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  المشاركة السياسية للمرأة السودانية

  الفرص والتحديات 
  

  *تيسير النوراني 

  

  ةــمقدم

 ضـد   ات بالحركة الوطنية والسياسية   يربعينياتها في األ  ابد و تهاأكة النسوية في السودان ارتبطت نش     الحر
 وضع المرأة نأ المرأة من كل المدارس الفكرية بثبتته دراسات المهتمين بقضاياأ مما يؤكد ما   ،ستعماراال

 .في كل زمان ومكان يتكيف ويتأثر حسب الظروف االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية والفكريـة               
 .االقتصـادية يه عليها نظم مجتمعهـا السياسـية و  العام محكومة بما تملالعمل السياسي و مشاركتها فيو

وضاعها وتأهيلها للمشاركة أحل مشاكلها وتحسين     المرأة جزء من قضايا بالدها وشعبها و       ة فقضي ه،وعلي
 الديمقراطيـة  و طار حل قضايا مجتمعها في الحريـة      إال في   إالسياسية واالقتصادية واالجتماعية ال يتم      

  .السالمالتنمية وو
 وتكوين  ،1955 -1946 من    الفترة ي لدى النساء ف   ي القوم ي وتعاظم الوع  ،تعليم البنات  ن اتساع دائرة  إ

 ، ومحاربة العادات الضـارة ،مية ومحو األ،ا على النشاطات االجتماعية دوره وتحديد   ةالتنظيمات النسوي 
نشأ إتم    ، حيث   1952 عام   إلى السياسية طيلة السنوات الماضية       ضعف مشاركة المرأة   إلىدت  أعوامل  

هداف الحركة النسوية وتحول اهتمامهـا بقضـايا        أ برامج و  ي فكان نقطة تحول كبيرة ف     ي،االتحاد النسائ 
 شاركت منذ مراحـل  يق السياسية للمرأة السودانية الت كتساب الحقو اسية للمرأة ليتوج ذلك ب    قوق السيا الح

  .ولى من أجل االستقالل األيالنضال الوطن
  

  ة ــــساسيأمفاهيم 
   مفهوم المشاركة السياسية . أ

تالف ختجة عن اال تعريف مفهوم المشاركة السياسية، هذه الصعوبات نافي عدة صعوبات ةالباحثواجهت 
 زوايا نظر الباحثين لمفهوم المشاركة السياسية، سواء من حيث تعريف مفهوم المشاركة السياسية، أو               في

  .   ومحدداتهاهامن حيث تحديد أشكال
ـ     " أنها  تعرف الموسوعة الدولية للعلوم اإلجتماعية المشاركة السياسية على           يتلك األنشطة اإلراديـة الت

 صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشـر أو         في والمساهمة   ،تيار حكامهم خاتمع بغية   يقوم بها أفراد مج   
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 ،اتنتخاباال فيكالتصويت " ويتضمن هذا التعريف ـ وفقاً ألحد الباحثين ـ مؤشرات عدة   . "غير مباشر
 ،يتخاذ القرار السياس  ا فيشتراك   اال ،ي حزب سياس  إلى أو مجرد اإلنضمام     ،عضوية األحزاب السياسية  

ستهالك المعلومات السياسية من خالل     انتاج أو   إ و ، مناقشة أمر من أمور السياسة     يشتراك ف أو مجرد اال  
 وإزاء هذا التعريف اإلجرائى الواسع لمفهوم المشاركة السياسية هناك تعريـف ضـيق     ،وسائل اإلعالم   

عقـب   أن يراقب القرارت السياسية بالتقويم والضـبط         فيحق المواطن    " فييحصر المشاركة السياسة    
 صـنع   في المساهمة   فيوهذا التعريف األخير يتجاهل دور وحق المواطن        " صدورها من جانب الحاكم   

  .السياسة العامة
السياسـية    فالمشاركة ،وينظر بعض الباحثين لمفهوم المشاركة السياسية من خالل طبيعة النظم السياسية          

لوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة      مة ا  يمكننا أن نميز في ضوئه األنظ      مبدأ" وفقاً لهذا المنظور    
والمساواة في الحقوق والواجبات، من األنظمة االستبدادية، الشمولية أو التسـلطية التـي تقـوم علـى                 

 النظم الشمولية ضمان المساندة في تعنى هيف"  هذه النظم فيوتختلف وظيفة المشاركة السياسية "االحتكار
 النظم الليبرالية توسيع    في على حين تعنى     ، تسمح بوجود أحزاب   التيالبالد   فيوالتأييد للنظام أو الحزب     

 هـي ونستنتج من ذلك أن المشاركة اإلرادية الواسـعة          1" صنع القرار  فيمجاالت المشاركة الجماهيرية    
 من سـمات    هيواحدة من سمات األنظمة الديمقراطية، بينما ضعف المشاركة السياسية أو عدم فاعليتها             

  . التسلطية والديكتاتورية العسكرية والمدنيةالنظم السياسية وخصائص
، مختلفة لمفهوم المشاركة السياسية مقاربة سياسيويقدم صمويل هانتغتون من منظور التنمية والتحديث ال   

 أحـد   - جانب ترشيد السلطة وتمايز وظائف سياسية جديدة وتنمية أبنية متخصصة            إلى -حيث يعتبرها   
 وتميز الماركسية ما بين المشاركة السياسية للجماهير بنـاءاً         . "سياسي لعملية التحديث ال   األبعاد األساسية 

 وتكون المشـاركة  . هذه الحالة تكون مشاركة ثوريةي في وه،على وعيها الطبقى بمصالحها اإلقتصادية  
ـ ي أ، العـام يدما يكون أساس هذه المشاركة الوع عن،ممارسة غير ثورية   يـة   الطبقـة البرجواز ي وع

  . المسيطرة
ن المشاركة السياسية للمرأة تمـر       أ إلى تشير إيمان بيبرس     ، إطار دراسة المشاركة السياسية للمرأة     فيو

 القيـام   إلـى سة وتتحول    السيا يخراط ف  اال إلى العام وتتطور    ي تبدأ من اإلهتمام بالشأن السياس     بمراحل
ـ  – وفقاً لبيبرس    – وتصل المشاركة السياسية     .يبنشاط سياس  ـ     ىإل  ي أقصـى مراحلهـا بالمشـاركة ف

ـ      هذه افي ويهمنا .ة أو كناخبة كمرشح سواء ،اتنتخاباال  يلدراسة بشـكل خـاص مسـاهمة المـرأة ف
  :  تشارك المرأة حيثاتنتخاباال
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 إلختيـار   اتنتخابك سياسياً من خالل التصويت في اال       هذه الحالة تقرر المرأة أن تشار      فيو :ناخبةك .1
  . المناصب العامةفيالتشريعية أو  الهيئات فيمن يمثلها 

 ، من خالل ترشيح نفسها لتولى منصب عام       الة تقرر المرأة أن تشارك سياسياً      هذه الح  في و :كمرشحة. 2
  . السلطة التنفيذيةفية التشريعية أو  الهيئفي  كنائبةواءس
  

  :يت كاآلي وه،خرى للمشاركةأوهنالك تعريفات 
  فـاعالً   ممارسة المواطنة باعتبارها عنصراً    في الفرد لتأكيد حقه      سلوك يقوم به   هيالمشاركة السياسية   

 مشاركة  هيالمشاركة السياسية   : "يت يصدق تعريفها كاآل   ي وبالتال ، العملية السياسية للمجتمع   ي ف مؤثراًو
 وتكون  ،صنع القرار العامة بما يضمن تحقيق المواطنة  الديمقراطية و       الحياة   و سياسيفي المجال ال  الفرد  
ـ       يقوم بها الفرد     التيالمشاركة من خالل األنشطة     هذه   ـ  الترشـيح لال   يفي عـدة مجـاالت ه ات نتخاب

فـي  ترتبط مشاركة الفرد     و ،ية والتصويت والتفاعل مع الحياة السياسية     نتخابفي الحمالت اال  المشاركة  و
 ي والـرأ كحريـة التعبيـر   بتوافر الشروط الالزمة لهذة المشاركة       داخل المتمع و   يالسياسة بدرجة الوع  

    فـي هذه األمور تظل رهينـة ممارسـة الديمقراطيـة           و .االنخراط فيها وتكوين الجمعيات واألحزاب و   
اء المجتمع بهدف    يزاولها أعض  التيتلك األنشطة السياسية    "  ي تعن يضاًأ )2003ي،  ائشة زينا ع( ."الدولة

ـ القرارات بشكٍلفي السياسات وممثليهم والمساهمة  اختيار حكامهم و   كمـال   ("ر أو غيـر مباشـر   مباش
 ، ومتابعة األخبار السياسية   ،برزها التصويت أ و ، تقليدية : نوعين هيأنواع األنشطة    و . )1985المنوفلى  

 إلـى نضـمام    واال ،الدعايـة ية بالمال و  نتخابفي الحمالت اال  المشاركة   و ،وحضور الندوات والمؤتمرات  
    . األحزاب السياسيةإلىنتماء جماعات المصلحة واال

 جميع األنظمة الديمقراطية وغير في حيث نجده ،نماط المشاركة السياسية شيوعاًأكثر أعتبر التصويت وي
 ي فهو يفاضل بين المرشحين واختيار ممثل،ختالف درجات تأثيرها وبغض النظر عن .الديمقراطية

 النظم فيما أ .يظام اليمقراط النفي ونجد ذلك ، المناصب الدستورية بحريةيفي البرلمان وشاغلالشعب 
 .داة لالختيار السياسيأنها أكثر من أفي السلطة الستخدامها  تعد أداة للذين اتنتخاباال ف،غير الديمقراطية

مدى  و،التجمعات لالحتجاج و،التظاهر و، للمشاركة السياسية مثل الشكوىنماط غير التقليديةما األأ
  .يات التعبير الشرعولة وضعف قنوسياسة الد تخضع ل،قانونية تلك المشاركات

  

    سية المشاركة السيامنبهات .ب

   .جتماعية للفرد المنبهات السياسية والخلفية االي وه،فراد السياسيةهنالك عوامل تتأثر بها مشاركة األ 
  :المنبهات السياسية
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ـ       نها أل ، المشاركة إلى يدؤ بالضرورة ت  حـداث  ماماتـه باأل  هتا ي تزيد من معارف الفرد السياسية وتنم
تصدر تلك المنبهات عـن وسـائل          ودوماً ،سياسي لمزاولة النشاط ال   كثر استعداداً أ فلذلك يصبح    ،لعامةا

لكن التعـرض    و .المحادثات الشخصية  و االجتماعات العامة  و ،يةنتخابالحمالت اال  و ي،عالم الجماهير اإل
ن هنالك  أ ونجد   .تعليميةقامة والحالة ال   محل اإل  ي،نتماء الطبق  اال ي ه ،لتلك المؤثرات يرتبط بعوامل عدة    

مـا السـلبيون مـن    أ ي، القوينتماء الحزبصحاب االأيضا أيجابيون يرحبون بتلك المنبهات وإشخاص  أ
   . عن تلك المؤثراتم بنفسهوناألفراد فينأ

  

  جتماعية للفردالخلفية اال. ج 

إلـى  شاركة بالقيـاس    كثر م أا  فراد الطبقة العلي  أ وترى أن    ، على المشاركة  اًكثر العوامل تأثير  أ هي من   
ـ    ، الحياة السياسية  في بدورهم   يماناًإ واألقوى   يضا األكثر تعليماً  أ وهم   ،فراد الطبقة الدينا  أ  ي ولكن ال يعن

 يرتفع مسـتوى المشـاركة بارتفـاع        يضاًأ و . الحياة السياسية  في بدورهم   يذلك أن تحسن الوضع الطبق    
 بالقـدرة   حساسـاً إشد  أمعرفة بالقضايا السياسية و    و كثر وعياً أذلك أن الشخص المتعلم      و ،مستوى التعليم 
  .يةاألمية من أخطر معوقات المشاركة السياس و، صنع القرارفيعلى التأثير 

   

  معوقات المشاركة السياسية . د

 للظرف  فقاًخر و آ إلىمتشعبة وتختلف من بلد     ة كثيرة و  أ تحول دون تفعيل مشاركة المر     التيأن العوائق   
  .يقتصاداال وسياسي  والفي والثقايجتماعاال
 ،أم هو مسئوليتها كزوجة و    ية الرئيس  المفهوم السائد بأن دور المرأ     هي و ،جتماعيةا معوقات ثقافية و   - أ

الذي يربط المراة بوظائف محددة ويفترض أن العمل العام والـدوائر            يويرجع ذلك لتقسيم العمل التقليد    
  صـعباً  سياسـي  مما يجعل مجرد دخول المعترك ال      ،يه ال ينبغى للمرأة الدخول ف     "يلاشأن رج "السياسية  
 فـي  فالنقص الكبير    ،ذا كانت المرأة عاملة   إ ذلك   إلى ضافةًإ.  اكتساب المصداقية والتأثير فيه    ناهيك عن 

  مـن  األمية تعتبـر  و . أيضاً ي تكريس دورها النمط   إلىمؤسسات رعاية األطفال يؤدى     مراكزالخدمات و 
   . وذلك لنسبتها الكبيرة وسط النساء،عوق مشاركة المرأة السياسية تالتيسية يالعوامل الرئ

حيث تبلـغ   ،  نتشر بنسبة كبيرة وسط النساء    ا الذي الفقر   في تتمثل تلك التحديات     ،قتصاديةا معوقات   -ب
  . هو عامل يشغل النساء عن المشاركة، و%70نسبتة

 أن تفعيل المشاركة السياسية للمـرأة       سات على وتجمع الدرا ي  نتخاب النظام اال  هي ،معوقات سياسية  - ج
من  يجابيةإ نتائج   إلى اتباعة أدى    ي التمثيل النسب   نجد أن  ومثاالً،   المتبع ينتخاب اال على النظام   تعتمد تماماً 
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 لذا يجـب    ،لكن قد تختلف النتائج باختالف الزمان والمكان       و ،زيادة نسبة مشاركتها  مثيل المرأة و  حيث ت 
  .ة مشاركة المرأة السياسيةتباع نظام يقصد منه زيادا

 ما تكون غير متضمنة لقضايا      لباً من المالحظ أن برامج األحزاب وأجندتها السياسية غا        ،برنامج الحزب 
 . األحزاب السياسية  في الموجود مما يقلل من انخراط النساء        ي،جتماع كانعكاس للواقع اال   المرأة والنوع 

عالميـة مـن   تصال والتواصل والقـدرات اإل ارات االنقص مه  نجد أن عدم التدريب المناسب و      ،وأيضاً
ابية لهن يستطعن من خاللهـا      يجإعالم لبناء صورة    ستخدام اإل ا يجب على النساء     ،لذا. المعوقات الكبيرة 

  2.عالم يعتبر من مفاتيح التمكين فاإل،يةانتخابنشر وترويج أفكارهن السياسية وبناء قواعد 
تأثر نجاحها بالعوامل   ية ي نتخاب النظم اال  فمثالً،  ة ببعضها البعض  بطن جميع تلك التحديات متداخلة ومرت     إ

 للقضاء  ،لذا يجب  .يقتصادتاحة سبل االتصال والتقنية ترتبط بالوضع اال      إ كما أن    ،جتماعيةالثقافية واال 
صـورة   و ، بكيفية كتابة التاريخ وتدريسـه     فيعتبارنا تغييرالغطاء الثقا  ا في أن نضع    ،على تلك العقبات  

كلهـا انعكاسـات للثقافـة      ف ، الحياة العامة  فيعالم للمرأة    وكيفية تناول اإل   ، المناهج المدرسية  فيأة  المر
 في فنجد أنفسنا أمام تعدد ثقا، للمجتمعفي لذا يجب تغيير الغطاء الثقا. المجتمعفيوالصورة السائدة للمرأة 

  رئيسـياً يدخل عامالًف أما الدين ،هاخر يرفضها ويكرس لدونيتآقبل المساواة والمشاركة للمرأة وفيه من ي 
 فـي  تشويه صورة المـرأة      إلى الجتهادات منكفئة متأثرة بثقافة ذكورية معادية للمرأة أدت          ،لتلك النظرة 

مشـاركة  ضايا المساواة و   مستنير كمرجعية لق   يجتهاد دين ا عبر   ي لذا يجب تغيير الخطاب الدين     .سالماإل
حـداث أثـر    إ مما يضـمن     ،دخال معايير تضمن الكفاءة   إالعددية و  وأيضا تغيير معيار     ،المرأة السياسية 

 ، الحيـاة العامـة    فيلذا يجب أن توجه السياسات لمراعاة مصلحة تفعيل دور المرأة           .  وملموس ييجابإ
أولوية التحدث  جتماعات وأماكنها و  وقات اال  بذلك كل المفاهيم الخاصة بممارسة العمل العام مثل أ         يونعن
رعايـة   مقاييس التدريب والقضايا المطروحة للتدريب ومراكز خـدمات األسـرة و           ىإلضافة   باإل ،فيها

  .جتماعيا أو تعديلها وفق منظور النوع اال لذا وجب تغييره،ن القوانين لها أثر كبيرإ .األطفال
بنـاء  رساء قواعد الديمقراطيـة و    إ في سواء تسهم    يجابية للنساء والرجال على حدٍ    المشاركة السياسية اال  

 تضـمن   التـي العدالة االجتماعيـة    اسية فاعلة وفق قواعد المساواة و      تتيح للمرأة مشاركة سي    التيولة  الد
  .تخاذ القرار السياسياوصول النساء لمراكز صنع و

  

ية مثل ترسـيم    نتخابعلى المفردات الخاصة بالعملية اال     يقتصر  ال يةنتخاب تأثير النظم اال   ويجب القول أن  
ى نظـم    للتأثير عل  ا بل يمتد أثره   .الخ.. . كيفية فرز األصوات   ،قتراعيم ورقة اال   تصم ،يةنتخابالدوائر اال 

 ي،بد من الترو  ال، لذا. مجتمع محددفيجتماعية سلوب إدارة الصراعات االأاألحزاب السياسية وكيفية و   
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ـ      ي، واأليدلوج سياسي وال جتماعيقتصادى واال والدراسة المتأنية للواقع اال    رض  وتحديـد المعـايير المفت
  .ى قبل وضعهنتخاب النظام االفيتوافرها 

 الذي هذه الدراسة المعيار والتصنيف      في إال أننا سنستخدم     ،يةنتخاب عديدة لتصنيف النظم اال    هناك معايير 
 التمثيل النسبى والنظم     نظم ،األغلبية/  نظم التعددية    :هي مجموعات   ية ضمن ثالث  نتخابيصنف النظم اال  

  : وذلك كاآلتى،المختلطة
  

  األغلبية/ نظم التعددية . أ

األغلبية على مبدأ بسيط مفاده فوز المرشح أو المرشحين أو األحزاب الحاصلة على             / تقوم نظم التعددية    
 هـي  نتخـاب أعلى عدد من أصوات بعد فرزها وعدها، وتضم هذه المجموعة خمسة أنواع من نظم اال              

  . نظام الصوت البديل ونظام الجولتين، الحزبية نظام الكتلة، نظام الكتلة الحزبية،نظام الفائز األول
 طبيعة هذه النظم من خالل عدد المرشحين وعدد أصوات الناخب وطريقة الفـوز              إلىيوضح الجدول الت  

  .وعالقتها باألحزاب السياسية
  :األغلبية/ ية التعددية نتخابمميزات النظم اال: 1 –أ 

 يوضح أهم إيجابيات وسلبيات نظـم       لالبية، الجدول الت  ية مميزات إيجابية ومميزات س    نتخابلكل النظم اال  
  .األغلبية/  التعددية اتنتخاباال

  

  األغلبية/  التعددية انتخابالمميزات اإليجابية والسلبية لنظم : )1(جدول رقم 
  المميزات السلبية  المميزات اإليجابية  ىنتخابالنظام اال

ــائز  .1 ــام الف نظ
  األول

بـين   ختياريعطى هذا النظام فرصة لال    . 1
  .األفراد وليس بين األحزاب السياسية

  . الممثلين وناخبيهمى الصلة بينيقو. 2
يمكن هذا النظام من قيام حكومة الحزب       . 3

  .الواحد ويخلق معارضة متراصة
يعمل لصالح األحزاب الكبيرة المرتكـزة     . 4

  على قواعد واسعة من المؤيدين

يرة على  الحد من إمكانية األحزاب الصغ    . 1
  .يالحصول على تمثيل برلمان

يحرم األقليات من الحصول على تمثيـل       . 2
  .عادل
  .  للمرأةيإضعاف التمثيل البرلمان. 3

ختيـار مرشـيحهم   ايمكن الناخبين مـن   . 1  نظام الكتلة. 2
  .بحرية أكبر دون األخذ بإنتماءاتهم الحزبية

 دوائـر   إلـى يفسح المجال لتقسيم البالد     . 2
  .حجم نسبياًية متعادلة الانتخاب
يؤكد على دور أكثر أهميـة األحـزاب        . 3

 في إختالل فيما يتعلق بالتناسب إلىيؤدى  . 1
مـن مقاعـد    إليه  يعدد األصوات وما تفض   

ن بالتصـويت   وخاصة عندما يقـوم النـاخب     
  . أحد األحزابيلصالح مرشح
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  السياسية 

ــة . 3 ــام الكتل نظ
  .الحزبية

يشجع األحزاب السياسية علـى ترشـيح      . 1
  .وعات مختلفة من المرشحينمجم
  .ستخدامسهل اال. 2
تجاه تمثيل األقليات علـى تمثيـل       افع ب يد. 3

  . متناسب

 نتائج غير تناسبية من خـالل       إلى ييؤد. 1
 فـي تمكين حزب من الحصول على مقاعد       
 التـي البرلمان ال تتناسب مع عدد األصوات      

  .حصل عليها

نظام الصـوت   . 4
  البديل 

عطاة لمجموعة مـن    تمكين األصوات الم  . 1
 بحيث يمكن الحصول  ،المرشحين من التراكم  

 توفيقية للحصل علـى تمثيـل       على معادلة 
  .يبرلمان
 ين الناخبين المؤيدين للمرشحين ذو    تمكي. 2

ـ       ـ ثير  أالحظوظ الضئيلة بالفوز مـن الت  يف
 المرشح األوفر حظـاً مـن خـالل         انتخاب

  .أفضلياتهم الثانية والثالثة

 ييـة مـن الـوع     يتطلب مستويات عال  . 1
  .والثقافة لتطبيقه

 نتائج غيـر    إلى بعض األحيان    في ييؤد. 2
سـتخدامه دوائـر أحاديـة      اتناسبية بسبب   

  .مثيلتال
  

قتـراع  يعطى الناخبين فرصة ثانيـة لال     . 1  .نظام الجولتين.5
  .لصالح مرشحهم المفضل من جديد

يعمل على تحفيـز اإلئتالفـات والـدعم        . 2
ين عـن   ممتقـد المتبادل بين المرشـحين ال    

  .غيرهم
و ما   وه ،يحد من مشكلة إنقسام األصوات    . 3

  .األغلبية/  منه العديد من نظم التعددية يتعان

يثقــل إجــراء جــولتين كاهــل اإلدارة . 1
  .يةنتخاباال
 هذا النظام من كثير من مسـاوئ        ييعان. 2

  .نظام الفائز األول
 المجتمعات المنقسـمة    فيصعوبة تطبيقه   . 3

  .على ذاتها

      
 .2005 اتنتخاباالستناداً على دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية وا ة،تجميع الباحث: المصدر

 

 لذا يجب النظـر  ،خرىثر كل منها باألأ التحديات التى ذكرت متداخلة وتت ن جميع أ نرى   ،مما سبق ذكره  
واجه مشاركة المراة   للفرص المتاحة لتفعيل المشاركة والعمل عليها حتى نقلل من جميع التحديات التى ت            

  :يتن نعدد الفرص كاآلألسياسية ويمكن ا
  

رصــــالف  

  ؛مرأة هوالتمثيل النسبى و الكوتاالنظام االنتخابي الفعال يزيد من  مشاركة ال •
   ؛السالم ودستور السودان االنتقالىاتفاقية  •
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 ؛المعاهدات واالتفاقات الدولية •

  .ىملعالاالتضامن  •
 

 اتـــالتحدي

 جميـع هياكـل الحـزب       فـي ألحزاب السياسية منذ تاريخ بعيد بمشاركة المرأة        اام  اهتمبرغم   •
غياب النساء  اال أن هنالك ى من تصويت و ترشيحنتخابالتنظيمية منذ أن أكتسبت المرأة حقها اال  

 . السياسية الفاعلةلمشاركتهنوهوأكبر المعوقات عن المواقع العليا في بعض األحزاب السياسية 

 . والمجتمعى العامسياسي العمل الفيللمساهمة اء عدم مبادرة النس •

 . الثقافة الذكورية السائدة والتي التمنح المرأة الفرصة الالزمة للمشاركة •

   .تركيز النساء على اداء أدوارهن االنجابية •

 . تحجم مشاركة المرأة وقد تستغلها أحياناالتيالنظرة الدينية المنكفئة  •

 .عدم القدرة المالية للنساء •

نها ن الديمقراطية لها تأثير أيجابى ومباشر على مشاركة المرأة أل أل، ديمقراطىمدم وجود نظاع •
 .تتيح الحريات العامة فتقل حدة الضغوط االسرية على المرأة

  
  

 ة متخصصةباحث .حفادفى دراسات الجندر جامعة األدرجة الماجستير على ة ، حاصلتيسير النورانى* 
 في ة دوريات مختلفة ومشاركفي قضايا المرأة فيلها عدة مساهمات مكتوبة ، ة دراسات النوع والتنميفي

    .المجموعات النسوية
 


