




مفوضية االنتخابات القومية

 اٌّادج تّىظة ٌالٔرخاتاخ اٌمىِيح اٌّفىضيح ٔشأخ•
 ٌسٕح االٔرماٌي اٌسىداْ ظّهىسيح دسرىس ِٓ (141)

 ٌسٕح اٌمىِيح االٔرخاتاخ لأىْ ِٓ (4) َ،واٌّادج 2005
2008 َ.

 اذساع يشاػي أػضاء ذسؼح ِٓ اٌّفىضيح ذشىً•
:في اٌّفىضيح ِعٍس اٌرّصيً،وضُ

سيذذاْ :2010 أرخاتاخ

واؼذج سيذج :2015 أرخاتاخ

2018: 3 سيذاخ



 اسرمالي لثً اٌسياسى اٌؼًّ في اٌسىدأيح اٌّشأج ِشاسوح تذأخ•
  أرخاتاخ في اٌخشيعيٓ ٌذوائش اٌرصىيد في شاسود ار اٌسىداْ

1956.

 اِشأج أوي وفاصخ 1966 ػاَ في وِششؽح وٕاخثح شاسود•
اٌخشيعيٓ؛ دوائش ػثش اٌثشٌّاْ ٌؼضىيح سىدأيح

 األؼضاب أؼعّد ؼيس 1968 ػاَ في اٌخشيعيٓ دوائش اٌغيد•
 وأؽصش اٌعغشافيح اٌذوائش في إٌساء ذششيػ ػٓ اٌسياسيح

.اٌرصىيد في دوسهٓ

 ػاَ في وأد ( اٌىىذح ) اٌّخصصح اٌؽصص ٌٕظاَ ذعشتح أوي•
. اٌسياسيح ٌٍّشاسوح إٌساء دفغ في أسهّد ولذ 1973



 يؼًّ تٕظاَ اٌىىذح ، و أػيذخ دوائش  1986في أرخاتاخ ٌُ
ِششؽاً ِٓ ( 203)ِمؼذ، ذششػ ٌشغٍها ( 28)اٌخشيعيٓ 

.ٔساء فاصخ اشٕراْ( 5)تيٕهُ 

 ذطىسخ اٌّشاسوح ترؼالة ٔظُ اٌؽىُ وأرشاس اٌىػي ؼرى
و تّىظثه ذُ  2008صذوس لأىْ  االٔرخاتاخ اٌمىِيح ػاَ 

ِٓ ِماػذ اٌثشٌّاْ تعأة % 25ذؽذيذ ؼصح ٌٍّشأج تٕسثح 
.ِشاسورها ػثش اٌذوائش اٌعغشافيح ولىائُ االؼضاب اٌسياسيح 

 َػذٌد  2014ػٕذ ذؼذيً لأىْ اإلٔرخاتاخ اٌمىِيح في ػا
.ِٓ ظٍّح اٌّماػذ %  30إٌسثح ٌرىىْ 



 اٌسىداْ ػٍيها اٌّصادق اٌذوٌيح واٌّؼاهذاخ اإلذفالياخ أْ سغُ•

 اٌمىِيح اإلٔرخاتاخ ولأىْ 2005 ٌسٕح اإلٔرماٌي اٌذسرىس و

 اٌسياسيح اٌّشاسوح في اٌّساواج ظّيؼها وفٍد 2008 ٌسٕح

 ِشاسوح يُؽعُ اٌسىدأي اٌّعرّغ والغ أْ اال ٌٍّشأج، واٌّذٔيح

 اٌّشاسوح ضؼف يىضػ ِّا اٌسياسيح إٌّاصة ذمٍذها و اٌّشأج

وِششؽح، وٕاخثح اٌسىدأيح ٌٍّشأج اٌسياسيح

 اذخزخ اٌسياسيح، اٌؽياج في اٌّشأج ِشاسوح ودفغ ٌرؼضيض•

 أرخاتاخ خالي اٌرذاتيش ِٓ ػذد ٌإلٔرخاتاخ اٌمىِيح اٌّفىضيح

،2015 و 2010

 ِشاػاج اٌّشأج والرشاع ذسعيً اظشاءاخ سهٍد اداسيح ٔاؼيح ِٓ•

.اٌّؽٍيح اٌّعرّؼاخ ؼسة ٌىضؼها



تجربة المفوضية في إدماج النوعي االجتماعي في سياسات التوعية 
:2010والتثقيف  في انتخابات عام 

و وأد االوصش ذؼميذاً و صؼىتح  2010ظشخ  االٔرخاتاخ اٌؼاِح ٌسٕح •

ظشخ ػٍى اٌّسرىياخ اٌرٕفيزيح واٌرششيؼيح في آْ واؼذ، ٌزا  تزٌد 

اٌّفىضيح دوساً ِهّاً في ذىػيح إٌاخثيٓ تصىسج ػاِح وسؼد إلدِاض 

إٌىع اإلظرّاػي في اإلٔرخاتاخ وذّىيٓ اٌّشاج ِٓ اٌّشاسوح تفاػٍيح 

ورٌه ِٓ خالي ػٍّيح ذصميف وذىػيح اٌّشأج وذثصيشها تؽمىلها 

.  وواظثاذها وٕاخثح و ِششؽح 

اسرؼأد اٌّفىضيح تّٕظّاخ اٌّعرّغ اٌّذٔي اٌّؽٍيح وتؼض ِٕظّاخ •

األُِ اٌّرؽذج  اٌؼاٍِح في ِعاي اٌرصميف اإلٔرخاتي ودػُ أٔشطح اٌّشأج،  

وصٕذوق األُِ اٌّرؽذج    (UNDP) ِصً تشٔاِط األُِ اٌّرؽذج اإلّٔائي

(   IOM) وِٕظّح اٌهعشج اٌذوٌيح( UN WOMEN) ٌذػُ اٌّشأج

وغيشها  ِٓ إٌّظّاخ ، واٌري ِىٌد أٔشطح اٌرصميف و ادِاض إٌىع 
.اإلظرّاػي



 اسرؼأد اٌّفىضيح تخثيشج وطٕيح في ِعاي إٌىع

اإلظرّاػي ٌرشاسن في ٌعٕح ذصميف إٌاخثيٓ 

تاٌّفىضيح، ؼيس ذُ ذصّيُ اٌثشاِط اٌرصميفيح 

اٌّخرٍفح ٌرىػيح اٌّشأج تؽمىلها وٕاخثح وأهّيح 

ِشاسورها في اإلٔرخاتاخ ِغ ِشاػاج اٌفىاسق 

.اإلظرّاػيح واٌصمافيح واإللرصاديح



 أُذخزخ وسائً ػذيذج  في اٌرصميف االٔرخاتي :

 اٌٍماءاخ اٌّثاششج

 اٌىسش اٌرذسيثيح

 اٌذساِا

 اٌّسشغ وٌؼة األدواس

 اٌٍّصماخ واٌّطثماخ

 اإلػالٔاخ واٌشسائً اٌرٍفضيىٔيح واإلراػيح

اٌىريثاخ واٌّشاشذ

اإلٔرخاتي اٌرصميف أشش ظهش ولذ  ً  ذسعيً ػٍّيح في إيعاتا

 اٌزوىس و % 52 إٌساء ذسعيً ٔسثح تٍغد ؼيس إٌاخثيٓ
  . % 48 واْ



وإػذاد اٌرماسيش  2010تؼذ اإلٔرخاتاخ اٌؼاِح ٌسٕح •

واٌرمييُ ٌٍؼٍّيح وضؼد اٌّفىضيح اسرشاذعيرها اٌؼاِح 

وتذأخ ٔشاطها في ِعاي تٕاء اٌمذساخ واٌرىػيح تّششوع 

وسشح ذذسيثيح ( 20)تؼمذ ػذد  2014ؼرى  2011تذأ في 

في اٌؼاصّح واٌىالياخ ٌٍؼاٍِيٓ تاٌّفىضيح وششوائها،

ذٕاوٌد اٌىسش  وافح ظىأة اداسج اٌؼٍّيح االٔرخاتيح  •

وِٓ تيٕها إٌىع اإلظرّاػي واإلٔرخاتاخ ِّا يؤوذ إهرّاَ 

.اٌّفىضيح ترؼضيض ِشاسوح اٌّشأج في اٌؼٍّيح اإلٔرخاتيح



شىٍد اٌّفىضيح  2015في اإلٔرخاتاخ اٌؼاِح ٌسٕح •

وألوي ِشج فى ذاسيخ االٔرخاتاخ فى اٌسىداْ ٌعٕح ذُؼٕى 

تئدِاض إٌىع اإلظرّاػي ودػُ اٌّشأج وذؼضيض ِشاسورها 

في اإلٔرخاتاخ، واذخزخ ِٕهعيح ذمسيُ اٌؼًّ ي لثً و 
 :أشٕاء وتؼذ اٌؼٍّيح اإلٔرخاتيح ِرىٌيح اٌّهاَ اٌراٌيح

 ،دػُ لضايا إٌىع االظرّاػي
،صيادج اٌىػى اٌؼاَ تأهّيح اٌّشاسوح اٌسياسيح ٌٍّشأج

 ذؼضيض اٌؽشان اإلػالِى ٌذػُ اٌّشاسوح اٌسياسيح ٌٍّشأج
.ٌؼىس لضايا إٌىع فى اٌؼٍّيح اإلٔرخاتيح



لاِح وذطىيش ِثادساخ ٌذػُ لضايا اٌرىاصً و وضغ إ
اإلسرشاذيعياخ إٌّاسثح ٌٍرٕفيز،

 ذؼضيض اٌرىاصً ِغ األؼضاب اٌسياسيح وِٕظّاخ
اٌّعرّغ اٌّذٔى ٌرؼضيض ِشاسوح اٌّشأج اٌسياسيح، 

 ؼس األؼضاب ػٍى إػّاي ِثذأ اٌشفافيح فى ػٍّيح
إخرياس إٌساء ٌٍّشاسوح اٌسياسيح،

 ؼس اٌعهاخ اٌّؼٕيح ػٍى ذىفيش اٌذػُ اٌالصَ ٌٍٕساء

.ٌٍرششػ ٌإلٔرخاتاخ



:ػًّ ٌعٕح إٌىع االظرّاػي  آٌياخ

،اٌرىػيح واٌرصميف

،اٌرذسية وتٕاء اٌمذساخ

،ٔشش شمافح اٌؽمىق وسظ إٌساء

 اٌؼًّ ِغ ِٕظّاخ اٌّعرّغ اٌّذٔي إٌاشطح في

ِعاي ؼمىق اٌّشأج،

 اٌرىاصً واٌرؼاوْ واٌرٕاصػ ِغ األؼضاب

.اٌسياسيح ٌرشعيغ إٌساء ػٍى اٌّشاسوح



واظهد ػٍّيح إدِاض إٌىع اإلظرّاػي وِشاسوح 

اٌّشأج في اإلٔرخاتاخ  تؼض اٌرؽذياخ يّىٓ 

:ذٍخيصها في األذي

،إسذفاسع ٔسثح األِيح وسظ إٌساء
اٌصمافح اٌّؽٍيح واٌرماٌيذ اإلظرّاػيح اٌري ذؽذ ِٓ

إٔخشاط اٌّشأج في اٌؼًّ اٌسياسي خاصح في 

إٌّاطك اٌشيفيح،

ضؼف ذّصيً إٌساء داخً األؼضاب اٌسياسيح.



أشاء وؼذج دائّح داخً االداسج االٔرخاتيح ذؼٕي تمضايا •

ذؼضيض ِشاسوح اٌّشأج في االٔرخاتاخ،

أشاء ِشوض ذصميف وذذسية إٌاخثيٓ،•

دػُ وذطىيش اٌذساساخ اٌؼٍّيح في ِعاي ذشعيغ •

ِشاسوح اٌّشأج تاٌرؼاوْ ِغ اٌّؤسساخ األواديّيح،

إػذاد ٔششج دوسيح ؼىي دوس اٌّشأج في اٌؼٍّيح  •
.االٔرخاتيح



 اٌرىاصً ِغ اٌّؤسساخ اٌذوٌيح إٌاشطح في ِعاي
ذشعيغ ودِط إٌىع اإلظرّاػي في اٌؼٍّيح اإلٔرخاتيح، 

 اٌضياساخ اٌخاسظيح وذثادي اٌرعاسب ِغ اإلداساخ

اإلٔرخاتيح اٌّخرٍفح،

  اٌرؼاوْ واٌؼًّ اٌّشرشن ِغ ششواء اإلداسج

اإلٔرخاتيح ٌرطىيش اٌرعشتح في ِعاي ادِاض إٌىع 
.اإلظرّاػي



اإلحصاءات الديموغرافية للناخبين السودان

ػذد اٌسىاْاٌسٕح

ٔسّح 201032,923,005

ٔسّح 201538,435,252

2010 2015

32,923,005

38,435,252

2010 2015



2010 2015

16,787,245

20,045,144

2010 2015

سٕح  18اٌسىاْ اٌسٕح

فىقفّا

201016.787.245

201520,045,144



اٌزوىس ػذدػذد االٔازاٌّسعٍيٓاٌسٕح

201011,561,5736,009,4425,552,131

%52%48%

201513.342.7826.804.8186.537.964

%51%49%



2015النسبة المئوية للمرشحات من جملة الترشيحات إلنتخابات 

دوائر 

ترشيحات

جملة دوائر والئيةدوائر قومية

الترشيحات تمثيل نسبىجغرافية

نساء

تمثيل نسبى

أحزاب

تمثيل نسبىجغرافية

نساء

تمثيل نسبى

أحزاب

جملة 

الترشيحات

12751870218121047390

عدد النساء 

المرشحات

412048176602938855348

22412938218912738  127620482046الجملة



اجملمــوعإنـــاثذكـــورالبيـــــــــــــــــان
6537964685481813342782اإلٔرخاتي اٌسعً في اٌّسعٍىْ

15116اٌشئاسيحفي اإلٔرخاتاخ اٌّششؽىْ 

16110537021480اٌثشٌّأيحإلٔرخاتاخ  فياٌّششؽىْ 

101اٌشئاسيح اإلٔرخاتاخ في اٌفائضوْ

294132426اٌثشٌّأيح اإلٔرخاتاخ في اٌفائضوْ

6091412%52%48اٌشئاسيح اإلٔرخاتاخ اٌّمرشػىْ

5172430%53%47اٌثشٌّأيح اإلٔرخاتاخ اٌّمرشػىْ

12035155دائّىْ ِىظفىْ

اٌّىظفىْ اٌّؤلرىْ في ٌعاْ 

واٌفشصاإللرشاع 

632803164194921




















