الشدبى لألحزاب

وندتخمص مؽ كك السعمؾمات واإلحرائيات التى وردت جدوً  نهائيًا يؾضح الشدبة السئؾية لمسرشحات مؽ 
 مرشحًا ومرشحة فى كك الدوائر الجغرا ية القؾمية 12738 التى بمغي 2015جسمة الترشيحات إلنتخابات 

 مرشحة 101 مرشحة تذسك 5348بمغي ترشيحات السرأة . والؾ ئية ودوائر التسثيك الشدبى لمسرأة واألحزاب
 مرشحة لسقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب عمى السدتؾييؽ القؾمى 261لمدوائر الجغرا ية القؾمية والؾ ئية، و 

وقد رفعي الترشيحات فى مقاعد السرأة ندبة .  مرشحة4986والؾ ئى، بيشسا بمفي الترشيحات فى مقاعد السرأة 
مؽ جسمة الترشيحات، إ  أن هذد الشدبة تشخفض كثيرًا فى الترشيحات لمدوائر % 41.98الترشيح الى 

فى مقاعد التسثيك الشدبى % 6.16، بيشسا ترك الشدبة الى %2.87الجغرا ية القؾمية والؾ ئية لترك الى 
. لألحزاب
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 12الجدول 

 2015الشدبة السئهية لمسرشحات من جسمة الترشيحات إلنتخابات 
  دوائر

 ترشيحات
 جملة والئية دوائر قومية دوائر

 نسبى تمثيل جغرافية الترشيحات
 نساء

 نسبى تمثيل
 أحزاب

 نسبى تمثيل جغرافية
 نساء

 نسبى تمثيل
 أحزاب

 جملة
 الترشيحات

1275  1870 2181  2104 7390 

 النساء عدد
 المرشحات

41 2048 176 60 2938 85 5348 

 12738 2189 2938 2241  2046 2048 1276 الجملة

 

مؽ جسمة % 41.98   =     100  ×5348= الشدبة السئؾية العامة لترشيحات السرأة للك السقاعد  -
 12738الترشيحات        

   
 الشدبة السئؾية العامة لترشيحات السرأة فى الدوائر الجغرا ية -

مؽ جسمة % 2.87   =     100  ×101 = 3517  = 2241+ 1276القؾمية والؾ ئية 
 3517السرشحيؽ       

  

الشدبة السئؾية لمسرشحات فى قؾائؼ التسثيك الشدبى   - 

مؽ جسمة % 6.16   =     100 ×261 = 4235 = 2189 + 2046= و ئية وقؾمية )لألحزاب 
  4235السرشحيؽ       

        

 

واذا تسي مقارنة عدد السرشحات بعدد الشاخبيؽ يتزح العجز اللبير فى عدد السرشحات، فبيشسا تبمغ ندبة 
. مؽ جسمة السرشحيؽ% 2.87، نجد أن ندبة السرشحات بمغي %52.77والشاخبيؽ % 47.23الشاخبات 

لترشيحات السرأة فى اإلنتخابات  تعكس الرؾرة الحكيكية لؾضعية % 41.98ومؽ ناحية أخرى فبن ندبة 
السرأة برؾرة عامة وداخك األحزاب برؾرة خاصة، اذ أن وجؾد قؾائؼ خاصة بالسرأة   يشفى بالزرورة تقديؼ 

. ترشيحاتها فى قؾائؼ التسثيك الشدبى لألحزاب والدوائر الجغرا ية التى نجد تسثيك السرأة فيها ضعيفًا لمغاية
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 (جغرا ية)فقط مؽ الدوائر % 50نعؾد مرة أخرى لترشيحات السدتقالت الالئى تشحرر السشافدة لديهؽ فى 
وبالتالى تقك فرصة مذاركتهؽ فى اإلنتخابات عسؾمًا، كسا أن هشاك عؾامك أخرى تقمك مؽ فرص فؾزهؽ فى 
الدوائر الجغرا ية هى العؾامك المؾجدتية والسادية حيث تعتسد السرشحة السدتقمة إعتسادًا كاماًل عمى مؾاردها 
السادية والبذرية بعكس السرشحة الحزبية التى عادة ماتحغى بالدعؼ السادى والمؾجدتى لمحزب الذى تشتسى 

. اليه

هذا  يسا يخص دوائر السجمس الؾطشى والسجالس الؾ ئية، أما  يسا يخص اإلنتخابات الرئاسية، نجد أن األمر 
 هى 2015 بالشدبة لمسرأة، بك أن السرشحة التى تقدمي فى 2010لؼ يتظؾر عسا كان عميه فى إنتخابات 

، و  يعزى هذا إلى تظؾر إيجابى فى هذا األمر وإنسا يعزى إلصرار 2010نفس السرشحة إلنتخابات 
. السرشحة ومثابرتها إلبراز حزؾر السرأة فى هذد اإلنتخابات وتدجيك مؾقف بذلػ، بغض الشغر عؽ الشتيجة

: آفاق مذاركة السرأة فى العسمية اإلنتخابية وخاصة الترشيحات

مسا سبق ذكرد، يسكؽ القؾل بأنه قد طرأ تحدؽ طفيف فى عدد السرشحات هذا العام مقارنة 
%. 30الى % 25والتغيير اإلساسى جاء مؽ زيادة ندبة مقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة مؽ . 2010ببنتخابات 

إ  أن هشاك بعض التحدؽ فى مذاركة السرأة فى قؾائؼ التسثيك الشدبى لألحزاب التى يجس أيزا أن نشغر 
اليها بشؾع مؽ التحفظ إذ أن معغؼ األحزاب التى تقدمي مشفرمة لسقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب لؼ تقدم قؾائؼ 

. مشفرمة لسقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة 

وأوضحي األرقام أن معغؼ األحزابقد اكتفي بتقديؼ ترشيحات السرأة لسقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة دون 
مشحها فرصة لمسشافدة فى مقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب او الدوائر الجغرا ية سؾاء عمى السدتؾى القؾمى او 

ويعتبر هذا خماًل كبيرًا فى إستيعاب معشى تخريص مقاعد لمسرأة الذى يرمى الى الرفع مؽ مذاركة . الؾ ئى
وهشاك بعض الدول مثك رواندا بمغي ندبة الشداء فى . السرأة فى الحياة الدياسية وتديير الذأن العام بالبالد

مؽ جسمة األعزاء ألن السرأة نالي حقها فى مقاعد التسثيك الشدبى وفى الدوائر الجغرا ية % 62البرلسان 
. العامة

 بد مؽ اإلستفادة مؽ الدروس التى قدمتها عسمية الترشيح فى هذد اإلنتخابات والكيام باإلصالحات 
. الالزمة لتحديؽ مذاركة السرأة والرفع مشها فى هذد السرحمة السهسة مؽ مراحك العسمية اإلنتخابية

الفرع الثانى الفرك الدابع مؽ قانؾن اإلنتخابات التى –  ب 3اإلصالح القانؾنى وذلػ بتعديك الفقرة  -
اذ إنه بددس . تشص عمى تقديؼ قائسة إحتياطية تتزسؽ عدد مداو لمسرشحيؽ فى القائسة األصمية
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هذا الذرط احجسي كثير مؽ األحزاب الرغيرة عؽ تقديؼ قائسة لمتسثيك الشدبى لمسرأة أو أدمجي 
أسساء السرشحات مع السرشحيؽ فى قائسة التسثيك الشدبى لألحزاب بحجة أنها   تتؾفر عمى العدد 

ويسكؽ فى هذا الردد تحديد ندبة مئؾية مؽ العدد اللمى ليقدم . اللافى السشهك مؽ الشداء لترشيحهؽ
 .كبحتياطى

يتظمس األمر تؾعية مجتسعية متؾاصمة غير مرتبظة بسؾعد اإلنتخابات، أوً  : التؾعية السجتسعية -
بالحقؾق عسؾمًا وشرح أن السذاركة فى العسمية اإلنتخابية هى حق يكفمه الدستؾر وواجس تتظمبه 

وثانيًا بالعسمية اإلنتخابية ومراحمها السختمفة وضرورة مذاركة الشداء والرجال فيها عمى حد . السؾاطشة
وفى إطار هذد السذاركة يجس تؾضيح أن . (التدجيك، الترشيح، الحسالت اإلنتخابية، األقتراع)سؾاء 

السذاركة فى العسمية اإلنتخابية هى قرار شخرى تسميه قشاعات الذخص إمرأة كان ام رجك و  
يخزع ألى ضغؾط أو تأثيرات خاصة مرحمة اإلقتراع التى عادة ما تسارس فيها الزغؾط عمى السرأة 

 .لمترؾيي لجهة معيشة يشتسى إليها الزوج او األخ أو الؾالد أو ولى األمر
رفع الؾعى داخك األحزاب بزرورة مذاركة السرأة أوً  فى مؾاقع صشع القرار داخك األحزاب حتى  -

تتسكؽ مؽ إسساع صؾتها وعرض مظالبها، وثانيًا عشد تقديؼ األحزاب لترشيحاتها لمسقاعد الجغرا ية 
ومقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب عمى السدتؾييؽ القؾمى والؾ ئى، وهشا يجس التأكيد عمى ضرورة 
تقديؼ مرشحات مشهالت ذوات تجربة وحشلة يدتظعؽ السذاركة الفعالة فى الذأن العام وفى طرح 

كسا يجس عمى األحزاب تقديؼ كك العؾن والسداعدة لمسرشحات مؽ . القزايا الخاصة التى تهؼ السرأة 
الشداء خالل الحسالت اإلنتخابية، وتدريس السرشحات وقؾاعد األحزاب عمى حد سؾاء حؾل مراحك 

 .العسمية اإلنتخابية وكيفية إدارة الحسالت اإلنتخابية
تؾعيف أجهزة اإلعالم السرئى والسدسؾع والسقروء فى الكيام  بعسمية رفع الؾعى و  أقؾل حسالت ألن  -

والسظمؾب هشا عسك متؾاصك لتؾعية الشداء بكافة . الحسمة تحسك معشى العسك الؾاحد غير الستؾاصك
حقؾقهؽ وواجباتهؽ وكذلػ الرجال بزرورة مراعاة هذد الحقؾق، و  يخفى عمى أحد الدور السهؼ الذى 

يسكؽ أن يمعبه اإلعالم فى هذا السجال اذا ماتؼ تؾعيفه برؾرة جيدة، فالبث اإلذاعى يرك إلى 
بيشسا يسكؽ اإلستفادة مؽ اإلرسال التمفزيؾنى . ألصقاع التى   ترمها الرحف او اإلرسال التمفزيؾنى

و  نشدى هشا إمكانية اإلستفادة مؽ أجهزة . فى األماكؽ التى تدتقبمه وبث رسائك التؾعية عؽ طريقه
اإلترال األخرى مثك السؾبايك وبث رسائك تؾعؾية قريرة عؽ طريقه يسكؽ أن ترك الى أماكؽ 

 .بعيدة بعد إنتذار إستعسال هذد األجهزة برؾرة واسعة
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 :-تأسيس  وحدة متخررة
وهذا األمر   يتأتى إ  بكيام وحدة متخررة دائسة يكؾن هدفها األساسى هؾ إعداد إستراتيجية  -

خاصة بالتؾعية عمى كافة مدتؾياتها والتشديق مع مشغسات السجتسع السدنى واألحزاب الدياسية 
وأجهزة اإلعالم السختمفة السدسؾعة والسرئية والسقروءة وشركات اإلترا ت لتشفيذ هذد اإلستراتيجية 

 .الزرورية لرفع الؾعى بالعسمية اإلنتخابية ككك وبالسذاركة الفعالة لمسرأة فيها
 خبيرات متخررات فى تشاول قزايا الشؾع 4وفى هذا الردد، يسكؽ تذكيك هذد الؾحدة مؽ  -

اإلجتساعى وإعداد الخظط واإلستراتيجيات وبرامج التدريس، وأن يكؽ مؽ ذوات الخبرات فى التعامك 
كسا . مع مشغسات السجتسع السدنى واألحزاب الدياسية والسشغسات الدولية واإلقميسية ذات الرمة

يسكؽ البحث عؽ مرادر تسؾيك لهذد الؾحدة مؽ السشغسات الدولية ومشغسات األمؼ الستحدة برؾرة 
خاصة والتى تعشى بقزايا تسكيؽ السرأة والشؾع اإلجتساعى والتدريس مثك السشغسة الدولية لمهجرة 
ومشغسة اليؾنيدف وبرنامج األمؼ الستحدة اإلنسائى وأن تزؼ المجشة إثشتان مؽ اللؾادر السداعدة 

لتقديؼ يد العؾن فى جسع السعمؾمات والبيانات وإجراء اإلترا ت والعسك اإلدارى برؾرة عامة تحي 
 .إشراف واحدة مؽ الخبيرات

: خاتسة

 فى مرحمتها األولى التى تدبق 2015 عشد اإلنتهاء مؽ كتابة هذد الؾرقة أعمشي نتيجة إنتخابات 
 4تقديؼ الظعؾن، وكسا كان متؾقعًا عهرت السذاركة الزعيفة لمسرأة فى هذد اإلنتخابات اذ لؼ تفز غير 

 فى الدوائر الجغرا ية القؾمية، وواحدة فى الدوائر الجغرا ية الؾ ئية، وواحدة فى مقاعد 2)مرشحات فقط
هذا باإلضافة الى مقاعد التسثيك  (%1.1 مرشحة أى بشدبة 362التسثيك الشدبى لألحزاب مؽ أصك 

مع مالحغة إنه لؼ تفز أى مؽ السرشحات السدتقالت . الشدبى لمسرأة عمى السدتؾييؽ القؾمى والؾ ئى
.  مرشحة عمى السدتؾييؽ القؾمى والؾ ئى22البالغ عددهؽ 

وقد جاءت هذد الشتيجة لتعزز ما ذهبشا اليه بزرورة التؾعية السجتسعية وتؾعية األحزاب وتلثيف تؾعيف 
والتأكيد عمى األحزاب بأن الترشيح لسقاعد التسثيك الشدبى لمسرأة   يعشى عدم . وسائك اإلعالم السختمفة

. تقديؼ السرشحات السشهالت لمدوائر الجغرا ية ومقاعد التسثيك الشدبى لألحزاب
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية نهر الشيـــل
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
لن يقدم  // // التحرير والعدالة القؾمى  2

 قائوة

 لن يقدم قائوة 

 لن يقدم هرشحه √ // مرشحه واحدة اإلتحادى الديسقراطى 3

 لن يقدم هرشحة √ مرشحة واحدة لؼ يقدم مرشحة اإلتحادى الديسقراطى األصك 4

الحركة الذعبية أصحاب  5
 القزية الحكيقييؽ

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحة //

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية 6

 لن يقدم قائوة  لن يقدم قائوة // // األسؾد الحرة 7

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // األمة الكيادة الجساعية 8

 هرشحة واحدة √ // // األمة الفيدرالى 9

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // األمة اإلصالح والتشسية 10

 لن يقدم هرشحة √ // // الحركة الذعبية تيار الدالم 11

 لن يقدم هرشحة √ // // األمة الؾطشى 12

 لن يقدم هرشحة √ // // األمة الستحد 13

مرشحتان   
 مدتقمتان

   مرشحة مدتقمة

 1  قوائن7 2 3 مجسؾع السرشحات 
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ترشيحات السرأة فى الهاليات 

والية جشهب دارفهر 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه األمة الستحد  1
 2   لن يقدم قائوة // // الحكيقة الفيدرالى  2

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلرادة الحرة  3

حركة القؾى الذعبية لمحقؾق  4
 والديسقراطية 

 مرشحة واحدة √ مرشحة واحدة //

 لن يقدم هرشحة √ لؼ يقدم مرشحة // السشتسر الؾطشى  5

 لن يقدم هرشحة √ // مرشحة واحدة اإلتحادى الديسقراطى  6

 لن يقدم هرشحة √ // لؼ يقدم مرشحة التحرير والعدالة  7

 لن يقدم هرشحة √ // // األمة الؾطشى  8

 لن يقدم هرشحة √ // // الدؾدان أنا  9

 لن يقدم هرشحة √ مرشحة واحدة // التحرير والعدالة القؾمى  10

 لن يقدم هرشحة √ // مرشحة واحدة األمة الفيدرالى  11

 لن يقدم هرشحة √ لؼ يقدم مرشحة لؼ يقدم مرشحة اإلصالح الؾطشى  12

 لن يقدم هرشحة √ // // األمة الكيادة الجساعية 13

 لن يقدم هرشحة √ مرشحة واحدة // اإلتحادى الديقراطى األصك  14

 لن يقدم هرشحة لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحة // العدل والسداواة  15

 لن يقدم هرشحة √ // // الرباط القؾمى  16

 لن يقدم هرشحة √ // // الدستؾر  17

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية  18

 لن يقدم هرشحة لن يقدم قائوة // // العدالة  19

 لن يقدم هرشحة √ مرشحة واحدة // األمة اإلصالح والتشسية  20

 3  قائوة17 4 2 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية كدال
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
 لن يقدم هرشحة  √ // // األمة الفيدرالى  2

 لن يقدم هرشحه √ // مرشحة واحدة األمة الستحد 3

 لن يقدم هرشحة √ // لؼ يقدم مرشحة األسؾد الحرة 4

 لن يقدم هرشحة √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 5

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // // الذرق لمعدالة والتشسية 6

 لن يقدم هرشحة  √ // // األمة الؾطشى 7

 لن يقدم قائوة √ // // اإلتحادى الديسقراطى 8

 لن يقدم قائوة √ // // الذرق الديسقراطى 9

 لن يقدم قائوة √ // // الحكيقة الفيدرالى 10

 لن يقدم قائوة √ // // األمة اإلصالح والتشسية 11

الحركة الذعبية أصحاب  12
 القزية الحكيقييؽ

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // //

اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى  13
 السايؾى 

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // //

  هرشحات6 لؼ يقدم قائسة // // حزب الؾطؽ 14

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // // الجبهة القؾمية الدؾدانية 15

 6 قوائن10  يؾجد 1 مجسؾع السرشحات 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 الهالية الذسالية
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه األمة الفيدرالى 1
 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // األمة اإلصالح والتشسية  2

 لن يقدم قائوة √ // // السشتسر الؾطشى 3

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // // األمة الكيادة الجساعية 4

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // التحرير والعدالة القؾمى  5

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // إتحاد قؾى األمة 6

 لن يقدم هرشحة √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 7

 لن يقدم هرشحة √ // // الحكيقة الفيدرالى  8

 لن يقدم هرشحة   √ مرشحة واحدة // اإلتحادى الديسقراطى 9

 لن يقدم هرشحة لن يقدم قائوة لن يقدم هرشحه // اإلصالح الؾطشى 10

   مرشحتان مرشحة واحدة مدتقالت 

 التوجد  قوائن4 3 1 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية البحر األحسر
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لؼ يقدم مرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
 لؼ يقدم مرشحه √ // // األمة الفيدرالى  2
 لؼ يقدم مرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى 3
 لؼ يقدم مرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 4
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الذرق الديسقراطى 5
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الذرق لمعدالة والتشسية 6
  هرشحات4 لؼ يقدم قائسة // // العدالة 7

 لن يقدم قائوة // // // األمة الستحد 8

 لن يقدم قائوة // // // إتحاد قؾى األمة 9

    مستقلة مرشحة   

 4  قؾائؼ6 1  يؾجد مجسؾع السرشحات  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية القزارف
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لؼ يقدم مرشحة √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
 لؼ يقدم مرشحة √ // // الحكيقة الفيدرالى  2
 لؼ يقدم مرشحة √ // // األمة الؾطشى 3
 لؼ يقدم مرشحة √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 4
 لؼ يقدم مرشحة √ // // األمة الفيدرالى 5
 لؼ يقدم مرشحة √ // // الذرق لمعدالة والتشسية 6
 لؼ يقدم مرشحة √ // // األمة اإلصالح والتشسية 7
 لؼ يقدم مرشحة √ // مرشحة واحدة الدستؾر 8
 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // لؼ يقدم مرشحة األسؾد الحرة 9

 لؼ يقدم مرشحة √ // // األمة الستحد 10
 لن يقدم قائوة √ مرشحة واحدة // اإلتحادى الديسقراطى 11

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة مرشحة واحدة // الحزب القؾمى الدؾدانى الحر 12

 ال يوجد  قؾائؼ10 2 1 مجسؾع السرشحات  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية غرب دارفهر 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1

 لن يقدم هرشحه √ مرشحة واحدة // التحرير والعدالة القؾمى  2

 لن يقدم هرشحه √ لن يقدم هرشحة // اإلرادة الحرة 3

 لن يقدم هرشحة √ // // العدالة 4

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الؾطشى 5

حركة القؾى الذعبية لمحقؾق  6
 والديسقراطية

 هرشحة واحدة √ // //

 لن يقدم هرشحه √ هرشحة واحدة // األمة الفيدرالى 7

 لن يقدم هرشحه √ لن يقدم هرشحة // الدستؾر 8

 لن يقدم هرشحه √ // // التحرير والعدالة 9

 لن يقدم هرشحه √ // // العدل والسداواة الدؾدانية 10

 لؼ يقدم قائسة √ // // األمة الستحد 11
 لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 12

  هرشحات4 لؼ يقدم قائسة // // اإلتحاد الديسقراطى  13

الحركة الذعبية أصحاب القزية  14
 الحكيقييؽ

 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة // //

 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة // // تحرير الدؾدان 15
 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة مرشحة واحدة // الحكيقة الفيدرالى 16
 5  قائوة12 3   يؾجد مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية شسال كردفان 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحه مرشحة واحدة إتحاد قؾى األمة 1

 لن يقدم هرشحه √ // لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى  2

 لن يقدم هرشحه √ // // الحركة الذعبية تيار الدالم  3

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // العدالة 4

 لن يقدم هرشحه   √ // // األمة اإلصالح والتشسية 5

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 6

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // القؾمى الدؾدانى الستحد 7

 لن يقدم هرشحه √ // // الحكيقة الفيدرالى 8

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // األمة الكيادة الجساعة 9

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الستحد 10

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الفيدرالى 11

حركة القؾى الذعبية لمحقؾق  12
 والديسقراطية

 لن يقدم هرشحه √ // //

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى 13

اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى  14
 السايؾى 

  مرشحات4 لن يقدم قائوة // //

الحركة الذعبية أصحاب  15
 القزية الحكيكية 

  مرشحات 5 لن يقدم قائوة // //

 9  قوائن9   يؾجد 1 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية سشار
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لؼ يقدم مرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
 لؼ يقدم مرشحه √ // // األمة الستحد  2
 لؼ يقدم مرشحه √ // // اإلصالح الؾطشى الؾطشى 3
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الحركة القؾمية لمدالم والتشسية  4
 لؼ يقدم مرشحه √ // // األمة الفيدرالى 5
 لؼ يقدم مرشحه لن يقدم قائوة مرشحتان // األمة اإلصالح والتشسية 6
 لؼ يقدم مرشحه √ لؼ يقدم مرشحة // الحكيقة الفيدرالى 7
 لؼ يقدم مرشحه √ // مرشحة اإلتحادى الديسقراطى 8
 لؼ يقدم مرشحه √ // لؼ يقدم مرشحة اإلتحادى الديسقراطى األصك 9

 لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم قائسة مرشحة واحدة // الحركة الذعبية  10
إتحاد عام جشؾب وشسال  11

 الفؾنج
 لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم مرشحة //

مستقلة مرشحة       

 ال يوجد  قؾائؼ8 4 1 مجسؾع السرشحات  
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية جشهب كردفان 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه حركة المجان الثؾرية 1

 هرشحه واحدة √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك  2

 لن يقدم هرشحه √ // // الحركة الذعبية  3

 لن يقدم هرشحه √ // // السشتسر الؾطشى 4

 لن يقدم هرشحه   √ // // اإلتحادى الديسقراطى 5

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة اإلصالح والتشسية 6

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // اإلصالح الؾطشى 7

 لن يقدم هرشحه √ // // العدالة 8

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الستحد 9

 لن يقدم هرشحه √ // // الحكيقة الفيدرالى 10

 هرشحه واحدة  لن يقدم قائوة // // الرباط القؾمى 11

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // الحزب القؾمى الدؾدانى الحر 12

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // التحرير والعدالة  13

 لن يقدم قائوة √ // // القؾمى الدؾدانى الستحد 14

 مرشحتان   
 مستقلتان

  

 2  قوائن9 2   يؾجد مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية الجزيرة 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه األمة الؾطشى 1

 هرشحه واحدة √ لن يقدم هرشحة لن يقدم هرشحة الحركة القؾمية لمدالم والتشسية  2

  هرشحات7 لن يقدم قائوة  // إتحاد عام جشؾب وشسال الفؾنج 3

 لن يقدم هرشحة لن يقدم قائوة // // الدؾدان أنا 4

  هرشحات3 لن يقدم قائوة // // األمة الستحد  5

 هرشحة واحدة لن يقدم قائوة // // األمة اإلصالح والتشسية 6

  هرشحات5 لن يقدم قائوة // // األمة الكيادة الجساعية  7

 لن يقدم هرشحه √ مرشحة واحدة // السشتسر الؾطشى 8

 لن يقدم هرشحه √ لن يقدم هرشحة // اإلتحادى الديسقراطى األصك 9

 لن يقدم هرشحه √  مرشحات4 مرشحة واحدة اإلتحادى الديسقراطى 10

 لن يقدم هرشحه √ لن يقدم هرشحة مرشحة واحدة الرباط القؾمى  11

 لن يقدم هرشحه √ // لؼ يقدم مرشحه األمة الفيدرالى  12

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // مرشحة واحدة اإلصالح الؾطشى  13

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // لؼ يقدم مرشحه إتحاد قؾى األمة  14

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية 15

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // تشغيؼ الدؾدان الحديث  16

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // حزب التحرير والعدالة القؾمى 17

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // حزب االذرق الديسقراطى 18

 16  قوائن7 5 3 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية الخرطهم
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لؼ يقدم مرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى  1
 لؼ يقدم مرشحه √ // // األمة الؾطشى  2
 لؼ يقدم مرشحه √ 3 // اإلتحادى الديسقراطى  3
 لؼ يقدم مرشحه √ مرشحة واحدة // األمة الفيدرالى 4
 لؼ يقدم مرشحه √ لؼ يقدم مرشحه // األمة الستحد  5
 لؼ يقدم مرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 6
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الحركة الذعبية  7
 لؼ يقدم مرشحه √ // مرشحة واحدة حركة القؾى الذعبية لمحقؾق والديسقراطية  8
 لؼ يقدم مرشحه √ // مرشحة واحدة األمة اإلصالح والتشسية  9

 لؼ يقدم مرشحه √ // لؼ يقدم مرشحة حركة المجان الثؾرية 10
 لؼ يقدم مرشحه √ // // التحرير والعدالة القؾمى  11
 لؼ يقدم مرشحه √ // // األمة االكيادة الجساعية  12
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الحكيقة الفيدرالى  13
 لؼ يقدم مرشحه √ // // الحركة الذعبية أصحاب القزية الحكيفكية  14
 هرشحة واحدة √ // // الدستؾر  15

  هرشحات7 √ مرشحة واحدة // اإلتحاد ا شتراكى الدؾدانى السايؾى  16

 لؼ يقدم مرشحه √ 3 4 التحرير والعدالة  17

 هرشحة واحدة لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحة // اإلتحاد عام جشؾب وشسال الفؾنج  18

  هرشحات 6 // // // اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى الديسقراطى 19

 لن يقدم قائوة  // // // التحرير الؾطشى 20

  هرشحات8 // // مرشحة واحدة حزب العدالة 21

  هرشحات5 // لؼ يقدم مرشحة // الرباط القؾمى 22

  هرشحات4 // // // الدؾدان أنا 23

 لن يقدم قائوة  لن يقدم قائوة // 2 اإلصالح الؾطشى 24

 لن يقدم قائوة  لن يقدم قائوة مرشحة واحدة مرشحة واحدة ااإلرادة الحرة 25

 هرشحتاى لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحة لؼ يقدم مرشحة وحدة وادى الشيك 26

 لن يقدم قائوة  لن يقدم قائوة مرشحة واحدة لؼ يقدم مرشحة إتحاد قؾى األمة 27

    مدتقالت6 مدتقمة واحدة  

 17 16 11 مجسؾع السرشحات 

 قائوة

34 
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ترشيحات السرأة فى الهاليات 

والية شسال دارفهر 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

  لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه مرشحة واحدة السشتسر الؾطشى  1
  لن يقدم هرشحه √ // لؼ يقدم مرشحة اإلتحادى الديسقراطى   2

  لن يقدم هرشحه √ // // األمة الفيدرالى  3

  لن يقدم هرشحه √ // // التحرير والعدالة القؾمى  4

  لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديقراطى األصك  5

  لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // التحرير والعدالة  6

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة اإلصالح والتشسية  7

  لن يقدم هرشحه √ // // الحركة الذعبية  جشاح الدالم 8

  لن يقدم هرشحه √ // // األهة الوتحد 9

  لن يقدم هرشحه √ // // الرباط القوهى 10

  لن يقدم هرشحه √ // // التحرير الدؾدانى القؾمى  11

  لن يقدم هرشحه √ // // العدل والسداوة الدؾدانية  12

  لن يقدم هرشحه √ // // األرادة الحرة  13

  لن يقدم هرشحه √ // // العدالة 14

  لن يقدم هرشحه √ // // األمة الؾطشى  15

 لن يقدم قائوة √ // // حركة تحرير الدؾدان  16

القؾى الذعبية لمحقؾق  17
 والديسقراطية

 لن يقدم قائوة √ // //

لن يقدم هرشحه√  √ // // تحرير الدؾدان األم  18  

مرشحتان   
 مدتقمتان

   مرشحة مدتقمة

 17 1 3 مجسؾع السرشحات 

 قائوة

 ال يوجد
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ترشيحات السرأة فى الهاليات 

والية غرب كردفان 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحة السشتسر الؾطشى  1
  لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك   2

  لن يقدم هرشحه √ // // األمة الستحد  3

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة اإلصالح والتشسية  4

  لن يقدم هرشحه √ // // العدالة 5

  لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديقراطى  6

  لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية  جشاح الدالم 7

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحكيقة الفيدرالى  8

 لن يقدم قائوة √ // // الرباط القوهى 9

اإلتحاد اإلشتراكى الدؾدانى  10
 السايؾى 

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // //

  لن يقدم هرشحه √ // // اإلصالح الؾطشى 11

الحركة الذعبية أصحاب القزية  12
 الحكيقييؽ

  لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // //

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // األمة الكيادة الجساعية  13

 لن يقدم هرشحة لن يقدم قائوة // // التحرير والعدالة  14

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة مرشحة واحدة // األمة الفيدرالى 15

  لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه // التحرير والعدالة القوهى 16

    مرشحة مدتقمة2   

 ال يوجد  قوائن9 3  يؾجد مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية وسط دارفهر
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى لمسرأة 

 و ئية
دوائر تسثيك 

ندبى لألحزاب 
 و ئية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه األمة الفيدرالى 1
 لن يقدم قائوة √ // // الدؾدان أنا  2

 لن يقدم هرشحه √ // // التحرير والعدالة 3

 لن يقدم هرشحة √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 4

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الستحد 5

 لن يقدم هرشحه √  مرشحات6  مرشحات8 اإلتحادى الديسقراطى 6

الحركة الذعبية أصحاب  7
 القزية الحكيقييؽ

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه

 لن يقدم هرشحه √ // // السشتسر الؾطشى 8

 لن يقدم هرشحه √ // // الرباط القؾمى 9

 لن يقدم هرشحه √ مرشحة واحدة مرشحة واحدة التحرير والعدالة القؾمى 10

حركة القؾى الذعبية لمحقؾق  11
 والديسقراطية

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه

 لن يقدم هرشحه √ // // حركة تحرير الدؾدان القؾمى 12

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // العدالة 13

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية تيار الدالم 14

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // اإلصالح الؾطشى 15

 ال يوجد قائوة12 7 9 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية شرق دارفهر
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1
حركة القؾى الذعبية لمحقؾق   2

 والديسقراطية
 لن يقدم هرشحه √ // //

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلصالح الؾطشى 3

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى 4

 لن يقدم هرشحه √ // // اإلتحادى الديسقراطى األصك 5

 لن يقدم هرشحه √ // // الحركة الذعبية 6

 لن يقدم هرشحه √ // // الدؾدان أنا 7

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الؾطشى 8

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الفيدرالى 9

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الستحد 10

 لن يقدم هرشحه √ // // التحرير والعدالة القؾمى 11

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة اإلصالح والتشسية 12

 لن يقدم هرشحه √ // // العدل والسداواة  13

 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // اإلرادة الحرة 14

 لن يقدم هرشحه √ // // التحرير والعدالة 15

 هرشحة واحدة √ // // الدستؾر 16

 لن يقدم هرشحه  √ // // تحرير الدؾدان 17

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // الحزب اإلشتراكى السايؾى  18

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // إتحاد قؾى األمة 19

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // حركة تحرير الدؾدان القؾى  20

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // حركة المجان الثؾرية 21

الحركة الذعبية أصحاب  22
 القزية الحكيقييؽ

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة مرشحتان //

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة لؼ يقدم مرشحة // الرباط الؾطشى القؾمى 23

 1  قائوة16 2 التوجد مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية الشيل األزرق 
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه √ مرشحه واحدة لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1

 لن يقدم قائوة √ لؼ يقدم مرشحة // إتحاد عام جشؾب وشسال الفؾنج   2

 لن يقدم هرشحة √ // // اإلتحاد الديسقراطى 3

حركة القؾى الذعبية لمحقؾق  4
 والديسقراطية

 لن يقدم هرشحة √ مرشحة واحدة مرشحة واحدة 

 لن يقدم هرشحة √ لؼ يقدم مرشحة لؼ يقدم مرشحة اإلتحادى الديسقراطى األصك 5

 لن يقدم هرشحة √ // // الحركة القؾمية لمدالم والتشسية 6

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الفيدرالى 7

 لن يقدم هرشحه √ هرشحة واحدة // إتحاد الفؾنج القؾمى  8

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحة // الحكيقة الفيدرالى 9

 لن يقدم هرشحه √ // // الدستؾر  10

 لؼ يقدم مرشحة لن يقدم قائوة // // التحرير والعدالة 11
 لن يقدم هرشحه لن يقدم قائوة // // الحركة الذعبية 12

 ال يوجد  قوائن10 2 1 مجسؾع السرشحات 
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 ترشيحات السرأة فى الهاليات

 والية الشيل األبيض
دوائر جغرا ية  اسؼ الحزب رقؼ

 قؾمية
دوائر جغرا ية 

 و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لمسرأة و ئية
دوائر تسثيك ندبى 

 لألحزاب و ئية
 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحه لؼ يقدم مرشحه السشتسر الؾطشى 1

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الكيادة الجساعية  2

  هرشحات3 √ // // الحكيقة الفيدرالى 3

 لن يقدم هرشحة √ // // األمة الؾطشى 4

 لن يقدم هرشحه √ مرشحة واحدة // األمة الستحد 5

 هرشحة واحدة √ لؼ يقدم مرشحة مرشحة واحدة الحركة الذعبية تيار الدالم 6

 لن يقدم هرشحه √ // لؼ يقدم مرشحة الدستؾر 7

 لن يقدم قائوة لن يقدم قائوة // // العدالة  8

 لن يقدم هرشحه √ // // األمة الفيدرالى 9

 لن يقدم هرشحه √ // مرشحة واحدة اإلتحاد الديسقراطى 10

 لن يقدم هرشحه √ مرشحتان مرشحة واحدة اإلتحادى الديسقراطى األصك 11

 لن يقدم هرشحه √ لؼ يقدم مرشحة لؼ يقدم مرشحة األمة اإلصالح والتشسية 12

الحركة الذعبية أصحاب القزية  13
 الحكيقييؽ

 لن يقدم قائوة لؼ يقدم قائسة // //

 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة // مرشحة واحدة إتحاد قؾى األمة 14
 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة // لؼ يقدم مرشحة الجبهة القؾمية الدؾدانية 15
 لؼ يقدم قائسة لؼ يقدم قائسة // // اإلصالح الؾطشى 16
 11 3 4 مجسؾع السرشحات 

 قائوة

4 
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 السراجع
 

 السفؾضية القؾمية لإلنتخابات - 2015كذؾفات الترشيح إلنتخابات  -
 2005دستؾر جسهؾرية الدؾدان اإلنتقالى لدشة  -
 2014 والسعدل 2011 السعدل 2008قانؾن اإلنتخابات القؾمية لدشة  -
 (الجشدر)مركز دراسات الشؾع – الدستؾر وقزايا الشؾع اإلجتساعى فى الدؾدان  -
 (الجشدر) عؽ مركز دراسات الشؾع 2007الرادرة بالخرطؾم فى  (1-3)سمدمة مفاليؼ رقؼ  -
 (الجشدر)دليك الشؾع  -
 2015-دليك اإليقاد لمتدريس حؾل العسمية اإلنتخابية  -
 اإلعالن العالسى لحقؾق اإلندان -
 Bridgeمذروع  -
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تشهيــــه 
 

أرجؾ أن أتقدم بخالص الذكر والتقدير للك مؽ ساهؼ فى تقديؼ السعمؾمات والبيانات الخاصة بالترشيحات 
كك العامميؽ بسركز تقشية السعمؾمات بالسفؾضية القؾمية : والتى إستفدت مشها كثيرا فى هذد الؾرقة

لإلنتخابات، واللؾادر السداعدة بمجشة السرأة لمتؾاصك الحزبى ودمج الشؾع اإلجتساعى بالسفؾضية وأخص 
مشهؽ األستاذة مى صديق واألستاذة مشى بخيي بذكرى وتقديرى لربرهسا ومثابرتهسا فى تؾفير 

.  السعمؾمات اللاممة

 

 

 

 

 


