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شكر وعرفان

قام بإعداد هذا التقرير فريق مكّون من: ألفين إيتانج )كبير اإلقتصاديين بالبنك الدولي(، وجونا لندوال )كبير 
علماء اإلجتماع، البنك الدولي(، وإيمان عثمان )مستشار طويل األجل بالبنك الدولي(، وجنيفر ويستراند 
)أستاذ مساعد - غير متفرغ - بجامعة جورج تاون(. وقد إستفاد هذا التقرير من مساهمات وتعليقات ديفيد 
نيوهاوس )كبير اإلقتصاديين بالبنك الدولي( وراشيل بيروتي )أخصائي التنمية االجتماعية بالبنك الدولي(. 
 )P164694( السودان في  للفقر  البرنامجي  التقييم  من  كجزء  الحالى  التقرير  موضوع  الدراسة  وأجريت 
تحت اإلشراف العام لمدير الممارسات، الممارسات العالمية للفقر واإلنصاف، البنك الدولي )بيريال باسي(. 
كما قامت شركة كونصلسات )Consulsat(، وهي شركة استشارية محلية، بتنفيذ العمل الميداني للبحث 

النوعي )البيانات النوعية(. وقّدمت سارة أمين خدمات المساعدة البحثية خالل العمل الميداني.

للتقرير  الرئيسية  النتائج  لمناقشة   2020 ديسمبر   10 في  فنية  عمل  ورشة  بتنظيم  الدراسة  فريق  وقام 
ممثلين  الورشة  فى  حضوًرا  وكان  والبرامج.  العامة  بالسياسات  الصلة  ذات  المحتملة  العمل   ومجاالت 
الباحثات  ومنظمة  الدولية؛  العمل  ومنظمة  الشباب،  ووزارة  االجتماعية،  التنمية  وزارة   من 
 السودانيات في مجال العلوم؛ بجانب منظمات غير حكومية اخرى )بما في ذلك صندوق التحدي لتوظيف 
باالديوم    ومجموعة  أفريقيا،  لشرق  المفتوح  المجتمع  ومبادرة  لالستشارات،  التغيير  وقادة  الشباب، 
والمستشار  األفريقية،  الصينية  أكسفورد  جامعة  )شبكة  األكاديمية  واألوساط  ”Palladium Group“(؛ 
االقتصادي لوالى والية الخرطوم، وجامعة بورديو، وجامعة ماساشوستس بوسطن(. وقد تّم تضمين االراء 

والمالحظات التى طرحت خالل تلك الورشة في هذا التقرير.
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

النازحين )IDPs(: المشّردين داخلياً.  1

الملخص التنفيذى

شهد السودان، وال يزال، تحّوالت/تغيّرات إجتماعية وسياسية وإقتصادية هائلة. 
فقد قادت اإلحتجاجات على مستوى البالد التي بدأت في ديسمبر 2018 - تنديداً 
إستقرار  وعدم  والوقود،  القمح  سلعتى  دعم  وإلغاء  بسرعة،  المتزايد  بالتضخم 
صورة  وسيادة  النقدية،  السيولة  في  االنتشار  واسع  والنقص  الكلي،  االقتصاد 
اإلقتصاد المنحاز لصالح النخبة - إلى اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 
أبريل 2019. ويمر السودان اآلن بلحظة حاسمة في تاريخه، حيث يتم اإلنتقال 
من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. وقد واجهت الحكومة السودانية الجديدة 
أزمة إقتصادية منذ البداية. فمنذ عام 2019، ظّل معدل التضخم المحلي أعلى 
من 60 في المائة سنويًا، كما إنخفضت قيمة العملة بوتيرة مماثلة. وينتشر الفقر 
في جميع أنحاء البالد، مع إختالف معدالته بشكل كبير بين الواليات. وأضحى 
السواد األعظم من السكان ممن هم في سن العمل في السودان - ذكوًرا وإناثًا ، 
صغارا وكبارا، فى الريف أو الحضر، نازحين1 أو غير نازحين - غير قادرين 
العمل  فرص  توفير  إن  وموثوقة.  مستقرة  بطريقة  إقتصاديًا  أنفسهم  دعم  على 
أساسياً  أمراً  يمثّل  والشباب،  للنساء  خاصة  متاحة،  الفرص  تلك  وجعل  الجيدة 
النساء  أن  نجد  لكن  فعالية.  أكثر  تنموية  نتائج  وإحراز  الشامل  النمو  لتحقيق 

والشباب هم األقل حظاً بشكل خاص في سوق العمل السوداني.

والشباب  )الجندر(  االجتماعي  بالنوع  الخاصة  القضايا  فهم  يساعد  أن  ويمكن 
فرص  من  المزيد  تحقيق  نحو  خاللها  من  الولوج  يمكن  التى  المنافذ  تحديد  في 
في  المساعدة  أيًضا  الفهم  لهذا  يمكن  كما  السودان.  في  والشباب  للنساء  العمل 
ويتمثّل  واإلستدامة.  النمو  لتعزيز  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  تصميم 
واألساليب،  الطرائق  متعدد  البحث  على  يعتمد  الذي  التقرير،  هذا  من  الهدف 
التي  والقيود  والتحديات  الراهن،  للوضع  أفضل  فهم  توفير  في  المساهمة  فى 
تواجهها النساء والشباب في الحصول على فرص العمل. ولتحديد ودراسة هذه 
التحديات والقيود، تطبّق الدراسة إطاًرا مفاهيميًا مستمًدا من تقرير التنمية في 
وبشكل  والتنمية.  الجنسين  بين  للمساواة  التحليلي  اإلطار   :2012 للعام  العالم 
والمؤسسات  الرسمية  غير  المؤسسات  دور  في  الدراسة  تبحث  تحديًدا،  أكثر 
الرسمية واألسواق من حيث صلتها بالنتائج المتعلقة بتوظيف النساء والشباب 
صنع  عمليات  على  الجوانب  هذه  تأثير  كيفية  الدراسة  وتحلّل  السودان.  في 
القرار داخل األسرة، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب في المجال 
 )endowments( اإلقتصادي. وتؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العطايا
إلى  الوصول  ذلك  في  بما  الفردي،  المستوى  على   )agency( القوة  وإمتالك 

الفرص االقتصادية.

والفقر  األسرة  لميزانية  القومى  المسح  أسرى،  مسح  آخر  لبيانات  ووفقًا 
القوى  ضمن  يشاركون  الرجال  أرباع  ثالثة  فإن   ،)NHBPS, 2014/15(
فقط،  القلة  يشكلن  النساء  من  يعملن  من  أن  كما  النساء.  بثلث  مقارنة  العاملة 
حيث أن معدل البطالة اإلجمالي للنساء أكثر من ضعف معدل الرجال. وتمثّل 
أن  نجد  حيث  السودان،  في  للتوظيف  الرئيسية  المصادر  والخدمات  الزراعة 
العمل في الزراعة هو األكثر شيوعا بين النساء. كما أن النساء اللواتي يعملن، 
المناصب  تقلّد  نحو  يتقدمن  أنهن  يبدو  ال  كما  الرجال،  من  أقل  دخوالً  يكسبن 
الذين  نسبة  تمثّل  حيث  السودان،  في  الشباب  ويعاني  المنشات.  داخل  القيادية 
من  السكان،  من  المائة  في   60 حوالى  المائة  في   25 عن  أعمارهم  تقل 
مستويات  الشابات  وتواجه  الحضرية.  المناطق  في  سيما  ال  المتزايدة،  البطالة 

الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تشمل،  هيكلية  لعوامل  نتيجة  البطالة  من  أعلى 
والملكية،  األرض  وحقوق  )البطريركية(،  األبوية  والعادات  القانوني،  اإلطار 

والحصول على التمويل.

مستوياتهم  أو  الجغرافية  مواقعهم  عن  النظر  وبغض  الذكور،  فان  وبالتالي، 
التعليمية، يواجهون قدراً أقل من المعاناة فى العثور على عمل مقلرنة باإلناث. 
وقد تجد النساء صعوبة في العثور على وظائف بدوام غير كامل تمكنهن من 
الزوج  رعاية  فيها  بما  األجر(،  مدفوعة  )غير  المنزلية  بمسؤولياتهن  الوفاء 
المواصالت.  على  أجورهن  كل  أو  معظم  إلنفاق  الحاجة  دون  واالطفال، 
أنشطة  ممارسة  في  يرغبن  الالتى  النساء  تواجه  ربما  نفسه،  الوقت  وفي 
على  الحصول  في  صعوبة  األعمال،  ريادة  إتجاه  فى  أكثر  تميل  للدخل،  مّدرة 
إفتقارهن  بجانب  المملوكة،  األصول  إلى  إفتقارهن  بسبب  المصرفى  اإلئتمان 
إلى العالقات الشخصية - الواسطة - داخل النظام المصرفي الذي يهيمن عليه 
هي  الواسطة  أن   )FGDs( التركيز  مجموعات  مناقشات  وكشفت  الذكور. 
مؤسسة غير رسمية هامة تؤثر على قدرة النساء والشباب على الوصول إلى 
)البطريركية(  األبوية  العادات  أن  يبدو  حين  وفي  السودان.  في  العمل  سوق 
تعيق إكتساب رأس المال البشري، يبدو أن الواسطة تعيق إكتساب رأس المال 
االجتماعي، وبالتالي، قدرة األفراد على الوصول إلى الشبكات التى تمّكنهم من 

تحقيق المكاسب اإلقتصادية وغير اإلقتصادية.

وتؤثر العادات واألعراف السودانية على دور المرأة في المجتمع. فعلى سبيل 
المثال، يعتمد نموذج ”الرجل المعيل والمرأة مقدمة خدمات الرعاية المنزلية“ 
على اإلعتقاد بأن النساء هن أوالً وقبل كل شيء زوجات وأمهات تتمثّل مهمتهن 
اإلنجاب  بمهام  يضطلعن  بينما  أزواجهن،  أسر  وأفراد  أزواجهن  رعاية  فى 
وتربية األطفال. وفى مقابل ذلك، يُنظر إلى الرجال على أنهم كافلين إقتصاديين. 
تشكيل  في  خاص  بشكل  مهمان  حدثان  هناك  السودان،  في  للمرأة  وبالنسبة 
مستقبلها: الزواج وإنجاب األطفال. وبالنظر إلى المعتقدات والتوقعات الراسخة 
إن   - للمرأة  األساسي  الدور  حول  السوداني  المجتمع  من  االعظم  السواد  عند 
لم يكن الدور الوحيد - كمقدمة للرعاية، فليس من المستغرب أن نسمع خالل 
المتزوجات  النساء  تدفع  التي  العوامل  أحد  أن  التركيز  مجموعات  مناقشات 
وتعيق  المنزلية.  األعمال  عبء  هو  العاملة  القوى  من  االنسحاب  إلى  حديثًا 
العادات واألعراف األبوية، سويًا مع اإلطار القانوني الذي يعّزز الممارسات 

التمييزية، وصول المرأة إلى الفرص االقتصادية.

وتقل أرجحية مشاركة الشباب في القوى العاملة والتوظيف مقارنة بالبالغين. 
مجموعات  ومناقشات   )KIIs( الرئيسيين  المخبرين  مع  المقابالت  تبيّن  وكما 
التركيز )FGDs(، فإن الشباب يواجهون العديد من ذات التحديات التي تواجه 
جامعية  شهادة  على  حاصل  نياال  من  شاب  يقول  المثال،  سبيل  فعلى  النساء. 
إمكانيات،  لديك  يكون  ال  ”أحياناً،  الحجم:  متوسط  زراعياً  مشروعاً  ويملك 
ويمكنك الحصول على قروض من البنوك. وأحيانًا، عندما تحتاج إلى مال ال 
مجموعات  نقاشات  كشفت  كما  لك“.  بالنسبة  المناسب  الوقت  في  قرًضا  تجد 
التركيز أنه من الشائع أن تؤثر مجموعة من القيود المالية والعادات واألعراف 
بعد  المنزل  خارج  العمل  أو  الدراسة  مواصلة  على  البنات  قدرة  على  األبوية 

الزواج.
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التدابير واإلجراءات المحتملة فى مجال السياسات
تشير نتائج هذه الدراسة إلى العديد من المجاالت التي ربما تعمل فيها السياسات 
في السودان،  وتهميشاً  والبرامج المستهدفة على مساعدة السكان األكثر ضعفاً 
تحديد  تّم  وقد  االقتصادية.  أوضاعهم  تحسين  على  والشباب،  النساء  تحديداً 

وتلخيص خمسة مجاالت رئيسية على النحو التالي.

الزراعة  في  العامالت  النساء  تواجه  التمويل.  على  النساء  حصول  تعزيز 
قيوًدا مماثلة لتلك التى تواجه رائدات األعمال في القطاع الخاص. ويشمل ذلك 
لذلك  الذكور.  من  األمر  ولي  دعم  يتطلب  الذي  األمر  التمويل،  على  الحصول 
لتلبية إحتياجات  لإلقراض مصممة خصيصاً  من المهم أن يكون هنالك فرصاً 
المرأة. كما وجدت الدراسة أيًضا أن النساء أقل أرجحية للتمتع بملكية االراضى 
ملكية  صكوك  إستخدام  الممكن  من  أن  وبما  الرجال.  من  بنظرائهن  مقارنة 
لألراضي  النساء  ملكية  دعم  فإن  المصرفية،  للقروض  كضمان  األراضي 

سيعني أيًضا دعم وتعزيز حصولهن على القروض المصرفية.

تلك  جودة  وتحسين  الزراعية  الوظائف  على  الحصول  مستويات  تحسين 
فرص  وخلق  للتوظيف  رئيسيًا  محرًكا  المستدامة  الزراعة  تعتبر  الوظائف. 
العمل. كما إن تحقيق النمو الزراعي المستدام يعد أمراً حيوياً لخلق فرص العمل 
والحد من الفقر. وال ينبغي أن تهدف البرامج الى ان تكون النساء هن المنتفعات 
بجانب  قدراتهن  توظيف  على  البرامج  تلك  تعمل  أن  يجب  بل  فحسب،  منها 
اشراكهن فى كل العمليات والمراحل إبتداًء من تصميم البرامج وإنتهاًء بتنفيذها. 
وسيكون من المهم أيًضا تطوير وتنفيذ سياسات سوق العمل التي تهدف إلى بناء 
قوى عاملة ماهرة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل نفسه، مع التركيز على 
النساء والشباب. كما سيكون من المفيد تصميم وتنفيذ تدخالت تهدف على وجه 

التحديد إلى االرتقاء بمستوى جودة الوظائف وإستهداف الفقراء من العمال.

إلى  تهدف  التي  األنشطة  قيام  مع  البشري  المال  رأس  لبناء  الجهود  توحيد 
بين  المساواة  تعزيز  المهم  من  سيكون    .)Agency( القوة  إمتالك  تعزيز 
وضمان  البشري،  المال  رأس  وتراكم  إكتساب  في  التفاوتات  وتتبّع  الجنسين، 
إكمال الفتيات والشابات لتعليمهن. وبالنظر إلى أن األعراف االجتماعية المتعلقة 
بدور تقديم الرعاية مقابل دور المعيل مستبطنة وراسخة بقوة كما يبدو، فسيكون 
تحديد  في  للفتيات  المنخفضة  الذاتية  القوة  مع  للتعامل  طرق  تحديد  المهم  من 
مستقبلهن - التعليم والزواج - وتعزيز قدرتهن التفاوضية داخل األسرة وداخل 
على  السلوكية،  التدخالت  إستقصاء  ويمكن  سواء.  حد  على  العرض  المجتمع 
تقيَد  التي  االجتماعية  األعراف  لمعالجة  العلم  إلى  المستندة  المجتمع،  مستوى 
مع األنشطة التي تستهدف األزواج، واآلباء،  النشاط االقتصادي للمرأة، سوياً 
و/ أو أعضاء المجتمع اآلخرين. وسيكون من المهم أيًضا تجسير الفجوات بين 
أفضل  بشكل  المرأة  تاهيل  وضمان  البشري،  المال  رأس  تراكم  في  الجنسين 
للمشاركة فى سوق العمل. كما يمكن إتخاذ تدابير وإجراءات متعددة الجوانب 

لتحسين نتائج التنمية البشرية، مع زيادة إحتمالية إنخراط المراهقات في أنشطة 
مّدرة للدخل، في ذات الوقت.

في  العمل  فرص  من  تزيد  التي  للتسويق  القابلة  المهارات  وتطوير  تحديد 
قطاعات الخدمات وريادة األعمال. يوظّف قطاع الخدمات 46 في المائة من 
التحتية  البنية  بظروف  مكبالّ  ظّل  قد  القطاع  ذلك  نمو  أن  إال  العاملة،  القوى 
السيئة، مثل االفتقار إلى خدمات التسويق، وإتاحة االئتمان، والمعرفة واإللمام 
الكافى بالممارسات اإلدارية. ويمكن أن تلعب النساء والشباب دوًرا فعااًل في 
النساء  من  العديد  أن  نجد  المثال،  سبيل  فعلى  القطاع.  هذا  نمو  في  المساهمة 
سوى  يمتلكون  ال  الريفية  المناطق  من  المدن  إلى  يهاجرون  الذين  والشباب 
المهارات الزراعية، بجانب عدم إمتالكهم لل ”واسطات“ الالزمة فى المحطات 
الحضرية التى يتم إنتقالهم إليها. ويمكن أن يلعب التدريب المهني دوًرا مهًما في 
تطوير وتسخير المهارات القابلة للتسويق فى قطاع الخدمات، مثلما يمكن أن 

يلعب دوراً مهماً كذلك فى خلق المزيد من أنشطة ريادة األعمال.

خلق بيئة تمكينية ترفع القيود الخاصة بالنوع االجتماعى. يعتبر رفع القيود 
أساسياً. وتوجد  التنظيمية التى تقف فى وجه المشاركة اإلقتصادية للمرأة أمراً 
ارتباطًا  ترتبط  السودان  في  حالياً  القائم  القانوني  اإلطار  في  القيود  من  العديد 
النساء  على  القانون  يحظر  المثال،  سبيل  فعلى  اإلقتصادية.  بالفرص  مباشًرا 
العمل نفس ساعات عمل الرجال، كما يمنع تأدية الوظائف التي تعتبر خطرة 
أو شاقة أو غير مالئمة أخالقياً؛ بجانب منع تأدية نفس المهام أو األعمال في 
مقيدة  األحداث  عمل  ظروف  أن  أيضاً  نجد  كما  الرجال.  مثل  الصناعات  نفس 
بالقانون هى األخرى. ووفقًا لقانون العمل السوداني، فإن األحداث هم من تقل 
أعمارهم عن 16 عاًما. وبينما يُحظر تشغيل من هم دون سن 12 عاًما، بإستثناء 
حاالت التدريب أو العمل تحت اإلشراف األسرى، ال يُسمح لبقية الفئات بالعمل 
في النوبات الليلية ) من الساعة الثامنة مساًء حتى الساعة السادسة صباًحا(، أو 
العمل في وظائف خطرة أو شاقة أو غير مالئمة أخالقياً. وتبلغ ساعات العمل 
لساعة  األجر  مدفوعة  وإستجمام  راحة  فترة  مع  ساعات  سبع  لألحدث  بالنسبة 
واحدة. ويمكن سن تدابير قانونية أخرى لمعالجة القضايا ذات الصلة التي تؤثر 
على تراكم رأس المال البشري للفتيات والنساء وتؤثر على رفاههن. إن تخفيف 
الذكور  من  األعمال  رواد  سيفيد  تجاري  عمل  بانشاء  المتعلقة  القانونية  القيود 
إلى  النساء  تميل  حيث  أكثر،  النساء  يفيد  ربما  ولكن  سواء،  حد  على  واإلناث 

إمتالك رؤوس أموال أقل فى أغلب االحوال.

إن اتخاذ مثل هذه التدابير واإلجراءات سوف لن يساعد فقط في تحسين حصول 
المجموعات  لهذه  أيًضا  سيسمح  ولكنه  العمل،  فرص  على  والشباب  النساء 

بالمساهمة في النمو اإلقتصادي والحد من الفقر في السودان.
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يعتبر توفير فرص عمل جيدة وإتاحة فرص الوصول إليها، خاصة للنساء والشباب، أمراً أساسياً في تحقيق نمو 
شامل ونتائج تنموية أكثر فعالية. وتظهر األبحاث أن زيادة مشاركة اإلناث في القوى العاملة إلى نفس مستويات 
عام 2025  في  المائة  في  بنسبة 26  السنوي  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تزيد  أن  يمكن  الرجال  مشاركة 
مقارنة مع سيناريو بقاء األمور على حالها. كما تشير تلك األبحاث أيضا إلى أن 40-45 في المائة من الزيادة 
المحتملة في اإلنتاج فى إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن تتحقق من تحويل النساء إلى قطاعات ذات إنتاجية 
أعلى )McKinsey Global Institute 2015(. وفي المجتمعات التي يتساوى فيها الرجال والنساء نسبًيا، يميل 
اإلقتصاد إلى النمو بشكل أسرع، وينتقل الفقراء بسرعة أكبر بعيداً عن دائرة الفقر، ويتم تعزيز رفاهية الجميع 
- رجاالً ونساًء وأطفاالً. ومع ذلك، تواجه المرأة في السودان مجموعة من القيود التى تحول دون إنخراطها فى 
الشباب  يعتبر  نفسه،  الوقت  وفي  اإلقتصادية.  الفرص  من  الكاملة  واإلستفادة  فيه  بقائها  وإستمرار  العمل  سوق 
يتم  أن  إلى  بحاجة  لكنهم   ،)SDGs( المستدامة التنمية  أهداف  من  كبير  قدر  تحقيق  في  والفاعلية  للقوة  مصدراً 
السالم  تحقيق  في  والمساهمة  التنمية،  ودعم  الكامنة،  إمكاناتهم  لتحقيق  الالزمة  والفرص  بالمهارات  تزويدهم 
واألمن. ويواجه الشباب اليوم تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق باإلندماج االقتصادي. وتمّثل بطالة 
الشباب تحدًيا تنموًيا على مستوى العالم، خاصة في دول مثل السودان حيث يوجد حوالي 60 بالمائة من السكان 

  .)CBS, 2020( 25 تحت سن

تمثل الزراعة 60 في المائة من اجمالى التوظيف بين النساء )وجميع التوظيف تقريبًا في المناطق الريفية(  مقارنة بنسبة 39 في المائة بين الرجال. وتعمل النساء في الغالب في زراعة الكفاف حيث تعتبر أنشطتهن الزراعية   2
مصدراً أساسياً لتوليد الدخل وتحقيق األمن الغذائي لألسرة. 

القوى  فى  المشاركة  مستويات  بانخفاض  السودان  في  العمل  سوق  ويتميز 
هم  الخصوص  وجه  على  والشباب  النساء  أن  نجد  حيث  عام،  بشكل  العاملة 
في  للفقر  رئيسي  سبب  هي  البطالة  فان  يبدو،  وكما  وحرماناً.  تضرراُ  األكثر 
المرحلية  اإلستراتيجية  ورقة  مهام  صميم  في  تقع  معالجتها  وأن  السودان، 
لحكومة  المختلفة  الوطنية  الخطط  على  وتأسيساً    .)I-PRSP( الفقر  من  للحد 
السودان، تحّدد ورقة اإلستراتيجية المرحلية للحد من الفقر )I-PRSP( تعزيز 
النمو االقتصادي وخلق فرص العمل كواحدة من ركائزها األربع. وقد إرتفع 
العمل )64-15  سن  في  السكان  من  كنسبة  العاملة  القوى  في  المشاركة  معدل 
سنة( من 48.3 في المائة في عام 2009 إلى حوالي 53.5 في المائة في عام 
2014، في حين إنخفض معدل البطالة بشكل طفيف من 12.5 في المائة في 
 .)World Bank 2019c( 2014 عام في  المائة  في  إلى 11.3  عام 2009 
مقابل  فى  الرجال،  بين  المائة  في  العاملة 76  القوى  في  المشاركة  نسبة  وتبلغ 
33 في المائة بين النساء )World Bank 2019b(. وتمثّل الزراعة والخدمات 
المصادر الرئيسية للتوظيف في السودان، حيث نجد أن التوظيف في الزراعة 
أكثر شيوعا بين النساء2. ويمثّل معدل البطالة اإلجمالي للنساء أكثر من ضعف 
معدل الرجال )19 في المائة و 8 في المائة على التوالي(، حيث نجد ان المرأة 
الشابة هى األكثر تضرراً: 27 في المائة من الشابات عاطالت عن العمل، فى 

مقابل 20 في المائة من الشباب الذكور.

ويمكن لفهم القضايا الخاصة بالنوع االجتماعي والشباب أن يساعد في تحديد 
نقاط التدخل المناسبة لخلق المزيد من فرص العمل للنساء والشباب في السودان 
يتمثّل  واالستدامة.  النمو  لتعزيز  المناسبة  واإلجراءات  التدابير  إعداد  بجانب 
فهم  تأسيس  في  المساهمة  فى  االساليب  المتنوعة  الدراسة  هذه  من  الهدف 
في  والشباب  النساء  تواجهها  التي  والقيود  والتحديات  الراهن  للوضع  أفضل 
الحصول على فرص العمل. وينّصب التركيز على النساء، مع توفير البيانات 

والمعلومات المتصلة بالعمر حيثما أمكن ذلك. وتعكس الدراسة أنواع المعوقات 
التي قد تمنع النساء والشباب من اإلستفادة من الفرص اإلقتصادية القائمة. كما 
تساهم الدراسة أيًضا في تعزيز وإثراء المعرفة حول القضايا المتعلقة بالمرأة 
والشباب في السودان، وهي مجاالت ما يزال العمل التحليلي فيها شحيحاً. ومن 
فى  تساعد  أن  منها  يُتوقع  إذ  للحوار:  أداة  الدراسة  هذه  نتائج  تمثّل  أن  المتوقع 
إلى  تهدف  التي  والبرامج  العامة  بالسياسات  المتعلقة  القرارات  وإرشاد  توجيه 

خلق المزيد من الوظائف األفضل جودةً.

لإلطار  الموجز  التوصيف  بعد  التالي.  النحو  على  التقرير  تنظيم  تّم  وقد 
التحليلي والمنهجية في القسم )2(، يستعرض القسم )3( التاريخ والخصائص 
ذات  المؤشرات  على  التركيز  مع  السودان،  في  العمل  لسوق  الديموغرافية 
الصلة وفقاً للنوع االجتماعى والعمر عبر قطاعات التوظيف الرئيسية الثالثة: 
الرسمية:  المؤسسات   )4( القسم  ويستقصى  والصناعة.  والزراعة  الخدمات 
والتى تشمل التنظيم المؤسسي، وتوفير الخدمات، والقوانين واللوائح من حيث 
صلتها بالفرص االقتصادية. كما يستقصى القسم )5( المؤسسات غير الرسمية، 
المشاركة  أمام  عائقًا  االجتماعية  والشبكات  األعراف  تشكل  أن  يمكن  حيث 
االقتصادية الكاملة للنساء والشباب. ويقّدم القسم )6( تحليالً لكيفية دعم السوق، 
لسوق  فاحصة  نظرة  القسم  هذا  يتضمن  حيث  االقتصادي،  للنشاط  تقييده،  أو 
كيف  القسم )7(  ويناقش  األصول.  حيازة  إلى  الوصول  وإمكانية  نفسه،  العمل 
يتم إعتبار جميع هذه الجوانب عندما يتعلق األمر بإتخاذ القرارات على مستوى 
على  مباشر  بشكل  القرارات  هذه  تؤثر  حيث  األفراد،  مستوى  وعلى  األسرة 
إكتساب وتراكم رأس المال البشري لدى النساء والشباب، وعلى امتالك القوة 
”agency“، وعلى الفرص اإلقتصادية، في نهاية المطاف. ويختتم القسم )8( 

باإلعتبارات المتصلة بالسياسات العامة والتدابير واالجراءات.
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والمنهجية

© ساري عمر/تصوير



التوظيف،  ذلك  في  بما  العمل،  فرص  إلى  الوصول  في  والشباب  النساء  تواجهها  التي  القيود  ودراسة  لتعيين 
بين  للمساواة  التحليلي  اإلطار   :2012 العالم  في  التنمية  تقرير  من  مستمًدا  مفاهيمًيا  إطاًرا  الدراسة  تستخدم 
الجنسين والتنمية. وبينما تّم تطوير إطار العمل ذاك، فى األصل، لمعالجة موضوع المساواة بين الجنسين، فإنه 
أيًضا قابل للتطبيق، ووثيق الصلة بدرجة كبيرة، بهدف تحقيق فهم أفضل للظروف المجتمعية للشباب والنتائج 
المتصلة بهم على المستوى الفردي. وينّصب التركيز على ُبعد الفرص االقتصادية، وال سيما على التوظيف، 
للعطايا )endowments( وامتالك  المتداخلة  باألبعاد  الصلة المتعلقة  ذات  المتغيرات  مراعاة  أيًضا  يتم  ولكن 
النمطية،  والقوالب  الرسمية )العادات،  غير  المؤسسات  دور  في  الدراسة  وتبحث  القوة )agency( )الشكل 1(. 
الخ(؛  المخّدمين،  وسياسات  القانونية،  الرسمية )القيود  والمؤسسات  ذلك(؛  إلى  وما  باألمان،  والشعور  والثقة، 
واألسواق )الحصول على التمويل، والترحيل، والرعاية النهارية، الخ( من خالل تأثيرها على النتائج المتعلقة 
بتوظيف النساء والشباب في السودان. وتحلّل الدراسة كيفية تأثير هذه الجوانب على عمليات صنع القرار داخل 
األسرة، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب في المجال االقتصادي. وتؤثر هذه القرارات بشكل مباشر 

على “العطايا” و”امتالك القوة” على المستوى الفردي مثلما تؤثر كذلك على الوصول إلى الفرص االقتصادية.

الشكل )1(: االطار المفاهيمى

المؤسسات
غیر الرسمیة 

المؤسسات
الرسمیة 

 العطایااألسواق
\ الھبات  إمتالك

القوة األسر

السیاسات

النتائج على مستوى األفرادالظروف على مستوى المجتمع

الفرص األقتصادیة

النمو

الفرص المتساویة

المصدر: موائمة المؤلفين إلطار عمل “تقرير عن التنمية فى العالم 2012”
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

وتطبّق هذه الدراسة منهجية بحثية متنوعة األساليب، تجمع بين األدلة القائمة 
والبيانات الجديدة لتوثيق التفاوتات في النتائج التنموية ذات الصلة وفقًا للجنس 
خاص  بشكل  المتأثرين  السكان  شرائح  أيًضا  الدراسة  هذه  وتحدد  والعمر. 
الفجوات  فيها  تشّكل  التي  للمجاالت  تحديدها  بجانب  العمل  فرص  بمحدودية 
المعرفية المستمرة عامالّ حاسماً لفهم ومعالجة عدم المساواة المطّرد. وباإلعتماد 
على المعلومات المستمدة من المسوحات األسرية، وإستقصاءات التصورات، 
والبيانات النوعية الجديدة، والمراجعة الشاملة لألدبيات، تبحث هذه الدراسة في 
محددات مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة والتوظيف، بجانب مراجعة 
السياسات العامة الحالية والمعايير واألعراف الثقافية العامة التي يمكن أن تعيق 

إستفادة النساء والشباب من الفرص اإلقتصادية القائمة.

وتشير، في هذا التقرير، مفردة ”النساء“ إلى جميع اإلناث، بينما تشير مفردة 
”الشابات“ إلى اإلناث الالئي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاًما. وال يوجد 
حاليًا تعريف متفق عليه عالميًا للفئة العمرية ل“الشباب“. وتعّرف وزارة الشباب 
والرياضة السودانية الشباب بأنهم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 
35 عاًما. أما في هذه الدراسة، فيتم تعريف الشباب على أنهم األشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاًما. ويستخدم هذا التعريف فى الدراسة الحالية 
لعدة أسباب.فأوالً، تعّرف األمم المتحدة ”الشباب“ بأنهم األشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و 24 عاًما.3 وثانيًا، يستند عدد من أهداف التنمية المستدامة 
إلى الفئة العمرية 15-24 عاًما. وللمقارنة بين السودان والدول األخرى، يكون 
أن  حين  ففي  ذلك،  على  وعالوة  المتحدة.  األمم  تعريف  إعتماد  المنطقي  من 
النسبة المئوية لسكان السودان الذين سيتم تصنيفهم على أنهم شباب ستكون أكبر 
)من نسبة ال60 فى المائة الحالية( إذا ما تّم إستخدام الفئة العمرية من 18 إلى 
35 عاًما، فإن تحليل البيانات الكمية يشير إلى أن النتيجة، أو الرسالة اإلجمالية/

العامة التى يطلقها هذا التقرير، هى نفسها: ال يزال الشباب يعانون من الحرمان 
بشكل فارق مقارنة بشرائح السكان األخرى.

القومى  المسح  من  كل  الدراسة  لهذه  الكمية  للبيانات  الرئيسية  المصادر  تمثّل 
األساسي لألسر المعيشية في السودان لعام NBHS, 2009( 2009( والمسح 
 .)NHBPS, 2014/15(  15  /2014 والفقر  األسرة  لميزانية  القومى 
في  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  أجراهما  اللذين  المسحان،  إستخدم  وقد 
الحصر  مناطق  إختيار  فيه  تّم  مرحلتين  من  طبقياً  عنقودياً  تصميماً  السودان، 
إختيار  تّم  بينما   ،2008 لعام  السكانى  التعداد  على  بناًء  األولى  المرحلة  في 
في  األسر  قوائم  حصر  بعد  الثانية  المرحلة  في  عشوائي  بشكل  الفردية  األسر 
المستوى  على  تمثيلية  لتكون  العينة  تصميم  تّم  وقد  المختارة.  المسح  مناطق 
القومى وعلى مستوى الوالية، حيث شملت 8,000 أسرة فى عام 2009، و 
بيانات  بمصادر  المصادر  هذه  إستكمال   11,953 أسرة في عام  2014. وتّم 
)MICS 2014(؛  المؤشرات  متعدد  العنقودي  المسح  مثل   إضافية 
ممارسة  ومؤشر  )WDI(؛  العالمية  التنمية  مؤشرات  بيانات   وقاعدة 
بيانات  وقاعدة  )Doing Business, 2019(؛  التجارية  األعمال 
المنشأة  ومسح  )WBL, 2021(؛  والقانون“  األعمال  وأنشطة   ”المرأة 
الشمول  بيانات  وقاعدة  ))Enterprise Survey )2014(؛   2014
واالفروباروميتر  )Gobal Findex 2011 - 2014(؛  العالم  في  المالي 
العربي والباروميتر  )2018(؛   )Afroparometer, 2018( 

 Arab Barometer, 2018( 2018(. واستخدم التحليل االقتصادي القياسي 
لفحص ودراسة محّددات بعض متغيرات النتائج ذات الصلة بالنساء والشباب.

.https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0/#:~:text=There%20is%20no%20universally%20agreed,of%2015% 20and%2024%20years  3

شّكلّت االدبيات التجريبية الموجودة والمصادر القطرية، بما في ذلك مراجعة 
للمعلومات  مصدراً  القائمين،  العامة  السياسات  واطار  القانوني  اإلطار 
اإلضافية. وترّكز مراجعة األدبيات على منظورات الدراسات األنثروبولوجية 
خاص  بشكل  ترّكز  التي  األدبيات  لمحدودية  ونظًرا  والجنسانية.  واالجتماعية 
على النساء والشباب في السودان، فقد قام الفريق، قبل إجراء مراجعة األدبيات، 
بالتواصل مع عدد من العلماء البارزين في السودان، شمل التواصل كل من: 
هيل،  وساندرا  غرنبوم،  وإلين  بودي،  وجانيس  بدري،  ونفيسة  بدري،  بلقيس 
وشادية محمد، وندى مصطفى علي، وهاري فيرهوفن - الذين أوصوا بمؤلفات 
المتخصصة  األكاديمية  الدراسات  األدبيات  مراجعة  وشملت  بعينهم.  لعلماء 
)monograhs(، ومقاالت الدوريات العلمية المحكمة، وتقارير البنك الدولي 
البنك  من  الوصفية  المسحية  البيانات  إلى  باإلضافة  المتحدة،  األمم  ومنظمات 
الدولي، والباروميتر العربي، وغيرها. كما تّمت أيًضا مراجعة بعض المواقع 

اإلخبارية المختارة على اإلنترنت، مثل موقع ”دبنقا“.

ويوفّر عنصر البحث النوعي في الدراسة فهًما أعمق وأكثر دقة للقيود المفروضة 
خالل  من  الوظائف  على  والطلب  العرض  جانبى  من  والشباب  النساء  على 
إجراء مناقشات مجموعات التركيز )FGDs( ومقابالت المخبرين الرئيسيين 
)KIIs( في ثالث واليات مختلفة من واليات السودان. وقد تّم التعاقد مع شركة 
وتنفيذ  إلعداد    )Consulsat  - )كونصلسات  المسوحات  إجراء  فى  مختصة 
والشباب  النساء  من  كل  يواجهها  التي  القيود  فهم  لتحسين  نوعية  بحث  أدوات 
على  العثور  و)2(  فيها،  البقاء  وإستمرار  العاملة  القوى  فى  اإلنخراط  في )1( 
وظيفة، و)3( الحصول على عمل حر )توظيف ذاتى(. وتّم تنفيذ ما مجموعه 
)حضر/  والنساء  الشباب  من  مختلفة  تركيز  مجموعات  مع  نقاش  حلقة   33
ريف ، عاملين/ عاطلين، وما إلى ذلك( حول قضايا مثل إتاحة الحصول على 
المعلومات، وسلطة وعمليات إتخاذ القرار، وتحديات اإلنخراط/المشاركة فى 
القوى العاملة والبقاء فيها. وتّم تنظيم مناقشات مجموعات التركيز - 12 جلسة 
في كل من الخرطوم ومدني و 9 في نياال - بشكل منفصل مع الرجال والنساء 
فى  التركيز  مجموعات  مناقشات  في  المشاركين  وتفاوت  والشابات.  والشباب 
مستويات تعليمهم - من المدرسة االبتدائية إلى التعليم ما بعد الثانوي. كما شملت 
بجانب  العمل  أصحاب  هموم   ،)28( العمل  أصحاب  مع  المتعمقة  المقابالت 
الخدمة.  فى  واستبقائهم  والنساء  الشباب  بتوظيف  المتعلقة  وخبراتهم  سياساتهم 
العربية  باللغة  الرئيسيين  المخبرين  مع  والمقابالت  النقاش  حلقات  إجراء  وتّم 
لتتم ترجمتها إلى اإلنجليزية بعد ذلك. كما تّم ترميز البيانات ثم تجميعها، وفقًا 
للمحاور، في جداول البيانات )اكسل - Excel(. وباإلضافة إلى تسليط الضوء 
على الفوارق بين الحضر والريف، يسلّط البحث النوعي الضوء على اإلختالفات 
والزراعة  الخدمات  حيث  مختلفة  واليات  ثالث  تغطية  خالل  من  اإلقليمية 
الخرطوم(  )والية  الخرطوم  السائدة:  التوظيف  قطاعات  تمثّل  والصناعة 
 .)1 اإلطار  )انظر  دارفور(  جنوب  )والية  ونياال  الجزيرة(  )والية   ومدني 
التي  الفنية  األمور  بعض  بجانب  األمنية  الصعوبات  بعض  لوجود  ونظًرا 
واجهتها شركة المسح، فقد تّم إجراء العمل الميداني فى جزئين، حيث تّم تنفيذ 
المهمة الرئيسية بين أبريل ويونيو 2019، ليتم إكمالها بجمع بيانات إضافية في 
فبراير 2020. ويقّدم الملحق )1( وصفاً تفصيلياً للمنهجية التى اتبعت في جمع 

البيانات النوعية.
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اإلطار التحلیلي والمنهجیة

الجدول )1(: وصف موجز لخصائص العينة والمراجع المستخدمة في التقرير

نوع المجتمع الموقع
المحلى

إسقاطات السكان 
للعام 2020

)بالماليين(

السكان
)النساء والشباب 
،٪ من اإلجمالي 

)أ((

معدل الفقر
)3.20 دوالر 

أمريكي للفرد في 
اليوم(

معدل مشاركة القوى 
العاملة

)ذكور/اناث(

طبيعة النشاط االقتصادي

الخرطوم،
والية الخرطوم 

 7.3حضرى
)الوالية(

نساء: %47
شباب: %16

)الوالية(

%40.2
)الوالية(

ذكور: %70.3
اناث: %25.1

)الوالية(

الرئيسي  المقر  وتمّثل  للصناعات  تركيز  أعلى  بها  يوجد 
لمعظم مؤسسات االعمال الكبرى في السودان. ونتيجة للنمو 
والتوسع الصناعي، تّم أيًضا قيام قطاع خدمات مزدهر في 
المدينة. وتشمل الخدمات كاّل من: البناء والتشييد، والتجارة، 
والفنادق والمطاعم، والنقل واإلتصاالت، والمال، والتأمين 
والعقارات، والخدمات الحكومية. ، و تمثل الخرطوم أيضا 
نقطة عبور رئيسية ألولئك الذين يهاجرون عبر السودان، 

خاصة إلى أوروبا.

مدنى، والية 
الجزيرة

4.7ريفى
)الوالية(

نساء: %51
شباب: %20

)الوالية(

%39.7
)الوالية(

ذكور: %75.7
اناث: %22.6

)الوالية(

يوجد بها ثاني أكبر قطاع صناعي بعد الخرطوم ، حيث 
يضم القطاع الصناعى هناك العديد من المصانع بما في ذلك 

النفط والنسيج والسجائر.

نياال، والية جنوب 
دارفور

3.7ريفى
)الوالية(

نساء: %48
شباب: %24

)الوالية(

%62.8
)الوالية(

ذكور: %79.2
اناث: %66.5

)الوالية(

لمعظم  بالنسبة  للدخل  الرئيسي  المصدر  الزراعة  تمّثل 
األسر. أكثر األنواع شيوًعا هو إالزراعة المطرية )البعلية( 
الذرة  تمّثل  حيت  صغير،  نطاق  على  المحاصيل  إلنتاج 

الرفيعة والدخن المحاصيل الرئيسية.

الدولي  البنك  ب.  )Central Bureau of Statistics Report on Population Projections 2009–2020(؛   2020-2009 السكانية  اإلسقاطات  حول  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  تقرير  )أ(:   مالحظة 
  .)NHBPS 2014/15( استناًدا إلى المسح القومى للفقر وميزانية االسرة ،)World Bank, 2020b(

المراجع: يتم، على إمتداد هذا التقرير، تعريف المستجيبين الذكور واإلناث من مجموعات التركيز على أنهم “يشغلون وظيفة” أو “يعملون” فى حالة إفادتهم بالمشاركة في أي نشاط مّدر للدخل في وقت البحث. ولمزيد من المعلومات 
التفصيلية، انظر الملحق )1(.



السياق التاريخي 
والديمغرافي لسوق العمل 

في السودان

© ساري عمر/تصوير



بها  مّر  التي  واإلقتصادية  والسياسية  اإلجتماعية  التحوالت  عن  موجزة  تاريخية  لمحة  بتقديم  القسم  هذا  يبدأ 
السودان منذ إستقالله عن الحكم الثنائى اإلنجليزى المصري في عام 1956، بما في ذلك الكيفية التى أّثرت بها 
تلك التحوالت على الوضع الحالي للنساء والشباب فى السودان. ثم يبحث هذا القسم، من بعد ذلك، في خصائص 

مؤشرات التنمية الرئيسية المتعلقة بسوق العمل القائم حالياً والفرص االقتصادية الراهنة.

بلد التحوالت المتعددة
المصري  اإلنجليزى  الثنائى  الحكم  عن  اإلستقالل  تحقيق  منذ  السودان،  شهد 
وأودت  متواتر.  وإقتصادي  وسياسي  إجتماعي  إستقرار  عدم  عام 1956،  في 
مليون  نصف  بحياة   )1972-1955( السودان  فى  األولى  األهلية  الحرب 
مليوني  بحياة   )2005-1983( الثانية  األهلية  الحرب  أودت  كما  شخص. 
إتفاقية  وأنهت  شخص.  ماليين   4 عن  يزيد  ما  تشريد  بجانب  إضافي  شخص 
السالم الشامل )2005( بين الشمال والجنوب عقوًدا من القتال من خالل منح 
الجنوب فترة ست سنوات من الحكم شبه الذاتي، يتم بعدها إجراء إستفتاء حول 
ما إذا كان الجنوب سيبقى جزًءا من السودان. وفي عام 2011، صّوت الجنوب 
بأغلبية ساحقة لصالح اإلستقالل، وأصبح جنوب السودان بذلك أحدث دولة في 

.)World Bank, 2020b( العالم

قبل  إلقتصاده  الفقري  العمود  تمثّل  الزراعة  وكانت  بالمياه،  غني  بلد  السودان 
قرار الحكومة في التسعينيات من القرن الماضى بالتركيز على تطوير صناعة 
اإلقتصاد  حقّق  األخرى.  الصناعات/القطاعات  حساب  على  النفطية  البالد 
مليار   65 إلى   1999 عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   12 من  نمواً  السوداني 
قدره  سنوي  نمو  معدل  متوسط  يمثل  ما  وهو  عام 2011،  في  أمريكي  دوالر 
5.8 بالمائة )World Bank, 2020c( مقارنة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 
انفصال  ومنذ  لكن،  و 1998 )باتي، 2010(.  عامي 1980  بين  بالمائة   2.9
جنوب السودان في يوليو 2011، فقد السودان ثالثة أرباع إحتياطياته النفطية. 
ولم تعد مستويات اإلنتاج كافية حتى لدعم االستهالك المحلي. وفي عام 2013، 
أشكال  من  وغيره  الوقود  دعم  إنهاء  عن  البشير  عمر  )وقتها(  الرئيس  أعلن 
الدعم االخرى، مما أدى إلى اندالع اإلحتجاجات في جميع أنحاء البالد. وأّدى 
اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط بحلول عام 2015 )من 115 دوالًرا أمريكيًا 
للبرميل في منتصف عام 2014 إلى أقل من 50 دوالًرا أمريكيًا للبرميل بحلول 
نهاية عام 2014( إلى انخفاض قيمة العملة السودانية. وتبع ذلك بوقت قصير 

إنفجار معدالت التضخم.

والنقود  والوقود  الخبز  نقص  بسبب  تفاقم  الذي  المعيشة  تكاليف  ارتفاع  أدى 
إنتهت  والتى   2018 ديسمبر  في  الشعبية  اإلحتجاجات  إندالع  إلى  )السيولة( 
معدالت  وزادت   .2019 أبريل  في  البشير  عمر  السابق  بالرئيس  باإلطاحة 
التضخم بشكل كبير من 35.1 فى المائة في سبتمبر 2017 إلى 68 فى المائة 
في  بلغت 98.8  حيث  التصاعدي،  اإلتجاه  في  واستمرت  سبتمبر 2018،  في 
إنخفاض  إلى  التسارع  نحو  التضخم  إتجاه  ويرجع   .2020 أبريل  في  المائة 
إمتدت  ما  وسرعان  الميزانية.  عجز  لتمويل  النقدي  والتوّسع  الصرف  سعر 
إلى  وعطبرة،  الدمازين  في   2018 ديسمبر  في  بدأت  التي  اإلحتجاجات، 
الخرطوم وبورتسودان ودنقال، بجانب مدن رئيسية أخرى في السودان، مطالبةً 
تمثلت  التى  االقتصادية  بالضائقة  مدفوعة  اإلحتجاجات  وكانت  النظام.  بتغيير 
حادة  زيادة  أدى إلى  واألدوية األساسية والنقود، مما  فى نقص الخبز والوقود 
في تكلفة المعيشة في السودان، بجانب التأثير على سبل كسب العيش األساسية 
اإلطاحة  عن  الشعبية  اإلحتجاجات  تلك  وأسفرت  الغذائي.  األمن  وموقف 
إنتقالية مشتركة  حكومة  تشكيل  وتّم  من السلطة.  البشير  السابق عمر  بالرئيس 
بين الجيش والمدنيين لقيادة البالد لفترة ثالث سنوات بهدف اإلنتقال إلى الحكم 

المدني من خالل إنتخابات تجرى فى عام 2022.

على  المفرط  البالد  إعتماد  عواقب  من  بالفعل  تعاني  السودانية  المرأة  كانت 
صناعة النفط لعقود من الزمان. وظّل التوظيف في الزراعة، على الدوام، أكثر 
شيوًعا بين النساء في السودان منه بين الرجال، ال سيما بعد الخصخصة التي 
طبّقت في التسعينيات من القرن الماضى والتحول إلى نمط االقتصاد القائم على 
 .)Khalfalla and Ahmed 2015( قصير بوقت  ذلك  أعقب  الذي  الموارد 
من  المائة  في   47 على  الزراعي  القطاع  استحوذ   ،2014 عام  من  واعتباًرا 
إجمالي التوظيف في السودان، تشمل 60 في المائة من إجمالى النساء العامالت 
 World Bank,( السودانى  الريف  في  العامالت  النساء  من  المائة  في  و80 
دخلها  مصدر  يرتبط  التي  السودانية  األسر  أن  نجد  عام،  وبشكٍل   .)2019c
األساسي بالزراعة، وليس بأٍى من قطاعات اإلقتصاد األخرى، أكثر فقًرا وأشد 

.)World Bank, 2019c( ضعفًا وأقل قدرةً على التكيّف والصمود
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

ومعطالً  كسيحاً  بالفعل  السوداني  االقتصاد  كان  النفط،  أسعار  انخفاض  قبل 
بسبب العقوبات اإلقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة على البالد في عام 
وفي  لإلرهاب.  الراعية  الدول  قائمة  إلى  السودان  إضافة  تّمت  عندما   ،1997
أكتوبر 2017، تّم رفع العقوبات األمريكية الشاملة على السودان، التي كانت قد 
فُرضت في عام 1997 وتّم توسيعها في عام 2006. وأدى ذلك إلى التفاؤل فى 
بادىء األمر، إال أن المستثمرين األجانب والبنوك التجارية العالمية واإلقليمية 
التجارية  المعامالت  وظلّت  البالد.  مع  تعامالتهم  إستئناف  في  مترددين  ظلوا 
والمالية بين السودان واإلقتصاد العالمي محدودة، فى غالب الظن ألن الواليات 
ديسمبر  حتى  لإلرهاب  راعية  كدولة  السودان  تصنيف  في  إستمرت  المتحدة 
المتوقع  من  أن  حين  وفي  القائمة.  تلك  من  رسميًا  ازالته  تّمت  عندما   ،2020
إال  العالمي،  االقتصاد  إلى  السودان  بعودة  يبّشر  أن  التصنيف  في  التغيير  لهذا 
أن األثر التراكمي لعقدين من التبادل المحدود، بما في ذلك اإلستثمار األجنبي 
محفوف  اقتصادي  وضع  في  البالد  يضع  اإلنمائية،  والمساعدات  المباشر 
بالمخاطر. ففي عام 2014، تّم تصنيف 46 في المائة من سكان السودان على 
دوالًرا  من 3.20  أقل  على  العيش  أنه  على  الفقر  تعريف  تّم  حيث  فقراء  أنهم 
األدنى(  المتوسط    الدخل  ذات  للبلدان  العالمى  الفقر  )خط  اليوم  في   أمريكيًا 

.)World Bank, 2020b(

بالنزوح  السودان  فى  والشباب  للنساء  واإلقتصادي  اإلجتماعي  الوضع  تأثّر 
القسري والهجرة الداخلية. ويأوى السودان أكبر عدد من النازحين في العالم، 
حيث تترّكز الغالبية العظمى من هؤالء النازحين في السودان، والبالغ عددهم 
1.9 مليون نسمة، في إقليم دارفور )UNHCR, 2020(. وباإلضافة إلى ذلك، 
تستضيف البالد 1.1 مليون الجئ وطالب لجوء، معظمهم من جنوب السودان 
)UNHCR, 2020(، على الرغم من أن أعداًدا كبيرة من اإلثيوبيين من إقليم 
التيغراي قد بدأت في اإلنتقال عبر الحدود إلى السودان حينما بدأ القتال، الذى 
إندلع في تلك المنطقة في نوفمبر 2020، فى التصاعد. ويتّم توظيف النازحين 
في إقليم دارفور في السودان بأجور مماثلة لنظرائهم من غير النازحين، على 
العامالت  عدد  من  أكبر  النازحات  النساء  من  العامالت  عدد  أن  من  الرغم 
السكان  بين  النساء  تعيلها  التي  األسر  عدد  زيادة  بسبب  النازحات  غير  من 

القطاع  في  األجور  ضعف  دفع  وقد   .)World Bank, 2018b( النازحين 
العاصمة  إلى  للهجرة  منهم،  الشباب  وخاصة  السودانيين،  بعض  الزراعي 
إلى  الشباب  من  المهاجرين  هؤالء  إفتقار  أن  إال  عمل.  عن  بحثاً  الخرطوم 
 التعليم والمهارات ورأس المال النقدى والشبكات االجتماعية أدى إلى الهبوط 
يمّكن  حيث  االمنظم،  غير  القطاع  في  بوظائف  القبول  درك  إلى  بمعظمهم 
الزراعي  القطاع  في  مثيالتها  مستويات  نفس  إلى  متدنية  األجور  تكون  أن 

.)Daoud, Eldeen, and Bello 2017(

القوى  على  مباشر  بشكل  السودانيين  السكان  وهيكل  وتوزيع  ونمو  حجم  يؤثر 
الدول  من  بالعديد  مقارنة  متسارًعا  سكانيًا  نمًوا  السودان  ويواجه  العاملة. 
المجاورة، حيث تّم تقدير إجمالي عدد سكانه في عام 2019 بنحو 42.5 مليون 
نسمة وفقًا لبيانات مؤشرات التنمية العالمية )WDI(. ويعتبر سكان السودان في 
الغالب من الشباب نتيجة للخصوبة المرتفعة نسبيًا )4.4 في 2018( وإنخفاض 
متوسط   العمر المتوقع )أقل من 62 عاًما(. ونجد أن أكثر من اثنين من كل خمسة 
)43 بالمائة( من السودانيين تقل أعمارهم عن 15 عاًما، بينما 4 بالمائة فقط هم 
أكبر من 64 عاًما )CBS, 2017; World Bank, 2020b(. وبينما نجد أن 
من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة من 5.3 في عام 2005 إلى 3.4 في 
عام 2030، إال أنه ال يزال من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان خالل هذه 
الفترة. واألهم من ذلك هو أن هذا النمو سيرافقه تغيير عميق في الهيكل العمري 
للسكان، حيث سيزداد عدد األطفال دون سن 15 عاًما إلى حوالي 21.4 مليون 
في عام 2035 مقارنة بـ 13.8 مليون في عام 2005. ومن المتوقع أن تصل القوة 
العاملة التي تتراوح أعمارها بين 20 و 64 عاًما إلى 32 مليونًا في عام 2035 
مقابل 13.9 مليون في عام 2005؛ كما سيكون نصف القوى العاملة من الشباب 
.)Republic of Sudan: National Population Council 2018( 

الحضرية  المناطق  في  واإلناث  الذكور  من  تقريبًا  متساوية  أعداد  وهناك   
والريفية فى البالد. ومع ذلك، هناك نسبة أكبر من الرجال الذين تزيد أعمارهم 
 49-25 العمرية  الفئة  في  النساء  من  أكبر  عدد  يوجد  بينما  عاًما،   50  عن 

عاًما )الشكل 2(.

الشكل )2(: هرم السكان )هرم أعمار السكان( فى السودان )2014(
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السیاق التاريخي والديمغرافي لسوق العمل في السودان

خصائص سوق العمل في العقد الماضي

4  معدل المشاركة في القوى العاملة هو نسبة السكان النشطين اقتصاديًا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاًما: جميع األشخاص الذين يقومون بتوفير العمل إلنتاج السلع والخدمات خالل فترة محددة.
5    هناك اختالفات في تصميم الوحدات الخاصة بالعمل بين المسحين: تغيرت فترة اإلستدعاء من 7 أيام في عام 2009 إلى 10 أيام في عام 2014، وتغير ترتيب طرح األسئلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أنماط اإلغفال/

التجاوز.. 
6  يسود نفس النمط بالنسبة للفئات األخرى )الرجال والكبار(؛ ومقارنة بالمناطق الحضرية، يزيد العيش في المناطق الريفية من فرص توظيف الرجال والبالغين بنسبة 35 في المائة و 41 في المائة على التوالي. وتستند هذه النتائج 

.)NHBPS, 2014/15( 15/2014 إلى نموذج االنحدار اللوجستي باستخدام بيانات المسح القومى لميزانية االسرة والفقر

على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد الوظائف في السودان، إال أن معدل 
المشاركة في القوى العاملة، الذى يبلغ 53 بالمائة من السكان في سن العمل، 
والدول  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  معدالت  متوسط    بين  األدنى  يزال  ال 
ذات الدخل المنخفض، والدول ذات الدخل المتوسط   األدنى.4 وتمّكن االقتصاد 
السوداني من إضافة 2.5 مليون وظيفة بين عامي 2009 و 2014، بينما زاد 
عدد السكان في سن العمل بنحو 2.8 مليون، وزاد السكان النشطين إقتصادياً 
بمقدار 2.6 مليون. ونتيجة لذلك، نجد أن هناك تحسن قابل للقياس للسكان في 
سن العمل بين عامي 2009 و 2014 حيث زادت المشاركة فى القوى العاملة 
بأكثر من 5 نقاط مئوية، من 48 إلى 53 في المائة، كما إنخفض معدل البطالة 
فإن  التحّسن،  هذا  من  الرغم  وعلى   5.)3 )الشكل  المائة  في   11 إلى   13 من 
العديد  فى  نظرائه  عن  يتخلّف  السودان  في  العاملة  القوى  في  المشاركة  معّدل 
تشاد  مثل  النزاع  بعد  ما  بمرحلة  تمر  التي  المجاورة  األفريقية  البلدان   من 
)71 في المائة( وإريتريا )81 في المائة( وإثيوبيا )82 في المائة(. كما أن نسبة 
بين  من  بالمائة(   41( األدنى  هي  السودان  في  السكان  إلى  العمالة/التوظيف 
متوسطات أفريقيا جنوب الصحراء والدول منخفضة الدخل )63 و 68 بالمائة 

على التوالي( )WDI 2020، بيانات العام 2019(.

مؤشرات سوق العمل حسب النوع اإلجتماعى والعمر
اإلقتصادى،  اإلقتصادي للمرأة بشكل كبير وراء نشاط الرجل  يتخلف النشاط 
على الرغم من أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة هي المحرك الرئيسي 
السودان.  في  العاملة  القوى  في  المشاركة  معدل  في  اإلجمالية  الزيادة  وراء 
وترجع الزيادة في معدل مشاركة القوى العاملة في البالد بين عامي 2009 و 

2014 )من 48 إلى 53 في المائة( بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في معدل 
عام  في  المائة  في  إلى 33  عام 2009  في  المائة  في  من 24  اإلناث  مشاركة 
2014. وقد حدث هذا التغيير اإليجابي في كل من الحضر والريف على حد 
سواء. ومع ذلك، ففي حين أن معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة قد زاد 
بنحو 10 نقاط مئوية )مقارنة بنقطتين مئويتين فقط للرجال(، إال أنه ال يزال أقل 
من نصف معدل الذكور: إذ أن معدل المشاركة في القوى العاملة يبلغ 76 في 
 .)World Bank, 2019b( المائة بين الرجال مقابل 33 في المائة بين النساء
وباإلضافة إلى ذلك، نجد أن من بين ثلث إجمالى النساء الناشطات اقتصاديًا، 
هناك عدد قليل من النساء يعملن بالفعل: إذ أن إحتمال أن يكن عاطالت أكثر 
من ضعف إحتمال عطالة الرجال )19 في المائة و 8 في المائة على التوالي(.

على الرغم من الزيادة في جميع االقاليم، فقد كانت معدالت مشاركة اإلناث في 
القوى العاملة أقل من 20 في المائة في االقاليم الشمالي والشرقي واألوسط. وفي 
المقابل، كان أكثر من نصف جميع النساء في سن العمل في دارفور وكردفان 
ناشطات اقتصاديًا في عام 2014. وبالمقارنة مع أولئك الالتى يقطن الخرطوم، 
فإن النساء في كردفان ودارفور أكثر أرجحية من الرجال للمشاركة في القوى 
العاملة. إن العيش في المناطق الريفية يزيد من إحتمال دخول المرأة إلى سوق 
العمل وتوظيفها بنسبة 42 في المائة و 87 في المائة على التوالي6. ومع ذلك، 
فعلى الرغم من معدالت المشاركة فى القوى العاملة األقل بكثير، كانت النساء 
في سن العمل عرضة للبطالة بأرجحية مماثلة للرجال. وعلى العكس من ذلك، 
جميع  في  متفاوتة  بدرجات  العاملة  القوى  في  الشباب  مشاركة  معدالت  زادت 
في  للشباب  وبالنسبة  سواء.  حد  على  والريف  الحضر  من  كل  وفي  المناطق، 
المناطق الريفية، زادت احتماالت التوظيف والمشاركة فى القوى العاملة بنحو 
80 في المائة و 32 في المائة على التوالي. كما ارتفع كذلك معدل المشاركة 

الشكل )3(: معدل المشاركة فى القوى العاملة ومعدل البطالة حسب الجنس والشريحة الخمسية والمنطقة )حضر/ريف( والسنة

(ب) معدل البطالة (أ) معدل المشاركة فى القوى العاملة
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في القوى العاملة بمقدار 12 نقطة مئوية في اإلقليم الشمالي وبمقدار 1.3 نقطة 
مئوية فقط في كردفان )الشكل 4(.

ما يزال العديد من النساء ال يشاركن فى القوى العاملة حتى: النساء بشكل عام، 
القوى  خارج  السكان  من  نسبة  أعلى  يمثلن  الخصوص،  وجه  على  والشابات 
قبل  العاملة  القوة  خارج  المرء  يكون  أن  الشائع  من  للرجال،  بالنسبة  العاملة. 
سن 24، بينما من المرجح أن تكون النساء خارج القوة العاملة في جميع الفئات 
العمرية. ونجد أن ثالث من بين كل أربع شابات )75 في المائة( ليس لهن وجود 

وتختلف  للشبان.  المائة(  في   54( النصف  من  بأكثر  مقارنة  العمل،  سوق  فى 
النسبة المئوية لوضعية الوجود خارج القوى العاملة اختالفًا كبيًرا بين الرجال 
والنساء في سن العمل: 3 إلى 13 بالمائة فقط للرجال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 25 و 64 عاًما مقارنة بنسبة 58 إلى 66 بالمائة للنساء )الشكل 5(.

كامل  بدوام  الدراسة  فى  واالنخراط  منزل(  )ربة  المنزل  شئون  لتدبير  التفرغ 
العاملة،  القوى  خارج  والشباب  النساء  لوجود  الرئيسيان  السببان  هما  )طالب( 
على التوالي. فقد أفاد أكثر من ثلثي )70 في المائة( النساء أنهن خارج القوى 

الشكل )4(: معدل المشاركة في القوى العاملة حسب المنطقة )ريف/حضر( واالقليم
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العاملة ألنهن إما ربات منزل أو مدبرات منزل، مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط 
)لوجودهم  السبب  أن  منهم  بالمائة   64 ذكر  فقد  للشباب،  بالنسبة  اما  للرجال. 
خارج القوى العاملة( هو إنخراطهم فى الدراسة كطالب بدوام كامل. ويوجد ما 
يقرب من نصف أرباب األسر ضمن القوى العاملة، لكن 52 في المائة فقط هم 

الملتحقين بوظائف )الشكل 6(.

انخفض معدل البطالة اإلجمالي من 13 في المائة في عام 2009 إلى 11 في 
المائة في عام 2014، مع التباين/اإلختالف حسب النوع االجتماعى والمنطقة. 
الريفية  والمناطق  الخمسية  السكانية  الفئات  أفقر  بين  البطالة  إنخفاض  وساهم 
المائة  في   20 أدنى  وبين  البطالة.  معدل  في  العام  اإلنخفاض  في  كبير  بشكل 
في  إلى 10  عام 2009  في  المائة  في  من 18  البطالة  إنخفضت  السكان،  من 
المائة فقط في عام 2014. أما في المناطق الريفية، فقد إنخفض معدل البطالة 
أقل  وهو  عام 2014،  في  المائة  في  إلى 8  عام 2009  في  المائة  في  من 14 
من معدل المناطق الحضرية )17 في المئة في عام 2014(. وإنخفض معدل 
البطالة بنسبة 4 نقاط مئوية للنساء ولكن بنسبة نقطة مئوية واحدة فقط للرجال 

بين عامي 2009 و2014.

البطالة  معدل  إرتفاع  نجد  حيث  الواليات،  بين  البطالة  في  كبير  تباين  هنالك 
بشكل  البطالة  زادت  بعام 2009،  وبالمقارنة  الغنية.  الواليات  في  النساء  بين 
بشكل  وإنخفضت  االوسط،  واإلقليم  والخرطوم،  الشمالى،  اإلقليم  في  أساسي 
ملحوظ في إقليمى كردفان ودارفور. وكانت البطالة أعلى من المتوسط   القومى 
فى جميع الواليات التي بها أدنى معدالت للفقر في عام 2014: الجزيرة )23 

والشمالية  المائة(،  في  الخرطوم )17  المائة(،  في  النيل )17  نهر  المائة(،  في 
)15 في المائة(. أما الواليات التي سجلت أدنى معدالت للبطالة فكانت: والية 
لكل  المائة  فى  وكسال )6  وسنار  كردفان  جنوب  المائة(  فى  األزرق )5  النيل 
للتعرض  أرجحية  أكثر  النساء  وكانت  المائة(،  فى   7( كردفان  وشمال  منها(؛ 
في   45( النيل  نهر  المائة(،  في   58( الجزيرة  األغنى:  الواليات  في  للبطالة 
المائة(، وكسال )19  في  المائة(، والخرطوم )30  في  والشمالية )40  المائة(، 
بطالة  معدالت  بلغت  الواليات،  تلك  وفي  المائة(.  في  وسنار )17  المائة(،  في 
اإلناث البالغات ضعفين إلى خمسة أضعاف معدالت بطالة الذكور )الشكل 7(. 
هي  والتي  الفقيرة،  الواليات  في  النساء  بين  انتشاًرا  أقل  البطالة  أن  حقيقة  إن 
أيًضا ريفية بشكل أساسي، تعكس أن معظم النساء في تلك الواليات يعملن في 
الزراعة  قطاع  في  عمل  على  العثور  نسبيًا  السهل  من  يكون  فربما  الزراعة. 
مقارنة بالقطاعات األخرى. وبشكل عام، فإن من المرّجح أن يكون الناس في 
الواليات األكثر فقًرا ملتحقين بوظائف )عاملين( مقارنة بنظرائهم في الواليات 
األغنى، والتي تتركز بشكل أساسي في المناطق الحضرية، حيث توجد فرص 

محدودة لإلنخراط في األنشطة الزراعية.

الشكل )6(: اسباب عدم االنخراط فى القوى العاملة

یتلقى دخل

معاشى/متقاعد
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زادت البطالة وسط الشباب بين عامي 2009 و 2014، ال سيما في المناطق 
الحضرية. وإرتفعت نسبة البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و 24 عاًما بمقدار نقطتين مئويتين من 20 فى المائة في عام 2009 إلى 22 
فى المائة في عام 2014، مع زيادة هائلة في المناطق الحضرية وصلت إلى 

ما يقرب من 40 فى المائة في عام 2014. وانخفضت بطالة اإلناث بنقطتين 
مئويتين خالل نفس الفترة، لكنها ظلت أعلى من بطالة الشباب الذكور )الشكل 
8(. وتظهر الفجوة بين الجنسين أيًضا في العديد من الواليات ذات معدالت الفقر 
المنخفضة، وهو نمط متطابق لجميع البالغين في سن العمل، كما أوضحنا سابقًا.

الشكل )7(: معدل البطالة حسب الوالية والنوع االجتماعى
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قطاعات التوظيف ونوع العمل
مدفوعة  غير  الوظائف  في  زائداً/مفرطاً  تمثيالً  ممثالت  النساء  ان  يالحظ 
المخدمين/أصحاب  فئات  فى  األغلبية  يشّكلون  الرجال  أن  حين  في   األجر، 
العمل، والعاملين بأجر، والعاملين لحسابهم الخاص )التوظيف الذاتى(. يمكن 
تصنيف أنواع التوظيف كما يلى: عامل بأجر، وصاحب عمل، وعامل لحسابه 
غير  آخرين  لدى  وعامل  أجر،  بدون  أسرى  وعامل  ذاتى(،  )توظيف  الخاص 
سبب  على  الضوء  يلقي  أنه  من  التصنيف  هذا  أهمية  وتنبع  األجر.  مدفوع 
االجتماعية  اإلعانات  على  الحصول  وإمكانية  الدخل  في  إختالفات  وجود 
مدفوعة  غير  الوظائف  ترتبط  المثال،  سبيل  فعلى  المختلفة.  المجموعات  بين 
األجر بالمداخيل المنخفضة واإلحتمالية األدنى للحصول على تغطية بخدمات 
 التأمين الصحي - وهي مزايا شائعة نسبيًا بين العاملين بأجر. ومن بين العاملين 
بدون أجر، هناك 64 في المائة من النساء. كما أن الخمس )21 في المائة( فقط 
 18( العمل  ألرباب  بالنسبة  ذلك  من  وأقل  النساء،  من  هم  بأجر  العاملين   من 
ذلك  ومع  العاملين،  السكان  من  فقط  المائة  في  الشباب 20  ويمثّل  المائة(.  في 
يشكلون أكثر من 40 في المائة من العاملين بدون أجر، بينما ال يمثلون سوى 

7   ينطبق تأثير تغير المناخ على الزراعة على حالة السودان، حيث يعتمد السودان بشكل كبير على الزراعة، ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الجفاف والتصحر، مما قد يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الزراعي. إال انه بالنسبة 
للدراسة الحالية لم تتم مناقشة تأثير تغير المناخ على الزراعة، ألن الهدف من هذه الدراسة ليس معالجة تغير المناخ ولكن معالجة عدم المساواة في الفرص االقتصادية للنساء والشباب.

18 في المائة من العاملين بأجر، و 13 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص 
)التوظيف الذاتى(، و 10 في المائة من أرباب العمل )الشكل 9(. ويمثّل العمل 
غير مدفوع األجر داخل األسرة أكثر أنواع التوظيف شيوًعا بالنسبة للنساء، وال 

سيما الشابات في المناطق الريفية.

في  دولة  أكبر  السودان  كان   ،2011 يوليو  في  السودان  جنوب  إنفصال  قبل 
في  دولة  أكبر  ثالث  هو  فالسودان  االن،  أما  األرضية.  الكتلة  حيث  من  إفريقيا 
أفريقيا بعد الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنذ أواخر التسعينيات، 
الزراعة  ظلت  فقد  ذلك،  ومع  النفط.  على  معتمًدا  السوداني  االقتصاد  صار 
تمثّل دائًما الدعامة األساسية للسواد األعظم من السكان. ووفقًا لدراسة أجراها 
برنامج الغذاء العالمي )WFP( التابع لألمم المتحدة في عام 2006، يقُدر أن 
السودان يحتوي على 84 مليون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة. ومع 
ذلك، فإن 17 مليون هكتار فقط، أو 20 فى المائة من تلك األراضي، هى التى 
تتم زراعتها بالفعل )كرار، العبادي، وآدم 2006(. ومع أن نظام الري يستخدم 
فى بعض األراضي الزراعية في السودان، إال أن  الغالبية العظمى من  تلك 
عام  حكومية  لدراسة  وفقًا  منها  المائة  في  من 90  أكثر   - الزراعية  األراضى 

.7)Ibnouf 2011( 2003 - تعتمد فقط على هطول األمطار

الشكل )9(: فئات العمل حسب النوع اإلجتماعى والفئة العمرية
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وفي  والفقراء  النساء  بين  شيوًعا  أكثر  الزراعة  في  التوظيف/العمل  يعتبر 
المناطق الريفية. إن ما يقارب 70 في المائة من المهن السودانية تتركز على 
المهن األولية والمهن الزراعية الماهرة. وتمثّل كل من المهن األولية8 والمهن 
الزراعية الماهرة أكثر من ثلث السكان في سن العمل، وهو ما يتفق مع اإلتجاه 
السائد في القطاع الذي ينخرطون فيه بشكل أساسي. وفي واقع األمر، فإن من 
بين 2.5 مليون وظيفة إضافية تّم إستحداثها بين عامي 2009 و 2014، تّمت 
الزراعة9.  قطاع  في  الوظائف،  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أي  مليون،  إضافة 1.9 
ونجد  مئوية.  بأكثر من 10 نقاط  العمال الزراعيين  زادت نسبة  لذلك،  ونتيجة 
الصناعة،  فى  تستخدم  السودان  في  العمالة  جميع  من  المائة  في   8 حوالي  أن 
بينما يتم توظيف 47 و 44 في المائة من العمالة في الزراعة والخدمات، على 
التوالي )الشكل 10(. وتمثّل الزراعة 60 في المائة من العمالة بين النساء و 39 
في المائة فقط من العمالة بين الرجال. كما نجد أن التوظيف فى الزراعة  أكثر 
شيوًعا بين الفقراء، حيث أن نصيب التوظيف الزراعى يمثل 58 في المائة بين 
أدنى 40 في المائة و27 في المائة بين أعلى 20 في المائة من السكان. ويهيمن 

8   تتكون المهن األولية من مهام بسيطة وروتينية تتطلب بشكل أساسي استخدام أدوات محمولة فى اليد وغالبًا بعض الجهد البدني. وتشمل المهام التي يؤديها العمال في المهن األولية عادة بيع البضائع في الشوارع واألماكن العامة 
أو باإلنتقال بين المنازل؛ وتقديم خدمات مختلفة على الشوارع العامة؛ والتنظيف وغسل وكى المالبس. وتقديم خدمات الرعاية للشقق السكنية.

9  شكلت تجارة الجملة/التجزئة والتعليم حصًصا كبيرة - حوالي 730،000 و 475،000 وظيفة، على التوالي. وتمثل جميع الفئات األخرى أقل من 500000 وظيفة لكل، حيث نجد ان أهمها هى البناء )425000( والنقل والتخزين 
)372000( واإلدارة العامة والدفاع )344000(. ويعمل حوالي 140 ألف سوداني فقط في التصنيع، وهو قطاع يُنظر إليه غالبًا على أنه يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في إنتاجية العمل.

الذكور بشكل كبير على الوظائف في قطاع الصناعة، بينما يقتصر عمل النساء 
في  الخدمات  وقطاع  الريفية  المناطق  في  الزراعي  القطاع  على  كبير  حد  إلى 
مجال  في  يعملن  النساء  من  المائة  في   4 من  أقل  وهنالك  الحضرية.  المناطق 
ضمن  يعملن  منهن  أقل  نسبة  أن  ونجد  بل  األسواق،  فى  كبائعات  أو  الخدمات 
فئات الفنيين أو كبار المسؤولين – وهى فئات وظيفية تتطلب مستوًى معينًا من 
التعليم العالي. ويمثّل الشباب ما يقارب 45 في المائة من العاملين في االشغال 
منهم.  المائة  في   60 الشابات  تمثّل  حيث  األسماك،  وصيد  الماهرة  الزراعية 
ويشير  األولية.  المهن  في  للعمل  أرجحية  األكثر  هم  الذكور  الشباب  أن  ونجد 
صاحب عمل )مخّدم( تمت مقابلته كجزء من البحث النوعي لهذا التقرير إلى أن 
العمال الزراعيين ضروريون. كما أفاد مدير مشروع زراعي خاص متوسط 
من  الكثير  هناك  العكس،  كان  الماضية،  الفترة  ”في  يلى:  بما  نياال،  في  الحجم 
المشاكل بسبب الحرب التي دارت خالل الثالثة عشر عاًما الماضية. وبالتالي، 
فيما يخص الزراعة، يمكنك القول أن نصف المزارعين لم يعودوا مزارعين. 

نعم، لقد تدهورت )الزراعة( كثيراً بسبب تلك الظروف“.

الشكل )10(: توزيع البطالة حسب القطاع والنوع اإلجتماعى والفئة الخمسية من السكان والمنطقة )حضر/ريف( للعام 2014
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التعليم والفرص اإلقتصادية
للتحصيل التعليمي المنخفض/المتدنى آثار بعيدة المدى على جميع األصعدة، 
 .)Wodon et al., 2018( المعيشة ومستويات  األفراد  مداخيل  ذلك  في  بما 
بين  التعليمية  الفجوات/اإلختالفات  فإن  الحديثة،  الدراسات  إحدى  تؤكد  وكما 
األوالد والبنات في السودان ال تزال هائلة، وتعمل على استدامة عدم المساواة 
المستفبلية  األجيال  إبقاء  في  أيًضا  األطفال  عمالة  تساهم  حيث  الجنسين،  بين 
وإرتفعت   .)Berenger and Verdier-Chouchane 2015( متعلمة غير 
بالمدارس في السودان في جميع المراحل في العقود القليلة  معدالت اإللتحاق 
التحاق  في  مئوية  نقطة  زيادة 20  هو  خاص  بشكل  المالحظ  ولكن  الماضية، 
بالمدارس  اإللتحاق  في  مئوية  نقطة   16 وزيادة  االبتدائية  بالمدارس  الفتيات 
الثانوية بين عامي 2001 و 2017 )مقارنة بزيادة 15 نقطة و 8 نقاط مئوية 
وكانت   .)11 )الشكل  التوالي(  على  والثانوية،  االبتدائية  المدارس  في  للبنين 

معدل  بزيادة  رئيسي  بشكل  مدفوعة  االبتدائي  بالتعليم  اإللتحاق  في  الزيادة 
حضور الفتيات إلى المدرسة في أفقر الشرائح الخمسية من السكان في المناطق 
الحضرية. وكان الفارق في اإللتحاق بين الخمس األفقر والخمس األغنى من 
المرحلة  في  مئوية  نقطة   11 و  االبتدائية  المرحلة  في  مئوية  نقاط   9 السكان 
السودان  أن  إال  بالتعليم،  االلتحاق  معدالت  إرتفاع  من  الرغم  وعلى  الثانوية. 
االبتدائية  المرحلتين  في  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  متوسط    دون  يزال  ال 
وللفتيات   7.9 السودانيون  للفتيان  المتوقعة  التعليم  سنوات  وتبلغ  والثانوية. 
على  الحصول  إمكانية  وتتأثر   .)2015 عام  بيانات   ،WDI 2020(  7.3
والنوع  الريف  فى  والعيش  الفقر  تقاطعات  تقلّل  حيث  متعددة،  بعوامل  التعليم 
االجتماعى )الجندر( من إحتمالية إرتياد األطفال للمدارس: فالفتاة الفقيرة التي 
المائة  في   25 بنسبة  للمدرسة  إرتيادها  إحتمالية  تقل  ريفية  منطقة  في  تعيش 

.)World Bank, 2012a( مقارنة بالصبي الذي يعيش في منطقة حضرية

الشكل )11(: معدالت اإللتحاق بالتعليم )إجمالى، %(
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مالحظة: آخر عام متاح هو 2017 لاللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي و 2015 لمعدالت االلتحاق بالتعليم العالي.
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

سنة(   24-4( الفتيات  النقطاع  الرئيسية  األسباب  أحد  المبكر  الزواج  يعتبر 
عن الدراسة. ووفقًا للمسح العنقودى متعدد المؤشرات )MICS 2014(، كان 
الدراسة،  من  الفتيات  لتسّرب  شيوًعا  األكثر  الثالث  السبب  هو  المبكر  الزواج 
ولكنه لم يكن عامالً ذا بال بالنسبة للفتيان، وهى نتيجة تتوافق مع تحليل أوسع 
األسباب  أحد  هو  األطفال  زواج  أن  يُظهر  االقليمى  المحيط  مستوى  على 
الرئيسية لترك الفتيات للدراسة مبكًرا )Wodon et al. 2017(. وتشير بيانات 
المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2014 إلى أن 21 في المائة من الفتيات 
في  إلى 26  يرتفع  المعدل  هذا  ولكن  عاًما،  سن 15  في  تزوجن  السودان  في 
وعلى  االعتبار.  في  لوحدهن  الريفية  المناطق  في  الفتيات  أخذ  تّم  ما  إذا  المائة 
ذلك  أن  إال   ،2010 عام  في  الطفل  لحماية  وطني  تشريع  إصدار  من  الرغم 
وللزواج  القسري10.  أو  المبكر  الزواج  من  الفتيات  حماية  يغطي  ال  التشريع 
المبكر آثار سلبية على التحصيل العلمي للفتيات، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالفقر وانخفاض تعليم األم )World Bank 2018a(. ويمكن أن يكون للزواج 
المبكر أيًضا آثار دورية/منتظمة، ألنه غالبًا ما يؤدي إلى الحمل المبكر الذي 
يمنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة. وفى نفس هذا االتجاه، تُظهر بيانات المسح 
مرتين  أعلى  الخصوبة  معدالت  أن   2014 لعام  المؤشرات  متعدد  العنقودي 
في  بنظيراتهن  مقارنة  الريفية  المناطق  في  يعشن  الالئي  للمراهقات  تقريباً 
 .)World Bank 2018a( المناطق الحضرية، حيث تنخفض معدالت الزواج
باعتماد   2020 نوفمبر  في  السودان  حكومة  قرار  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
”الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته )ACRWC(“ بشكل كامل، بما في 
ذلك حظر زواج األطفال، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التحصيل العلمى 
للفتيات. ومع ذلك، يجب أن يقترن تنفيذ التشريع بإحداث تغيير فى في المعايير 
هذا  من  الالحقة  األقسام  في  مناقشته  ستتم  موضوع  وهو  الثقافية،  واألعراف 

التقرير.

يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات حول اإلطار القانوني واألسباب الكامنة وراء الزواج المبكر في األقسام المتعلقة بالمؤسسات غير الرسمية والمؤسسات الرسمية أدناه )على وجه التحديد في ”تأثير العادات والتقاليد على   10
دور المرأة في المجتمع“ و ”إطار قانوني ومؤسسي ذو دالالت آثار مباشرة على المشاركة اإلقتصادية للمرأة“.(.

وفي حين أننا نجد أن التحصيل العلمي منخفض بشكل عام في السودان، فإن 
مجاالت  يختارون  العالي  التعليم  مستوى  إلى  يصلون  الذين  والشبان  الشابات 
مختلفة للدراسة. وكما هو مبيّن أدناه، فإن للفصل/التمييز المهني آثاره المباشرة 
للعمالة  بالنسبة  ذلك،  إرتباط  نجد  حيث  الجنسين،  بين  األجور  فجوة  على 
الماهرة، بمجاالت الدراسة. وال توجد في السودان فوارق كبيرة بين الجنسين 
ومع  )الشكل 12(.  الدراسة  مجاالت  مختلف  عبر  العليا  الدراسات  برامج  في 
بشكل  تمثيلهن  يتم  ال  النساء  أن  إذ  الصدد.  هذا  فى  يبرزان  أمران  فهناك  ذلك، 
غير متناسب في القوى العاملة فى القطاع الزراعي فقط، ولكنهن أيًضا يمثلن 
دور  أن  إلى  هذا  ويشير  الزراعية.  البرامج  من  العالي  التعليم  خريجي  غالبية 
المرأة في هذا القطاع يمكن أن يتجاوز العمالة منخفضة المهارات الى لعب دور 
مهم في تطوير القطاع. وفي الوقت نفسه، بينما نجد ان أقل من ثلث )28 في 
 )STEM( خريجي برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )المائة
المعلومات  تكنولوجيا  في  الخريجين  شريحة  على  النساء  تهيمن  اإلناث،  من 
مناقشات  في  المشاركين  من  العديد  أشار  فقد  ذلك،  ومع   .)ICT( واالتصاالت
إلى  التقرير،  لهذا  النوعي  العمل  ضمن  تنظيمها  تّم  التى  التركيز،  مجموعات 
وقالت  الدراسات تعتبر أكثر - أو أقل - مالئمة للنساء.  معينة من  مجاالت  أن 
الفنون  دراسة  وأريد  فتاة  المنزل: ”أنا  خارج  تعمل  تكن  لم  الخرطوم  من  شابة 
والمسرح، لكن عائلتي متعّصبة وال تقبل أن تدرس الفتاة شيئًا كهذا، كما انها ال 
تقبل أن يكون لديها فتاة تقوم بالتمثيل فى التلفزيون“. وقالت امرأة عاملة، من 
الخرطوم أيًضا: ”الهندسة المدنية صعبة على الفتيات، ]لكن[ يمكن للصبي أن 

يكون أفضل في هذا التخصص“.

نجد ترجمة هذا السياق التعليمي فى القوى العاملة السودانية الحالية حيث نجد 
أن ما يقارب النصف )45 بالمائة( ممن هم خارج القوى العاملة هم أفراد غير 
مجموع  من  المائة(  فى   52( الغالبية  المتعلمين  غير  األفراد  ويمثل  متعلمين. 

الشكل )12(: الخريجين من مجاالت الدراسة المختلفة فى التعليم العالى حسب النوع األجتماعى  )%(
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غير  من  هم  الزراعة  فى  العاملين  غالبية  أن  واقع  ذلك  يفسر  وربما  العاملين. 
فوق  فما  الثانوي  التعليم  على  الحاصلين  األفراد  أن  إلى  وبالنظر  المتعلمين. 
يمثلون 26 في المائة فقط من القوى العاملة - 45 في المائة منهم عاطلون عن 
العمل بينما يعمل 23 في المائة منهم فقط - فإن فى ذلك ما يشير إلى أن الطلب 
فى السوق يركز على العمل منخفض المهارة ومنخفض األجر )الشكل )13((. 
كما أن هنالك إختالفات صارخة بين الجنسين: إذ يبدو أن معظم النساء ممن هن 
خارج القوى العاملة غير متعلمات )41 في المائة(؛ أما الرقم المقابل للذكور 
فهو 4 في المائة فقط. ولكن بالنسبة لجميع مستويات التحصيل العلمي، فإن نسبة 
النساء خارج القوى العاملة أعلى باستمرار من نسبة الرجال، على الرغم من 
أن الفجوة بين الجنسين أصغر بالنسبة ألولئك الذين حصلوا على التعليم ما بعد 
الثانوي. وعلى العكس من ذلك، فبالنسبة ألي مستوى من مستويات التحصيل 
العلمي، تكون نسبة النساء العامالت دائًما أقل من نسبة الرجال. ويمكن تفسير 
بحقيقة أن بعض النساء يتركن القوة العاملة ليصبحن ربات منزل  ذلك جزئياً 

بدوام كامل.

عام  نمط  يوجد  حيث  المهارات،  منخفضة  عمالة  يتطلب  العمل  سوق  أن  يبدو 
بأولئك الذين نالوا  لتوفّر فرص عمل أفضل لألشخاص غير المتعلمين مقارنةً 
التعليم  بعض  على  حصلوا  الذين  والشباب  النساء  وتتمتع  التعليم.  من  قدر  أى 
االبتدائي أو أكملوا تلك المرحلة بفرص أقل بنسبة 38 و 65 في المائة لإلنخراط 
يحصلوا  لم  الذين  بأولئك  مقارنة  التوالي،  على  والتوظبف،  العاملة  القوى  فى 
التعليم  بعض  على  حصلوا  الذين  الرجال  أن  كما   .)2 )الملحق  تعليم  أى  على 
االبتدائي أو أكملوا تلك  المرحلة من التعليم لديهم إحتمالية أقل بنسبة 58 و 52 
في المائة للمشاركة في القوى العاملة والتوظبف، على التوالي، مقارنة بالرجال 
غير المتعلمين. ومن ناحية أخرى، فإن النساء والبالغين الحاصلين على تعليم 
أى  ينالوا  لم  الذين  أولئك  من  حااًل  أفضل  هم  فوق(  فما  الثانوي  بعد  )ما  عاٍل 
تعليم، ولديهم فرص أكبر للتوظيف والمشاركة في القوى العاملة. وربما يكون 
أكثر  المتعلمين  غير  األشخاص  أن  هو  المالحظ  النمط  لهذا  المعقول  التفسير 
أرجحية للعمل في قطاع الزراعة في المناطق الريفية. ومن ناحية أخرى، من 
المرّجح أن يعيش المتعلمون في المناطق الحضرية ويبحثون عن وظائف ذات 

أجور أفضل. وإذا لم يجدوا وظائف تتطلب مهارات عالية، فسيظلون عاطلين 
عن العمل، مع وجود فرصة ضئيلة للجوء للوظائف المرتبط بالزراعة، والتى 

يصعب العثور عليها نسبيًا في المناطق الحضرية.

من بين كل السكان في سن العمل، نال 3 فى المائة منهم فقط تدريبًا مهنيًا، حيث 
كانت النساء والشباب من الفئات المحرومة بشكل خاص )CBS 2017(.  وفي 
الماضية،  القليلة  العقود  مدى  على  الضعف  من  يعانى  ظل  تعليمي  نظام  سياق 
في  المكتسبة  المهارات  بين  األحيان،  من  كثير  فى  توافق،  عدم  هناك  يكون 
المدرسة وتلك المطلوبة من قبل أصحاب العمل. فعلى سبيل المثال، فى إطار 
قال  الحالى،  التقرير  ألغراض  تنظيمها  تم  التي  األساسيين  المخبرين  مقابالت 
”في  الخرطوم:  في  كبيرة  صيدالنية  خدمات  لشركة  البشرية  الموارد  مدير 
الخدمات،  وضع  فى  عام،  بشكل  السودان  في  مشكلة،  هنالك  أن  أعتقد  الواقع، 
أعني الخدمات كقطاع ] ...[ فمفهوم الخدمة في السودان ال يزال غائباً. وحتى 
)القطاع  أنه  تشعر  ال  لذلك  حكوميًا،  جزًءا  هناك  أن  نجد  الخاص،  القطاع  في 
الخاص( يعمل بطريقة مهنية“. وقال مدير الموارد البشرية في منشأة صناعية 
متوسطة الحجم في مدني: ”ال، إنها بحاجة إلى المزيد. إنها تتقدم، لكن ببطء، 
من  والمزيد  للموظفين،  التدريب  من  والمزيد  التركيز،  من  مزيد  إلى  وتحتاج 
فى  العجز  بعض  المهني  التدريب  يسد  أن  الحالة،  هذه  في  ويمكن،  الخبرة“. 
المهارات مما قد يؤدي إلى تحسين فرص العمل. ونجد في الوقت الحالى، أن 36 
في المائة فقط من المشاركين فى برامج التدريب المهنى هم من النساء )مقارنة 
في  بـ 73  الشباب )مقارنة  من  المائة  في  و 27  الرجال(  من  المائة  في  بـ 64 
المائة من البالغين(. ويرجع ضعف مشاركة النساء والشباب فى برامج التدريب 
المهنى، فى جزء منه على األقل، إلى محدودبة إتاحة مراكز التدريب بالنسبة 
التي  العمل  مجاالت  بين  التوافق  عدم  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  الفئات،  لتلك 
ترغب فى اإللتحاق بها شريحتا النساء والشباب والعمالة الماهرة التي يتطلبها 
الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  دراسة  وجدت  ذلك،  على  وكمثال  العمل.  سوق 
يملكون  والشباب  النساء  أن  األبيض  النيل  والية  في   2018 عام  فى   )ILO(
فرص  و/أو  المهني  التدريب  فرص  في  للمشاركة  الكافيين  والرغبة  اإلهتمام 
التدريب على المهارات التي قد تحّسن من فرص حصولهم على وظائف. ومع 

الشكل )13(: مؤشرات القوى العاملة حسب الجنس ومستوى التعليم
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

ذلك، فإن عدم وجود مراكز للتدريب في مناطقهم المحلية أجبرهم على لإلنتقال 
ألكثر من ساعتين للعثور على أقرب مركز، وهو أمر مكلّف، من حيث الوقت 

.)ILO 2018, 18( والمال معاً، ربما ال يكون متاحاً للكثيرين منهم

إختالف األجور بين الجنسين
نجد، على الصعيد العالمي، أنه كلما زاد تعليم المرأة، كلما زاد العائد االقتصادي 
على التعليم. وفي حين أن النساء الالئي حصلن على قدر من التعليم االبتدائي 
يكسبن 14 إلى 19 في المائة أكثر من أولئك الالتى لم ينلن أي قدر من تعليم 
ذلك  ضعف  يكسبن  ثانوي  تعليم  على  الحاصالت  النساء  فإن  اإلطالق،  على 
تقريبًا، بينما تكسب النساء الحاصالت على تعليم عاٍل ثالثة أضعاف ما تكسبه 
الحاصالت  النساء  وتميل   .)Wodon et al. 2018( المتعلمات  غير  النساء 
على تعليم ثانوي وتعليم عالي إلى أرتفاع نسبة مشاركتهن فى القوى العاملة، 
وفى أغلب األحيان، إرتفاع نسبة حصولهن على وظائف بدوام كامل. وتشير 
بالرجل،  مقارنة  المرأة  دخل  إنخفاض  في  تساهم  عوامل  عدة  إلى  الدراسات 
وأن  الرجال،  من  أقل  اقتصاديًا  الناشطات  النساء  عدد  أن  حقيقة  ذلك  في  بما 
 Wodon et al.[ المثال،  سبيل  )على  أقل  لساعات  يعملن  ما  غالبًا  النساء 
2020[(. وباإلضافة إلى ذلك، تؤثر األعراف اإلجتماعية على التمببز المهني 
غير  والعمل  المأجور  العمل  بين  وكذلك  العمل،  أنواع  وعبر  القطاعات،  عبر 
المأجور، حيث تعتبر مسؤوليات المنزل، بما فيها تقديم خدمات الرعاية ألفراد 
الرجل  يعتبر  بينما  عمل،  من  به  تقوم  أن  المرأة  على  يجب  ما  هى  األسرة، 
إقتصادياً. )تمت مناقشة هذا األمر بمزيد من التفصيل في القسم الخاص  كفيالً 

بالمؤسسات غير الرسمية(. 

أكثر  الحقيقية  األجور  في  اإلنخفاض  وكان  السودان،  في  المداخيل،  انخفضت 
وضوًحا بين النساء وميسورى الحال. وأصبحت اعداد متزايدة  من الناس في 
عام  في  اليوم  في  أمريكيًا  دوالًرا   1.90 من  أقل  يكسبون  الحضرية  المناطق 
2014، مقارنة بعام 2009، وهو نمط متبوع بإنخفاض الوسيط الحسابى )من 
اليومية )من  األجور  ومتوسط  عام 2014(  في  إلى 3.8  عام 2009  في   6.1
أجور  متوسط  إنخفض  حين  وفي  فى 2014(.  إلى 6.1  عام 2009  في   8.4
وربما  الثلث.  من  بأكثر  النساء  أجور  انخفضت  المائة،  في  بنسبة 11  الرجال 
والتوظيف  العاملة  القوى  فى  المشاركة  نسبة  في  الزيادة  ألن  متوقعاً  ذلك  كان 

بين النساء تتركز في األنشطة منخفضة اإلنتاجية مثل الزراعة )الشكل 14(.

تفّسر االختالفات في الخصائص بين العاملين بأجر من الذكور واإلناث، من 
حيث التعليم وقطاع العمل والمنطقة والعمر، حوالي 96 في المائة من الفجوة 

في الدخل الشهري بين الجنسين. ويقّسم مجزىء أوكساكا-باليندر فجوة األجور 
بين الرجال والنساء إلى ثالثة تأثيرات: )أ( تأثير العطايا )الذي يعكس متوسط   

تأثير  و)ب(  الرجال(،  خصائص  نفس  لهن  كان  إذا  النساء  أجر  في  الزيادة 
على  الرجال  معامالت  تطبيق  عند  النساء  أجور  في  التغيير  )يعكس  المعامل 
خصائص المرأة(، و )ج( تأثير التفاعل )يقيس التأثير المتزامن لالختالفات في 
المستخدمة  الشهرية  المداخيل  محددات  وتشمل  والمعامالت(.  العطايا/الهبات 
من التعليم وقطاع العمل والمنطقة والعمر. وتظهر النتائج أن  في التحليل كالً 
بفارق/فجوة  للنساء،  و 6.20  للرجال  هو 6.75  اللوغاريتمي  األجر  متوسط   
في األجور قدرها 0.55. ويفّسر تأثير العطايا حوالي 5.4 في المائة من هذه 
في   0.9 وسالب  المعامل،  بتأثير  تفّسر  المائة  في   95.5 أن  حين  في  الفجوة، 
في  أساسي،  بشكل  الكبير،  المعامل  تأثير  إستيعاب  ويتم  التفاعل.  بتأثير  المائة 
الحد الثابت من معادلة االنحدار، مما يشير إلى احتمال وجود تمييز على أساس 
النوع اإلجتماعى في سوق العمل. وبعبارة أخرى، يستفيد الرجال عموًما من 
عائد أفضل على الخصائص. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العمال الذكور هم األكثر 
بمخصصات  المرتبطة  الصناعات  في  )الزائد(  المفرط  تمثيلهم  بسبب  حظًا 
المفرط/ التمثيل  يساهم  كما  العطايا(.  تأثير  )أي  األجور  فى  مرتفعة  تفضيلية 

فجوة  في  اإلنتاجية  منخفضة  األخرى  والوظائف  الزراعة  في  للمرأة  الزائد 
)تحليل(  لتفكيك  التفصيلية  النتائج   )2( الملحق  ويقدم  الجنسين.  بين  األجور 

 .)Oaxaca-Blinder decomposition( أوكساكا-باليندر

األجور  كانت  حيث  التركيز،  مجموعات  نقاشات  مع  النتائج  هذه  وتتوافق 
شابة من الخرطوم من  وتقول  خاصة بين النساء.  للحديث،  موضوًعا متكرًرا 
العامالت: ”تركت صديقتي عملها ألن راتبها كان منخفًضا للغاية مقابل الجهود 
التي كانت تبذلها“. ووافقت شابة من مدينة مدني ال تعمل، قائلة: ”ربما ال يكون 
الراتب كافيًا. إنهن يفضلن بذل الجهد في المنزل بدالً من بذل الجهود في العمل 
مقابل راتب منخفض“. وإنتقل بعض المشاركين في مجموعة التركيز بالحديث 
أجور  بإستخدام  يقومون  المديرين  بعض  أن  إلى  مشيرين  آخر،  مستوًى  إلى 
النساء كورقة مساومة لحملهن على القيام بما يريدون. وذكر شاب من مدني لم 
يكن لديه عمل: ”نعم أحيانًا يستخدم المالكون أو المديرون حاجة النساء ضدهن، 
فيجعلونهن يعملن لساعات إضافية. على سبيل المثال، إذا كانت ساعات عملهن 
هى ثمان ساعات، فإنهم يجعلونهن يعملن لمدة عشر ساعات، أو قد يخفضون 
اجورهن ألنهم يعتقدون أن عملهن ال يستحق الكثير من المال. وأحيانًا يخفضون 
اجورهن ألنهن تأخرن فى الحضور للعمل“. وأضاف رجل من نياال كان يشغل 

وظيفة ”يمكنهم تأخير )صرف( إجورهن“.
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الشكل )14(: متوسط ووسيط األجر اليومى وسط العاملين، وتوزيع العاملين ذوى األجور التى تقل عن حد الفقر )1.9 دوالر أمريكى( حسب النوع 
اإلجتماعى، والفئة الخمسية من السكان، والمنطقة )حضر/ريف(، والسنة
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في  العمل  لسوق  والديموغرافي  التاريخي  السياق  عن  موجزة  لمحة  التقرير  هذا  من  السابق  القسم  استعرض 
السودان وخصائصه الرئيسية ذات الصلة بالنساء والشباب على وجه الخصوص. وفي هذا القسم، تتم مناقشة 
التي  واآلليات  الرسمية  بالمؤسسات  خاص  اهتمام  إيالء  سيتم  حيث  السودان،  فى  والمؤسسي  القانوني  اإلطار 
في  المساواة  قدم  على  والمشاركة  البشري  المال  رأس  ومراكمة  إلكتساب  والشباب  النساء  تثّبط،  أو  تشّجع، 
إقتصاد البالد. ويبدأ القسم بمناقشة ثالثة قوانين تّم إصدرها خالل العشرين عاًما الماضية، والتي كان لها تأثير 
للمسلمين  الشخصية  األحوال  قانون  وهى:   ،)agency( للقوة الشباب،  أقل  حد  وإلى  النساء،  أمتالك  على  دائم 
نقاش  ذلك  ويلى  لعام 2008.  لالنتخابات  القومى  والقانون  لعام 1997،  العمل  وقانون   ،)MPSL( 1991 لعام 
حول حقوق األراضي والملكية، حيث أن إمكانية الحصول على هذه األنواع من األصول لها تأثير مباشر على 
الفرص  لتحسين  الوطنية  واالستراتيجيات  اآلليات  مناقشة  ستتم  وأخيًرا،  التمويل.  على  الحصول  على  القدرة 

االقتصادية للنساء والشباب، باإلضافة إلى المبادرات القاعدية التي إنتظمت فيها النساء والشباب بأنفسهم.

إطار قانوني ومؤسسي ذو دالالت مباشرة على المشاركة االقتصادية للمرأة

الدول األخرى التي لم توقع هي الفاتيكان وجمهورية إيران اإلسالمية والصومال وتونغا. ووقعت الواليات المتحدة وباالو على المعاهدة ولكنها لم تصدق عليها. وتشير التغطيات اإلعالمية األخيرة في السودان إلى أن السودان   11
قد يغير موقفه فيما يتعلق بالمعاهدة.

يعد السودان من الدول القليلة التي لم تنضم إلى اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW(. وتوفّر هذه االتفاقية، المعروفة 
باسم الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، األساس لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل 
من خالل ضمان المساواة في حصول المرأة، على سبيل المثال، على التعليم 
والرعاية الصحية والتوظيف11. كما لم يقم السودان بإعداد خطة العمل الوطنية 
لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 الذي يدعو إلى مشاركة أكبر للمرأة في 

جميع جهود السالم واألمن.

فيما  الرجال  بها  يتمتع  التي  الحقوق  ثلث  من  بأقل  السودان  في  النساء  وتتمتع 
يتعلق بالفرص االقتصادية، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2021. ويستكشف 
على  والنساء  الرجال  حصول  بإمكانية  يتصل  فيما  القانونية  الفروقات  التقرير 
الفرص االقتصادية، مقاسة من خالل سلسلة من المؤشرات عبر ثمانية أبعاد/
مقاييس هى: قابلية التحرك/اإلنتقال، ومكان العمل، واألجر، والزواج، واألبوة/

فحص  ويتم  التقاعدية.  والمعاشات  واألصول،  األعمال،  وريادة   ، الوالدية 
وتمنح  الوراء.  الى  عاًما  يقارب 50  ما  الى  بالرجوع  دولة  من 190  البيانات 
وتتراوح  بُعد.  كل  فى  الفردية  درجاتها  متوسط  تمثّل  إجمالية  درجة  دولة  كل 
تلك الدرجات اإلجمالية بين 0 )صفر( و 100 )مائة(، حيث تمثل 100 أعلى 
درجة )وتعنى، أنه ال توجد فروق قانونية في إمكانية حصول الرجال والنساء 
على الفرص االقتصادية في المؤشرات التى يتم قياسها(. وقد أحرز السودان 
حصلت  التي  الوحيدة  دول  الثالثة  أن  حيث   ،29.4 يبلغ  كلى  نقاط  مجموع 
على درجات أقل من السودان هم الكويت، بمجموع نقاط يبلغ 28.8 ; اليمن، 
 بمجموع نقاط يبلغ  26.9; والضفة الغربية وقطاع غزة، بمجموع نقاط، 26.3 

.)World Bank 2020d; World Bank 2021(

على مدى العقد الماضي، لم يشهد السودان أي تحسن في األبعاد المقاسة، حيث 
و“األجر“  العمل“  و“مكان  التحرك/اإلنتقال“،  ”قابلية  من  كل  في  صفًرا  سجل 

قانون  يفرضها  التي  القانونية  القيود  تؤثر  المثال،  سبيل  وعلى  و“الزواج“. 
العمل لعام 1997 بشكل متفاوت على الرجال والنساء على نقاط األجور بشكل 
خاص، حيث يقيس بعد ”األجر“ القوانين واللوائح المتعلقة بالقيود المفروضة 

على العمل بجانب الفجوة في األجور بين الجنسين. 

يُطلب من النساء المتزوجات، بموجب القانون، طاعة أزواجهن، لكن ال يزال 
بإمكانهن الحصول على بطاقة هوية قومية مثل الرجال المتزوجين. وال يوجد 
توجد  ال  كما  المبكر،  الزواج  أو  األطفال  زواج  يبطل  أو  يحظر  قانوني  نص 
إطار  في  اإلغتصاب  أو  المنزلي  العنف  من  المتزوجة  للمرأة  قانونية  حماية 
الزوجية. ويقّدم الملحق )3( نظرة عامة على أداء السودان في جميع المؤشرات 

التي تّم قياسها.

جهة،  من  للمجتمع  الرسمي  القانوني  اإلطار  بين  متبادل  تعزيز  عالقة   هنالك 
وأعرافه وعاداته من الجهة األخرى. تّم إصدار تشريعين في التسعينيات كان 
لهما تأثير أكبر على اإلمكانات االقتصادية للمرأة السودانية، وإلى حد أقل، على 
اإلمكانات االقتصادية للشباب السوداني، من أي تشريع آخر. هذان التشريعان 
 .1997 لسنة  العمل  وقانون   1991 لسنة  الشخصية  األحوال  قانون  هما 
وباإلضافة إلى ذلك، نّص قانون االنتخابات القومية لعام 2008 على تخصيص 

حصة لتمثيل المرأة في البرلمان.

األدوار العائلية المحددة في قانون األحوال الشخصية للمسلمين
يحكم قانون األسرة اإلسالمي سلوك المسلمين عبر األدوار األسرية المختلفة، 
على سبيل المثال، دور الزوج، ودور الزوجة، ودور األب، ودور األم. وتنص 
بها  يتصرف  ان  يجب  التى  الكيفية  على  اإلسالمية  الشخصية  األحوال  قوانين 
قانون  ويهتّم  والطالق.  الزواج  مسائل  في  المثال،  سبيل  على  األسرة،  أفراد 
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

األحوال الشخصية للمسلمين )MPSL( الذى سّن في السودان عام 1991، في 
والطالق  الزوجات  تعّدد  ذلك  في  بما  والزواج،  الوصاية  بمسائل  األول  المقام 
والحضانة والميراث. ووفقًا لهذا القانون، فإن الزوجة ملزمة بطاعة زوجها، 
مما يعني أنه يمكن للزوج، من بين أمور أخرى، أن يحرم زوجته من فرصة 
البحث عن عمل خارج المنزل. وإذا ما عصت الزوجة زوجها من خالل السعى 
للحصول على عمل خارج المنزل، فيمكن للزوج التوقف عن الوفاء بالتزامه 
الزوجي نحو إعالة زوجته )Biro 1994(. وقد يترتّب على ذلك أن تجد الزوجة 
نفسها معوزة ومعدمة إن لم يكن لديها وسيلة أخرى إلعالة نفسها. ويجوز للمرأة 
إن  الحاالت،  من  كثير  وفي  والدها،  من  الميراث  على  تحصل  أن  السودانية 
برنامج  أجراها  دراسة  تؤكد  ذلك،  ومع  بالفعل.  يحث  ما  هذا  معظمها،  يكن  لم 
األمم المتحدة اإلنمائي أن البنات، عموًما، يتلقين، في الممارسة العملية، نصف 
العام )اإلدراك  التصّور  ان  ويبدو   .)UNDP, 2018( األبناء عليه  يحصل  ما 
الجمعى( يؤيد حقوق الميراث المتباينة بين الجنسين. فوفقًا للباروميتر العربي 
)2018(، ال تعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين، 87 في المائة، أنه يجب أن 
يكون للمرأة الحق في نفس نصيب الرجل من الميراث12. إال أنه عندما يتعلق 
األمر بالطالق، تعتقد نسبة أكبر من النساء )54 فى المائة( مقارنة بالرجال )37 
فى المائة( أن النساء يجب أن يكن لهن نفس الحق في قرار الطالق، مثلهن فى 

 .)Arab Barometer 2018( ذلك مثل الرجال

لقد كان قانون األحوال الشخصية للمسلمين )MPSL( لعام 1991 مهماً - وال 
يزال كذلك - ليس فقط لألسباب المذكورة أعاله، ولكن ألنه نقل السلطة على 
شؤون األسرة من الزعماء الدينيين اإلسالميين إلى القادة السياسيين في البالد. 
السودان،  شئون  في  رائدة  أكاديمية  خبيرة  وهي  علي،  مصطفى  ندى  وتشير 
لعام   )MPSL( للمسلمين  الشخصية  األحوال  قانون  إقرار  أعقاب  في  أنه  إلى 
1991، إستّغل القادة السياسيون في البالد الفرصة لتفسير ذلك القانون بطريقة 
الخطاب  لهذا  ”ووفقًا  المهنية.  مناصبهم  من  بسهولة  النساء  بطرد  لهم  سمحت 
القانوني، شهدت األيام األولى للنظام فصاًل منهجيًا للنساء من الخدمة المدنية. 
ولم تكن هذه سياسة حكومية )معلنة(، ولكن تم إخفاؤها أثناء التطهير الجماعي، 
ففي  البالد.  فى  تطبيقها  تّم  التى  االقتصادية  اإلجراءات  من  كجزء  تمثيلها  أو 

12    بينما يبدو أن النساء والفئات األصغر سنًا أكثر انفتاًحا، إلى حد ما، لتقبل حقوق الميراث المتساوية، إال انه ال يوجد فرق كبير بين مواقف الرجال والنساء تجاه ذلك، حيث ال يتفق 90 و 85 بالمائة على التوالي مع حقوق الميراث 
المتساوية. وبالمثل، كان كل من المشاركين األصغر واألكبر سناً )87 بالمائة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاًما و 92 بالمائة من المستجيبين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاًما أو أكثر، على التوالي( على خالف 

.)Arab Barometer, 2018( كبير مع حقوق الميراث المتساوية

ديوان النائب العام، كان 60 فى المائة تقريباً من بين 60 موظفًا تّم فصلهم من 
منهن يشغلن مناصب عليا لعدة سنوات. وكان التبرير  النساء، حيث كان عدداّ 
العمل(“  عن  متغيبة  تكون  ما  غالبًا  المتزوجة  أن )المرأة  هو  الفعل  لهذا  المقّدم 
االقتصاد  في  النساء  تكن  لم  أنه  مصطفى  ندى  وتضيف   .)Ali 2016, 12(
المنظم،  غير  االقتصاد  في  النساء  كانت  بل  المستهدفات  هن  وحدهن  المنظم 
الجفاف،  أو  الحرب  بسبب  الخرطوم  العاصمة  إلى  منهن  الكثير  نزح  الالئى 

عرضة لذلك اإلستهداف كذلك.

استناًدا إلى مقابالت المخبرين الرئيسيين )KIIs( ومناقشات مجموعات التركيز 
)والية  ونياال  الجزيرة(  )والية  ومدني  الخرطوم  في  أجريت  التي   )FGDs(
جنوب دارفور(، فإن الطريقة التي يتّم بها تشكيل فرص عمل المرأة تتماشى 
باآلتى: ”زوجة  تعمل  ال  مدني  من  امرأة  أفادت  فقد  القانونية.  األحكام  هذه  مع 
أخي مهندسة. تخرجت من جامعة الخرطوم .وقد عرضت عليها وظائف عديدة 
ونجحت في جميع المقابالت، لكن أخي يرفض ]السماح[ لها بالعمل. إنه يعتقد 
منشأة  في  البشرية  الموارد  مدير  ويقول  بمنزلها“.  اإلعتناء  هي  وظيفتها  أن 
خدمات تجارية متوسطة الحجم في الخرطوم: ”بشكل عام، عندما أقوم بتوظيف 
مما إذا كان لديها أطفال، وما إذا كان بإمكانها العمل وترك  امرأة، أتحقق أوالً 
مسئولية أطفالها وبيتها، ألنه من الصعب على أي أنثى ترك أطفالها بمفردهم. 
وأقوم بطرح أسئلة محددة عليهن عند إجراء أي مقابلة. فعلى سبيل المثال، اذا 
كان لدي مرشحان أحدهما ذكر واالخر أنثى، وأن لدى األنثى أطفال، فسأقوم 
لتلك  حلول  لديها  كان  ما  وإذا  المواقف،  بعض  في  ستفعل  ماذا  عن  بسؤالها 

الحاالت فيمكن توظيفها“.

الحماية والقيود في قانون العمل
على  المرأة  قدرة  على  قيوًدا   1997 لعام  العمل  قانون  يتضمن  عام،  بشكل 
العمل بأكثر مما يتضمن من بنود توفر لها الحماية. ومع ذلك، فإن قانون العمل 
فعلى  المرأة.  حماية  على  تعمل  التي  األحكام  من  القليل  يتضمن   1997 لعام 
سبيل المثال، يحمي ذلك القانون المرأة الحامل من الطرد من وظيفتها )لكونها 

اإلطار 1. النظام القانوني والدستور في السودان

يشّكل القانون العام اإلنجليزي، والقانون اإلسالمي، والقانون العرفي السوداني 
الثنائى  للحكم  خاضًعا  السودان  وكان  السودان.  في  القانوني  النظام  أساس 
األنجليزى المصري من عام 1899 حتى عام 1956. وخالل الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن الماضى، كانت هناك عدة محاوالت من قبل الحكومات 
اإلنتقالية فى السودان إلستبدال السوابق القانونية البريطانية، بالسوابق القانونية 
المصرية، على سبيل المثال، والتي كانت تستند إلى القانون المدني الفرنسي. 
ومع ذلك، فإن هذه التغييرات لم تستمر. وإبتدًءا من أواخر السبعينيات من القرن 
الماضى، بدأ القائمين على أمر البالد وقتها في صياغة التشريعات التى هدفت 
عام  وفي  اإلسالمية.  الشريعة  مع  متوافًقا  السوداني  القانوني  النظام  جعل  الى 
1983، تّم تبني القوانين اإلسالمية، وتحديداً الشريعة اإلسالمية، وهو تغيير لم 

يكن مكاناً للترحيب من الجميع، وال سيما في الجنوب.

أعيد التأكيد على الشريعة اإلسالمية في أعقاب انقالب 1989 الذي جاء بعمر 
محل  حّل  الذي   ،1998 دستور  من   65 المادة  ونّصت  السلطة.  إلى  البشير 
دستور 1973، أول دستور للسودان بعد استقالله، على أن: “مصادر التشريع 

يجوز  وال  وعرفاً؛  ودستوراً  إستفتاّء  األمة  وإجماع  اإلسالمية  الشريعة  ]هي[ 
التشريع تجاوزاً لتلك األصول، ولكنه يهتدى برأى األمة العام وباجتهاد علمائها 
الثانية  السودانية  األهلية  الحرب  انتهاء  بعد  أمرها”.  والة  بقرار  ثّم  ومفكريها، 
لعام  االنتقالي  بالدستور   1998 عام  دستور  استبدال  تم   ،)2005-1983(
2005. وتمت مناقشة “مصادر التشريع” في المادة 5 من الدستور االنتقالي 
المادة  وتبدأ  منفصل.  بشكل  والجنوب  الشمال  مع  يتعامل  والذى  لعام 2005 
لها  والتي  القومى  المستوى  على  سنها  يتم  التي  للتشريعات  كاالتى: “يكون   5
تأثير فقط فيما يتعلق بالواليات الشمالية من السودان مصادرها للتشريع، وهى 

الشريعة اإلسالمية وإجماع الجمهور”.

وتّم تعديل الدستور االنتقالي لعام 2005 في عام 2017. ثم في أبريل 2019، 
أطيح بالرئيس عمر البشير، الذي كان في السلطة لمدة 30 عاًما، عبر انقالب 
عسكرى. وفي أغسطس 2019، أصدرت الحكومة االنتقالية “إعالًنا دستورًيا” 
يهدف إلى قيادة البالد خالل فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات يتم خاللها إصدار 

دستور جديد وتشريعات مختلفة.

An-Na’im 2017; Metz 1991; 1998 Sudan Constitution; 2005 Sudan Interim Constitution; UNDP 2018 :المصادر
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األمومة“،  ”إجازة  بعنوان   ،46 الفقرة  من  الثاني  الجزء  يتضمن  كما  حامل(. 
البند التالى:“يُمنع إلغاء عقد عمل العاملة خالل فترة الحمل أو الوالدة“. وينّص 
الباب األول من الفقرة 46 على مدة إجازة الوالدة المدفوعة األجر المستحقة 
قد  كانت  إذا  وما  المرأة،  عمل  سنوات  لعدد  وفقاً  المدة  تلك  تحّدد  حيث  للمرأة، 
تلقت أي تعليمات خاصة مكتوبة من طبيبها أم ال. ومع ذلك، وكما ذكر من قبل، 
للحماية.  فإن قانون العمل لعام 1997 يتضمن قيوًدا أكثر مما يتضمن تدابيراً 
فعلى سبيل المثال، تحظر الفقرة 19 تشغيل النساء في المهن التي تعتبر ”خطرة 
أو شاقة أو ضارة بصحتهن“. كما يُحظر على النساء على وجه التحديد العمل 
”تحت األرض، أو تحت الماء، أو ]في[ وظائف قد تعرضهن لمواد سامة، أو 
لدرجات حرارة تتجاوز الحدود العادية التي تتحملها المرأة“. وتحّدد الفقرة 20 
تكن  لم  ما  مساًء،  الساعة 10  حتى  صباًحا  الساعة 6  من  المرأة  عمل  ساعات 
تؤدي وظيفة إدارية، أو وظيفة فنية، أو وظيفة في مجال الرعاية الصحية أو 
الخدمات االجتماعية التي تتطلب منها العمل لساعات أخرى. كما تُستثنى من 

ذلك أيضاً النساء الالئي يعملن ليالً ”ألغراض تتعلق بالصالح العام“.

مجموعات  ومناقشات   )KIIs( الرئيسيين  المخبرين  مقابالت  من  كل  سلّطت 
ساعات  على  المفروضة  القيود  تأثير  على  الضوء  بعض   )FGDs( التركيز 
عمل المرأة على قدرة المرأة على الحصول على وظيفة، ال سيما في المناطق 
إحدى  عمل )مخّدم( في  صاحب  الورديات. وأفاد  بنظام  العمل  فيها  يشيع  التي 
الصناعات الكبرى في مدينة مدني: ”نعم بالتأكيد، أسأل النساء دائًما عما إذا كن 
متزوجات أم ال. فكما تعلم، أحيانًا تعمل المرأة دون إخبار زوجها وقد يتسبب 
فيه،  يقطن  الذي  المكان  عن  أسأل  كما  المشاكل.  بعض  إثارة  في  الزوج  ذلك 
ألنه ال ينبغي أن يكن بعيدات عن المصنع حيث أنهن بحاجة للحضور مبكًرا 
سكنهم(“.  )مكان  يهم  ال  الذين  الرجال  عكس  على  صباًحا   6:30 الساعة  في 
ال  ”]الرجال[  فإن:  وظيفة/عمل،  لديها  يكن  لم  الخرطوم،  من  امرأة  وبحسب 
يهتمون بتوقيت ساعات العمل. إنهم ال يهتمون بالعمل في الليل أو في الصباح. 

)لكن( من الصعب على اإلناث العمل ليالً ”.

بعنوان   1997 لعام  العمل  قانون  من  الرابع  الفصل  فى  التركيز  جل  ينصب 
المثال،  سبيل  فعلى  حمايتهم.  وتدابير  الشباب  على  والشباب“  النساء  ”توظيف 
تحظر الفقرة 21 على الشباب ”حمل أحمال ثقيلة“ أو القيام بعمل يضعهم في 
أو  الرصاص“  مركبات  أو  الرصاص  ب“  المثال،  سبيل  على  مباشر،  اتصال 
”األشعة السينية واإلشعاعات الضارة األخرى“. كما تحّدد الفقرة 21 ساعات 
ويمكن  مساًء.  الثامنة  الساعة  حتى  صباًحا  السادسة  الساعة  من  الشباب  عمل 
القيود في  هذه  عاًما من  الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16  إعفاء األطفال 
والتي  بالشباب  الخاصة  األحكام  من  العديد  هناك  أن  كم  معينة.  ظروف  ظل 
ترّكز بشكل خاص على الحفاظ على صحتهم، بالمعنى الواسع للصحة. فنجد أن 
الفقرة 22 تنص على أنه يجب أن يخضع جميع الشباب ”لفحص طبي كامل“ 
يتم إجراؤه من قبل ”أطباء المستشفيات الحكومية“ قبل البدء فى مزاولة عملهم، 
وعلى فترات منتظمة طوال فترة عملهم. كما تحظر الفقرة 21 تشغيل الشباب 

في مهن ”ضارة بأخالقهم“.

ومع  بالعمل.  عاًما   12 عن  أعمارهم  تقل  الذين  للشباب  يُسمح  ال  عام،  بشكل 
ذلك، فهنالك بند في الفقرة 21 يحّدد العديد من اإلستثناءات التي تشمل التوظيف 
الهادفة  غير  التدريبية  الورش  و)ب(  للدولة؛  التابعة  التدريب  مدارس  في ”)أ( 
ال  منشات  في  أسرهم،  أفراد  ]كذا[  عليها  يشرف  التي  الوظائف  و)ج(  للربح؛ 
توظف أشخاًصا آخرين؛ و)هـ( ]كذا[ الوظائف التي تؤدى بموجب عقود التلمذة 
الصناعية“. ويمكن للمرء تفسير هذه االستثناءات على أنها فرص تعمل على 
للمرء  فيمكن  ذلك،  ومع  المستقبل.  في  العمل  سوق  في  الشباب  مكانة  تعزيز 
األمم  إتفاقيات  إلى  إستناًدا  سلبية  أكثر  بمنظور  اإلستثناءات  هذه  تفسير  أيًضا 
المتحدة ومنظمة العمل الدولية المعتمدة عالميًا بشأن عمالة األطفال. ففي عام 

عام  وفي  الطفل.  لحقوق  المتحدة  األمم  إتفاقية  على  السودان  صادق   ،1990
األدنى  الحد  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إتفاقية  على  السودان  صادق   ،2000
لسن التوظيف/العمل لعام 1973 )رقم 138( وكذلك على إتفاقية منظمة العمل 

الدولية لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال )رقم 182(.

نظام الحصص الذي تم تبنيه في قانون االنتخابات القومية
ينص قانون االنتخابات القومية لعام 2008 على أن تشغل النساء 25 في المائة 
هذا  ويمتثل  سواء.  حٍد  على  والقومية  الوالئية  البرلمانية  المجالس  مقاعد  من 
القانون للمادة 32.2 من الدستور التي تنص على أن: ”يجب على الدولة تعزيز 
األمم  )برنامج  اإليجابي“  التمييز  وإجراءات  تدابير  خالل  من  المرأة  حقوق 
المتحدة اإلنمائي 2018 ، 11(. وتكمن أحد األسباب المنطقية لتحديد الحصص 
المختلفة فى البرلمانات فى أن إدراج مجموعة متنوعة من الكتل، على سبيل 
المثال، كتل قائمة على النوع االجتماعى أو العرق أو الدين، لن يفيد أعضاء تلك 
نظام  أدى  السودان،  وفي  كذلك.  ككل  المجتمع  سيفيد  بل  فحسب،  المجموعات 
الحصص هذا إلى تغييرات في نسبة النساء في البرلمان: فبينما كانت النساء، 
في عام 1980، يشغلن 5 في المائة فقط من المقاعد في البرلمان، إرتفعت هذا 
الوقت  وفي   .)UNDP 2018( المائة في  إلى 28  عام 2010  بحلول  النسبة 
الحالي، تشغل النساء 133 من أصل 426 مقعًدا في المجلس الوطنى، أو 31 
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النظام  هذا  كان  إذا  وما  الحصص  نظام  حول  مستمر  نقاش  فهناك  ذلك،  ومع 
فوفقًا  القرار.  صنع  مواقع  في  المرأة  مشاركة  لزيادة  بالفعل  الطريق  مهّد  قد 
للباروميتر العربي لعام 2018، نجد انه بينما يؤيد 79 فى المائة من المشاركين 
نظام الحصص لزيادة التمثيل السياسي للمرأة، يعتقد 83 فى المائة أن الرجال 
هم األفضل، كقادة سياسيين، مقارنة بالنساء. ويوفّر مقياس البارومتر االفريقى 
))Afrobarometer, )2018( رؤًى إضافية هامة تتعلق بالحق في االنتخاب: 
أن  يجب  النساء  أن  على  يوافقن  المستجوبات  من  المائة  فى  أن 61  نجد  حيث 
مقارنة  السياسية،  للمناصب  اإلنتخاب  في  الرجال  فرص  نفس  على  يحصلن 
نسبيًا  المرتفعة  المئوية  النسبة  من  الرغم  وعلى  الرجال.  من  المائة  فى  بـ 36 
للنساء في المجلس الوطني السوداني )للمقارنة، تشغل النساء 23 بالمائة فقط 
من المقاعد في مجلس النواب األمريكي(، فقد كان هناك القليل من النقاش حول 
 1991 لعام   )MPSL( للمسلمين  الشخصية  األحوال  قانون  جوانب  إصالح 
 Tonnessen and( “والنقر ”تونيسين  ويطرح  للرجال.  النساء  يخضع  الذى 
)El Nagar )2013( عدة أسباب لذلك. فعلى وجه التحديد، تّم إصدار قانون 
متنوعة  مجموعة  يمثلن  الالئي  النساء  ألن   2008 لعام  القومية  اإلنتخابات 
السياسية  والميول  واإلقتصادية  اإلجتماعية  والطبقات  الجغرافية  المناطق  من 
إجتمعن مًعا لتشكيل إئتالف واحد عريض. ولكن منذ إقرار قانون اإلنتخابات 
القومية لعام 2008، تّم شغل الغالبية العظمى من المقاعد في المجلس الوطني 
”تونيسن  ويصنَف  اإلئتالف.  هذا  من  ضيقًا  طيفًا  يمثلن  الالتي  النساء  قبل  من 
الكتلة  هذه  الجنسين“.  ”إنصاف  كتلة  يمثلن  أنهن  على  النسوة  هؤالء  والنقر“ 
تدعم قانون االحوال الشخصية للمسلمين )MPSL( القائم. وتختلف مع هؤالء 
النسوة مجموعة النساء اللواتي ال ينتمين للحكومة ولكن ينتمين للمجتمع المدني، 
بين  حركة ”المساواة  أنها  على  والنقر“  صنفها ”تونيسن  التى  المجموعة  وهى 
الجنسين“. وتعتبر منصة هذه الحركة مرادفًا لمنصات حقوق اإلنسان الغربية 
التي تعارض التمييز بين الجنسين والتبعية القائمة على النوع اإلجتماعى التي 
 1991 لعام   )MPSL( للمسلمين  الشخصية  االحوال  قانون  عنها  يتغاضى 
)Tonnessen and El Nagar 2013(. و في مقال حديث حول الدور الذي 
قد يلعبه القانون الدولي في إزالة الفوارق بين الجنسين في القانون السوداني، 
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تقترح حليم )Halim, 2019, 41( أن ”الدولة قد تمنح اعترافًا رمزيًا بالمساواة 
وتعيين  الحكومية  المناصب  في  النساء  بعض  وضع  خالل  من  الجنسين  بين 
في  للمرأة  المهم  للدور  الشفوى  التأييد  منح  يتم  وقد  التشريعية.  بالهيئة  البعض 
تنمية البالد، ولكن ال يُسمح للمرأة إال بأداء الدور الذي صّممه لها البطريرك 

الحاكم“.

حقوق األرض والملكية
إلى  المجتمعي  الوصول  أصبح  فقد  الكبيرة،  السودان  مساحة  من  الرغم  على 
األراضي، والملكية القانونية لألرض، مصادر للنزاع في العقود األخيرة، حيث 
إصطدمت الحقوق العرفية مع حقوق الدولة في، من بين أمور أخرى، السيطرة 
 .)Calkins et al. 2015( على حقوق الشركات األجنبية في التنقيب والتعدين
لمنظمة  التابعة  األرض  وحقوق  الجنسين  بين  المساواة  بيانات  لقاعدة  ووفقًا 
األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، هنالك نظامان مختلفان لحقوق الملكية 
في السودان: أحدهما يعتمد على نظام قانوني رسمى واآلخر قائم على النظام 
القانوني  النظام  بموجب  األراضى  يمتلكون  الذين  األشخاص  ويتمتع  العرفي. 
يمتلكون  الذين  األشخاص  أن  حين  في  أراضيهم،  ملكية  بحق  عموًما  الرسمى 
األراضى بموجب النظام العرفي ال يتمتعون بذلك الحق بشكل عام. وفى حالة 
على  الصعب  فمن  الزوج،  ذلك  وتوفي  ألرض،  مالك  رجل  من  المرأة  زواج 
األرملة أن تحصل على ملكية أرض زوجها الراحل تحت إسمها هى. ولقد كان 
هذا األمر صعبًا بشكل خاص بالنسبة للعديد من النازحات المعيالت ألسرهن. 
األرض  الوصول  النساء  على  السهل  من  ليس  فإنه  ذلك،  من  العكس  وعلى 
قبل  من  عام  بشكل  االراضى  تلك  تدار  حيث  العرفي،  النظام  ظل  في  المشاع 
عضو بالغ من الذكور رفيعي المستوى في المجتمع، وال يمكن للمرأة عموًما 
الوصول إليها إال من خالل أحد أقربائها الذكور13. وكما ذكرنا سابقًا في هذا 
التقرير، تُظهر بيانات الباروميتر العربي )Arab Barometer, 2018( أنه ال 
يوجد الكثير من الدعم لحقوق الميراث المتساوية، حيث أن الغالبية العظمى من 
المستجيبين )87 فى المائة( ال توافق على العبارة القائلة بأن ”نصيب المرأة من 
 .)Arab Barometer 2018( “الميراث يجب أن يكون مساويًا لنصيب الرجل
القدرة  ذلك  في  بما  المزايا،  من  العديد  الملكية  سندات  على  الحصول  ويحمل 
على استخدامه كضمان للحصول على التمويل. ويعمل تقييد قدرة المرأة على 
الوصول  على  قدرتها  من  الحد  على  األراضي  ملكية  سندات  على  الحصول 
تمويل  أو  تجاري  عمل  بدء/تأسيس  على  تساعدها  قد  التي  التمويل  إلى فرص 
أنشطة إنتاجية أخرى لديها القدرة ليس فقط على إفادة أسرتها ولكن أيًضا على 
إفادة االقتصاد بشكل عام. وستتم مناقشة موضوع المرأة والزراعة بمزيد من 

التفصيل في القسم 6.
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االستراتيجيات القومية والمبادرات القاعدية
المرأة  شؤون  التحديد،  وجه  على  تعالجان،  سودانيتان  وزارتان  حاليًا  توجد 
الرعاية  وزارة  )سابقًا،  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  هما:  والشباب، 
والضمان اإلجتماعى( ووزارة الشباب والرياضة. وفي ظل الحكومة اإلنتقالية 
تخطّط  سابقًا،  ذكرنا  وكما  امرأة.  الوزارتين  هاتين  من  كل  تترأس  الحالية، 
من  العديد  صياغة  إلى  باإلضافة  جديد،  دستور  لصياغة  اإلنتقالية  الحكومة 
وطنية  إستراتيجيات  وتطوير  توجيه  في  تساعد  قد  التي  األخرى  التشريعات 
جديدة أو منقحة. وعلى سبيل المثال، بعد فترة وجيزة من إقرار الدستور المؤقت 
لعام 2005، أعّدت وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعى )آنذاك( وثيقة السياسة 
تليها  إهتمام“  ”مجاالت  ستة  حّددت  والتي  لعام 2007،  المرأة  لتمكين  العامة 
 Republic of( “اآلليات المؤسسية لتفعيل السياسات الخاصة بتمكين المرأة”
Sudan: Ministry of Welfare & Social Security 2007(. وتضمنت 
األخيرة )اآلليات المؤسسية لتفعيل السياسات الخاصة بتمكين المرأة( مؤسسات 
تتراوح بين ”اإلدارة العامة لشئون المرأة واألسرة“ على المستوى القومى، إلى 
ترّكز  السودان  في  قاعدية  منظمة  أكبر  وهو  السودانية“،  للمرأة  العام  ”االتحاد 

على قضايا المرأة.

فيما  اإلنتقالية  الحكومة  وسياسات  قوانين  ستتخذه  الذي  اإلتجاه  أن  حين  وفي 
في  متنامية  حركة  برزت  اآلن،  حتى  معروف  غير  والشباب  بالنساء  يتعلق 
والمتحمسين  المتعلمين  والشباب  النساء  من  الحضري  السوداني  المجتمع 
الحكومية  غير  المنظمات  عن  نيابة  عملهم  خالل  من  الحكومة  على  للضغط 
غير  المنظمات  هذه  مع  والشباب  النساء  بعض  وعمل  والدولية.  المحلية 
الحكومية ألسباب/أغراض ”المراقبة“، بينما عمل آخرون معهم ألسباب تتعلق 
تقديم  على  المنظمات  تلك  قدرة  المثال،  سبيل  على  االجتماعية“،  ب“الخدمة 
النظر  وبغض  بتوفيرها.  الحكومة  تقوم  ال  التي  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
هذا  حول  عام 2011  بعد  لما  وهيل“  ”كدودة  بحث  يُظهر  األفراد،  دوافع  عن 
الموضوع أن ”المنظمات غير الحكومية الموجهة لشئون المرأة“ في السودان 
”نشطة للغاية وتشّكل الجزء األكبر من المجتمع المدني“ )221, 2015(. ومن 
المعروف أنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول األعداد الحقيقية 
للمنظمات غير الحكومية النشطة. وتفيد ”كدودة وهيل“ عن علمهم ب“عشرات“ 
بنشاط  تعمل  والتي  الحكومة  لدى  رسمياً  المسجلة  الحكومية  غير  المنظمات 
بارزة  حكومية  غير  منظمة  رئيس  ويعتقد  حولها.  وما  الخرطوم  العاصمة  في 
قابلته ”كدودة وهيل“ أن األعداد أعلى من ذلك بكثير: هناك ”آالف المنظمات 
غير الحكومية في السودان والمئات في الخرطوم الكبرى )العاصمة المثلثة(“ 
منهم،  الشابات  وخاصة  الشباب،  كان  وقد   .)Kadoda and Hale 2015(
ناشطين في االحتجاجات - سواء من خالل المشاركة الميدانية أو عبر وسائل 
التواصل اإلجتماعي - التي أّدت إلى اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 

أبريل 2019.
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ال تعمل المؤسسات الرسمية في السودان بشكل مستقل عن مؤسساته غير الرسمية، والتي تشمل، على سبيل 
المثال ال الحصر، المعتقدات حول أدوار الجنسين والعالقات بينهم، واألعراف االجتماعية، بجانب الشبكات 
الشابات  قدرة  على  السودان  في  )البطريركية(  األبوية  العادات  تأثير  بإستقصاء  القسم  هذا  ويبدأ  االجتماعية. 
والنساء على متابعة التعليم والعمل خارج المنزل. ومن ثم ينتقل إلى مناقشة الدور الذي تلعبه الواسطة في تمكين 
أو منع وصول النساء والشباب السودانيين إلى سوق العمل، ال سيما في سياق المستويات المنخفضة، على إمتداد 

المجتمع، لكل من رأس المال االجتماعي والثقة.

تأثير العادات واألعراف على دور المرأة في المجتمع

.)United Nations Children’s Fund )UNICEF( database on child marriage( حول زواج األطفال )قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف  14

)البطريركية(  األبوية  العادات  خالل  من  للرجل  السودانية  المرأة  تخضع 
قانون  ويتضّمن  القائمة.  القانونية  األحكام  إلى  باإلضافة  السائدة،  واألعراف 
األحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 العديد من األحكام التي تُخضع المرأة 
للرجل، وعلى رأسها األحكام المتعلقة بوصاية الرجل. ومع ذلك، يتفق، بشكل 
عام، الخبراء األكاديميون في شئون السودان على أن الشريعة ليست المصدر 
الوحيد لتبعية المرأة أو تقيّيد امتالكها للقوة )agency(. ونقالً عن تقرير صادر 
عن فريق عمل حكومي مؤلف من خبيرات فى دراسات المرأة السودانية، كتبت 
األكاديمية ”سوندرا هيل“: ”يبذل ]أعضاء فريق العمل[ محاولة واضحة لتبرئة 
الدين كسبب لتبعية المرأة: )التركيز على القدرة اإلنجابية للنساء في السودان هو 
إلى حد كبير نتيجة للقيود متعددة األبعاد التي أوجدتها العادات والتقاليد - أكثر 
من الدين – المفروضة على النساء“ ) Hale 1997, 123( )مائل في األصل(. 
 )Liv Tonnessen, 2019( “وبعد 20 عاًما، تكتب األكاديمية ”ليف تونسين
المرأة  إخضاع  في  والتقاليد“  ”العادات  تلعبه  الذي  الدور  على  التأكيد  إلعادة 
السودانية للرجل. وعلى وجه التحديد، تناقش تونسين كيف يتم استخدام نموذج 
”الرجل المعيل-األنثى مقدم الرعاية ’’ - وبالتالي اإلعتقاد بأن المجال العام هو 
مجال الذكور بينما المجال الخاص هو مجال اإلناث - لدعم ثالثة مجاالت من 
القانون السوداني، األول والثاني منهم قد تّمت مناقشتها في القسم السابق: قانون 
االحوالل الشخصية للمسلمين )MPSL( لعام 1991، وقانون العمل، والثالث 

هو قانون النظام العام.

ويستند نموذج ”الرجل المعيل والمرأة مقدمة الرعاية“ إلى االعتقاد بأن النساء 
أزواجهن  رعاية  فى  واجبهن  يتمثّل  وأمهات  زوجات  شيء  كل  وقبل  أوالً  هن 
وأفراد أسر أزواجهن، بجانب اإلنجاب وتربية األطفال. وعلى النقيض من ذلك، 
يُنظر إلى الرجال على أنهم كفالء إقتصاديون، وهم بذلك مسؤولون عن ضمان 
إسكان زوجاتهم وأطفالهم بجانب إطعامهم وتزويدهم بالمالبس بشكل مناسب، 
البارومتر    لمقياس  وفقاً  المفارقات،  ومن  إعالتهم.  متطلبات  من  ذلك  وغير 
االفريقى )Afrobarometer 2018(  أن نسبة أكبر من المستجيبات اإلناث 
)48 فى المائة( مقارنة بالذكور )32 فى المائة( يعتقدون أنه عندما تكون هنالك 
ندرة فى الوظائف، يجب أن يتمتع الرجال بحق أكبر من النساء في الحصول 
على تلك الوظائف. وفي مختلف المجتمعات، قد يتم دعم نموذج ”الرجل المعيل 
في  أما  القانون.  بموجب  أو  العرف  طريق  عن  إما  الرعاية“  مقدمة  والمرأة 
األحوال  لقانون  وفقًا  المثال،  سبيل  فعلى  بكليهما.  مدعوم  أنه  فنجد  السودان، 

العمل  في  يرغبن  اللواتي  النساء  على  يجب  لعام 1991،  للمسلمين  الشخصية 
ليس  أنه  حين  في  أزواجهن،  من  اإلذن  على  أوالً  يحصلن  أن  المنزل  خارج 
بالضرورة أن يُطبق ذلك فى واقع األمر. ويسلّط استطالع الباروميتر العربي 
لعام 2018 الضوء على الطريقة التي يتصّور بها سكان البلدان المختلفة أدوار 
الجنسين والعالقات بينهما على المستوى الفردي والمجتمعي معاً. فمثالً، يوافق 
74 بالمائة من السودانيين على عبارة ”يجب أن يكون لألزواج القول الفصل في 
جميع القرارات المتعلقة باألسرة“، مما يضع السودان في مقدمة الدول األخرى 
في المنطقة. ورداً على عبارة ”يجب أن يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية 
في اتخاذ قرار الطالق“، يوافق 45 بالمائة من السودانيين، مما يضع السودان 
العربي  الباروميتر  بيانات  على  وبناًء  المنطقة.  في  األخرى  الدول  كل  وراء 
وفرص  الميراث  بحقوق  المتعلقة  باآلراء  يتعلق  فيما  ذكرها  ورد  التي  السابقة 
القيادة، يبدو أن سكان السودان هم األقل استعداًدا، من بين سكان 12 دولة شملها 
اإلستطالع، لقبول فكرة أن حقوق المرأة وأدوارها في المجتمع يجب أن تكون 

مساوية لحقوق الرجال وأدوارهم.

تميل العادات األبوية )البطريركية( في السودان ألن تكون أقوى في المناطق 
في  البدء  إلى  تميل  العادات  هذه  فإن  وبالتالي،  البالد.  من  فقراً  األكثر  الريفية 
مبكرة.  سن  في  المناطق  تلك  في  يعشن  الالئي  اإلناث  حياة  مسارات  تشكيل 
المجتمعات  وفي  المجتمع.  في  المرأة  لدور  مهم  محدد  المبكر  الزواج  ويعتبر 
األبوية، تنتقل الفتاة، بمجرد زواجها، للعيش مع زوجها، حيث يكون العيش، في 
كثير من األحيان، مشتركاً مع أفراد أسرته. وفي تلك المرحلة، ال تصبح الفتاة 
في  والدها  أو  لوالديها،  اإلقتصادية  المسؤولية  ضمن  امرأة(  اآلن  تعتبر  )التي 
المقام األول، وبدالً من ذلك تصبح ضمن المسؤولية االقتصادية لزوجها - مقابل 
أعداد  لديها  التي  الفقيرة  العائالت  ترى  ما  وغالبًا  تقدمه.  الذي  المنزلي  العمل 
اإلقتصادي  الخيار  هو  المبكر  الزواج  أن  المتزوجات  غير  البنات  من  كبيرة 
النساء  من  بالمائة   38 تزوجت  عام 2014،  وبحلول  لألسرة.  الوحيد  المالئم 
عاًما،  سن 18  قبل  عاًما  و 49  بين 15  أعمارهن  تتراوح  الالئي  السودانيات 
بينما تزوجت 12 بالمائة قبل سن 15 عاًما14. وتشير التقديرات إلى أن 45 فى 
 Tonnessen and( 15 قبل سن والية كسال يتزوجن  الفتيات في  المائة من 

 .)El Nagar 2018

كأحد  الفقر  إدراج  كثيراً  يتم  فبينما  أسباب،  لعدة  األطفال/القّصر  زواج  يحدث 
تلعب  العادات  أن  يبدو  فإنه  المبكر،  الزواج  نحو  تدفع  التى  الرئيسية  األسباب 
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حول  الدراسات  ألحد  ووفقاً  السودان.  فى  الممارسة  لتلك  كدافع  أكبر  دوراً 
العالقة بين المعايير الثقافية والزواج المبكر فى والية القضارف، كان الفقر أحد 
العوامل الخمس المرتبطة بالزواج المبكر، إال أنه لم يكن أكثر االسباب شيوعاً 
وفقاً إلجابات المستطلعين. وفى دراسة شبيهة فى والية البحر األحمر المجاورة 
ذكرها  التى  أسباب  الخمسة  بين  من  أربعة  وكانت  بالمرة15.  الفقر  ذكر  يتم  لم 
المستطلعون فى دراسة والية القضارف تتصل بالعادات األبوية )البطريركية(: 
األخالقى،  التردى  من  الفتيات  وحفظ  والخصوبة،  الفتيات،  على  السيطرة 
من  الفتيات  على  للمحافظة  ويمكن  الزواج.  عدم  وصمة  من  الفتيات  وحماية 
ففى  أشياء.  عدة  تعنى  أن  شيوعاً،  األكثر  اإلجابة  وهى  األخالقى،  التردى 
والبحر  وكسال  القضارف  بواليات  أجريت  التى  الثالث  للدراسات  إستعراض 
يكن  لم  إن  تخذيلهن،  األخالقى،  التردى  من  الفتيات  حماية  شملت  االحمر، 
منعهن بشكل مباشر، من اإللتحاق بالمدارس ألن الزى المدرسى والمواصالت 
العامة والفصول المختلطة ال تتفق مع المعايير األبوية إلحتشام الفتاة – الذى 
الذكور.  مجال  هو  العام  الفضاء  بان  واإلعتقاد   – العام  النظام  لقانون  يخضع 
ويقّدر فى بعض أجزاء والية البحر األحمر أن 70 فى المائة من الفتيات أقلعن 
 Tonnessen and El( السادس  الصف  بلغن  عندما  للمدرسة  الذهاب  عن 

.)Nagar 2018

للزواج  نتيجة  ربما  االنجاب،  وعدم  الزواج  بعدم  المرتبطة  الوصمة  تدفع 
التعليم.  عن  بدالً  المبكر  الزواج  خيار  قبول  إتجاه  فى  األخرى  هى  المتأخر، 
غير أن دراسة والية القضارف كشفت بأن هذا التقليد األبوى ينحو فى إتجاه 

.El Nagar, Eljack, and Tonnessen 2017 قاعدة بيانات اليونيسف حول زواج األطفال ؛  15
استخدمت الدراسة التي أجراها بوتورف وويلبورن بشكل أساسي بيانات مسح الباروميتر العربي 2007-2006.  16

إعتمد البحث الذ ى أعده ”مان“ على ما يلي: ”... 18 شهًرا من العمل الميداني اإلثنوغرافي الذي تم إجراؤه في حرم الجامعات ومراكز التوظيف بين عامي 2008 و 2010 ، و 159 مقابلة مع موظفي الخدمة المدنية والمديرين   17
والباحثين عن عمل، ومسح استقصائي شمل 400 شخص تّم إجراؤه في 14 مؤسسة مختلفة )ثالثة بنوك، واثنتان من شركات االستشارات الهندسية، وشركة عائلية خاصة كبيرة، وأربعة مستشفيات، وأربع منظمات غير حكومية( 

.)Mann 2014, 562 (” وفي حافالت/بصات المواصالت العامة

الضعف، كما يبدو. وعندما تّم سؤال المستطلعين عن ”ما هى العواقب المترتبة 
المستجوبات  من  المائة  في  ذكر 57  بناتهم؟“  زواج  لتأخير  نتيجة  األسر  على 
أنه: ”ال توجد وصمة عار، ألن بناتهم متعلمات ويمكنهن اإللتحاق بعمل لدعم 
 El Nagar,( األسرة“. هذا الرأي شاطره 50 فى المائة من المشاركين الذكور

   .)Eljack, and Tonnessen 2017, 31

األبوية  واألعراف  العادات  السودانيين  والنساء  الرجال  من  كل  استبطن  لقد 
)البطريركية( في البالد. وكما الحظت ”كاثلين فينشام“، التي أجرت بحثًا حول 
الشباب والنوع االجتماعي والتسرب من المدرسة في عدة واليات في السودان، 
فإن ”التوجهات والمواقف األسرية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الجنسين مهمة 
فعلى  ال.  أم  تعليمهن  سيواصلن  الفتيات  كانت  إذا  ما  تحديد  في  خاص  بشكل 
سبيل المثال، نجد أن الوالدين )األمهات واآلباء على حد سواء( الذين يثقون فى 
قدرة الفتيات الذهنية على اإلنجاز األكاديمي يميلون إلى دعم إستمرار ذهاب 
بناتهم إلى المدرسة. وعالوة على ذلك، فإن اآلباء الذين يؤمنون بإمكانية عمل 
 .)Fincham 2017, 369( “المرأة خارج المنزل يميلون إلى دعم تعليم بناتهم
للوصول  الالزمة  والمهارات  المعرفة  الكتساب  مطلوبًا  التعليم  كان  ما  وإذا 
إلى سوق العمل، وإذا كانت هناك حاجة إلى التعليم العالي لالرتقاء في سوق 
العمل، فإن العادات األبوية في السودان تمنع العديد من الفتيات والنساء، وإن 
لم يكن جميعهن بأي حال من األحوال، من الوصول إلى سوق العمل واالرتقاء 
والجامعات  المدارس  ونوعية  عدد  عن  المثال،  سبيل  على  النظر،  بغض  فيه، 

الموجودة في مناطقهن.

أهمية الواسطة فى الحصول على الفرص االقتصادية
والشباب  النساء  قدرة  على  تؤثّر  مهمة  رسمية  غير  مؤسسة  الواسطة  تعتبر 
على الوصول إلى سوق العمل في السودان. والواسطة مصطلح عربي يعني 
وجود عالقة بشخص يمكنه ”إنجاز األمور“. وفي حين يبدو أن العادات األبوية 
تفرض المزيد من القيود على إكتساب رأس المال البشري، يبدو أن الواسطة 
تفرض المزيد من القيود على إكتساب رأس المال االجتماعي، وبالتالي، قدرة 
األفراد على الوصول إلى الشبكات التى تمّكنهم من تحقيق مكاسب اقتصادية 
وغير اقتصادية على حد سواء. ووفقًا لألكاديمية ”لورا مان“، ”تعني ]الواسطة[ 
امتالك عالقات )يمكن أن يكون ”لدى الشخص واسطة“(، كما بمكن أن تعنى 
الشخص“واسطة  يكون  أن  )يمكن  ما  شخص  عن  نيابةً  يتوسط  الذي  الشخص 
لشخص اخر“(. وببساطة، فان الواسطة هى ”مواالة زائداً إمكانية إلى الوصول 
المعروف  ومن  األصل(.  في  )مائل   )Mann 2014, 563( السلطة“  إلى 
بيروقراطيات  من  العديد  أداء  في  دوًرا  تلعب  الواسطة  أن  واسع  نطاق  على 
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ”ال يُنظر إلى الواسطة على أنها فساد في 
بنفس  تجريمها  يتم  وال   ،]MENA[ إفريقيا وشمال  األوسط  الشرق   مجتمعات 
 .16)Buttorff and Welborne 2015, 1( “الطريقة المتبعة في الدول الغربية 
ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض اإلختالفات بين الجنسين في إستخدام الواسطة 
حسب سياق البلد. ففي دراسة مقارنة بين العديد من البلدان العربية، ظهر أن 
الجزائر  في  الواسطة  من  تقريبًا  مماثلة  مقادير  يستخدمون  والنساء  الرجال 
في  النساء  من  بكثير  أكثر  الواسطة  الرجال  يستخدم  بينما  ولبنان،  والمغرب 

.)Buttorff and Welborne 2015( األردن وفلسطين واليمن

إلى  الحالية  المؤسسات  لتشكيل  السودان  في  الواسطة  استخدام  إرجاع  يمكن 
االستعمارية  اإلدارة  أستخدمت  كيف  ”مان“  ويشرح  االستعمارية.  الحقبة 
مؤسسات  لتطوير  السودان  في  والقبائل  الطوائف  زعماء  واسطة  البريطانية 
سودانية على غرار المؤسسات البريطانية. وعلى سبيل المثال، أصبحت كلية 
غردون التذكارية جامعة الخرطوم، بعد االستقالل، وكان أبناء زعماء الطوائف 
والقبائل ودوائرهم الموثوقة ال يجدون مشقة في الحصول على مقاعد في كلية 
الحكومة.  دواوين  في  مناصب  على  الحصول  ثّم  ومن  التذكارية،  غردون 
في  اإلقليميين  القادة  واسطة  عام 1983،  بعد  السودان  قادة  إستخدم  وبالمثل، 
الحقبة  شباب  ومثل  السوداني.  المصرفي  النظام  ألسلمة  اإلسالمية  الصيرفة 
االستعمارية الذين تلقوا تعليمهم في كلية غردون التذكارية، أصبح أولئك الذين 
جلبتهم صالتهم الشخصية إلى كنف هذه البنوك، هم قادة المستقبل في البالد في 

مجال األعمال والسياسة.

السوداني  العمل  سوق  إلى  الوصول  في  مهم  دور  لعب  الواسطة  تواصل 
المائة(  فى   56( المشاركين  نصف  من  أكثر  ويعتقد  درجاته.  فى  واإلرتقاء 
في الباروميتر العربي )Arab Barometer 2018(، أنه غالبًا ما يكون من 
المستحيل الحصول على وظيفة بدون واسطة. ووفقًا لبحث ”مان“ الميداني في 
عليه  كانت  بما  مقارنة  الحالي  الجيل  بين  أكبر  دوًرا  الواسطة  تلعب  السودان، 
بين األجيال السابقة17. وكتب ”مان“ قائاًل: ”أصبحت ]الواسطة[ مهمة جًدا في 
واو“  فيتامين  باسم“  إليها  يشيرون  الشباب  أن  لدرجة  العيش  كسب  سبل  تأمين 
من  بالمائة  من 80  أكثر  تعّرف  المثال،  سبيل  وعلى   .)21 ،Mann 2014(
المشاركين في استبيان ”مان“ الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاًما على 
وظائفهم الحالية من خالل ”المعارف الشخصية“ )فى مقابل ”التقديم المباشر“ 
أو ”الصحف / اإلنترنت“ أو ”االثنان معاً“(. وبالنسبة للمشاركين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 30 و 34 عاًما، كانت النسبة 50 فى المائة. أما بالنسبة للمستجيبين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 44 عاًما، فكانت النسبة تقترب من 60 فى 
المائة؛ وبالنسبة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاًما فما فوق، كانت النسبة 

“أنت بحاجة لرعاية أطفالك. أحياناً، بعد أن تتزوج ، 
يخبرك زوجك بالطالق”.

- شابة الخرطوم ال تعمل خارج المنزل
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الرئيسيين  المخبرين  مقابالت  وأكّدت   .)Mann 2014( بالمائة   30 من  أقل 
هذا  ألغراض  أجريت  التي   )FGDs( التركيز  مجموعات  ونقاشات   )KIIs(
التقرير النتائج التى وصلت اليها الدراسات المذكورة أعاله. وفي الواقع، قّدمت 
إحدى المشاركات في مجموعة التركيز، وهي امرأة من مدني ال تعمل، تعليقًا 
مطابقًا لتعليق أحد المشاركين في دراسة مان: ”يطلق عليها ]الواسطة[ الشباب 

إسم )فيتامين واو(“.

الذين  الولئك  وبالنسبة  المعنية.  باالقليم/المنطقة  ترتبط  الواسطة  فائدة  أن  يبدو 
بالعالقات  ترتبط  الواسطة  فان  وضواحيها،  الخرطوم  العاصمة  فى  ترعرعوا 
المفيدة مع من هم فى السطة سواء كان ذلك فى الحكومة او القطاع الخاص، 
مثلما هو الحال فى شركات النفط، على سبيل المثال. ويقّدم البحث الذى أجراه 
)منتديات(  أندية  فى  إنخرطوا  العاصمة   من  لشباب  األمثلة  من  العديد  ”مان“ 
ينظّمها ويمّولها  أعيان السياسيين وقادة قطاع االعمال. وتمّكن هؤالء الشباب 
األندية/المنتديات،  بتلك  إرتباطهم  خالل  من  أنشأووها  التى  العالقات  بواسطة 
وقد  وظائف.  على  الحصول  من  والجامعات،  المدارس  طريق  عن  وليس 
المستطلعين  خمس  فيه  يعتبر  ال  الذى  الحد  إلى  راسخة  ممارسة  هذه  اصبحت 
فى البارومتر العربى )Arab Barometer 2018( أن هنالك فساداً إذا ما قام 
الموظفون الحكوميون بتقديم الواسطة الى أقربائهم. وتبيّن دراسة ”مان“ السابق 
ذكرها أنه بالنسبة لمن هم من خارج الخرطوم، فإن الواسطة تتعلق بالعالقات 
الجهوية والقبلية. وتعمل هذه العالقات على خدمة األفراد بشكل جيد إذا ما ظلوا 
فى نفس الموقع الجغرافى او داخل نفس المجموعة القبلية، وأنهم لم يخضعوا، 
بطريقة أخرى، للتهميش. فعلى سبيل المثال، تتوفّر النساء الالتى يتولين امور 
القليل  على  الفقيرة  األرياف  فى  الزوج(  وفاة  او  الطالق  اعقاب  )فى  اسرهن 
االجتماعى  بوضعهم  تلحق  التى  الوصمة  بسبب  االجتماعى  المال  رأس  من 
وربما    .)Daoud, Gindeel, and Ahmed 2020( المنطقة أهل  من قبل 
كانت العالقات القبلية والجهوية مفيدة لألفراد الذين إنتقلوا للسكن فى العاصمة 
واإلستقرار فى مناطق يسكنها أفراد من قبائلهم او مناطقهم الجغرافية. وعلى 
أو  المنظم  غير  بالقطاع  وظائف  إيجاد  فى  العالقات  تلك  تساعد  التحديد،  وجه 
إال   .)Bello and Daoud 2014( المنظم القطاع  فى  األجر  زهيدة  وظائف 
سوق  إقتحام  من  المعنيين  األفراد  العالقات  تلك  تمّكن  أن  الراجح  من  ليس  أنه 
العمل واإللتحاق بوظائف فى القطاع المنظم ألن الواسطة التى يمتلكها األفراد 

فى تلك الحالة ليست من ”النوع المطلوب“. وتؤكد هذه المالحظة نتائج العمل 
الميدانى لجمع البيانات النوعية للتقرير الحالى. فعلى الرغم من أن األفراد الذين 
يسعون إليجاد وظائف فى مدنى ونياال يحتاجون إلى واسطة بنفس قدر إحتياج 
على  شّددت  قد  التركيز  مجموعات  مناقشات  أن  إال  الخرطوم،  من  رصفائهم 
بعبارة  آخر.  إقليم  من  للواسطة  مكافئة  ليست  ما  إقليم  من  الواسطة  أن  حقيقة 
أخرى، ال تكون ل“واسطة نياال“ التى يمتلكها أحدهم نفس القيمة فى الخرطوم. 
يلى: ”تقدمت  مدنى ما  من  العامالت  النساء  إحدى  ذكرت  المثال،  سبيل  وعلى 
لوظيفة وكان لدى واسطة.“ إال أنهم قبلوا ثالثة أشخاص فقط. لم تكن واسطتنا 
مفيدة“. وقال أحدهم من نياال وهو ملتحق بوظيفة: ”حسب الواسطة والمحسوبية، 
نياال  من  الصحف  فى  إعالن  طالعت  ما  إذا  مثالً  فقط.  أقربائهم  يجلبون  فإنهم 
وإطلع عليه شخص آخر من الخرطوم وتقدمنا جميعاً لتلك الوظيفة فإنهم يقبلون 
الشخص المتقدم من الخرطوم. الخرطوم مدينة كبيرة. لو كنت عامل فى وظيفة 
ولدى أخ أو إبن تخّرج من الجامعة فإنهم يقبلونه فى وظيفة. بينما يكون هنالك 
أشخاض تخرجوا من الجامعات ال يستطيعون إيجاد أى وظيفة أو يلجأون للعمل 

فى مجاالت أخرى )مغايرة لتخصصاتهم(“.

الشخص،  منها  ينحدر  التى  المنطقة  فى  أعلى  قيمة  ل“الواسطة“  تكون  وبينما 
فى الحياة المهنية لألفراد المنحدرين من نياال ومدنى  هاماً  إال أنها تلعب دوراً 
بنفس القدر الذى تلعبه فى الحياة المهنية لالشخاص المنحدرين من الخرطوم. 
وتقول امرأة من نياال تحمل مؤهالً جامعياً إال أنها بال وظيفة: ”نعم، يمكننى أن 
)حضانة(،  مشتل  فى  للعمل  هنا.  مهماً  دوراً  الواسطة  وتلعب  عمل،  أى  أتخذ 
مثالً، ال يمكنك تحقيق ذلك ان لم يكن لديك واسطة. ال أستطيع الحصول على 
وظيفة كهذه إن لم يكن لدى واسطة. ويمكن أن ينال تلك الوظيفة شخص بدون 
مؤهل جامعى، بينما نحن جامعيون كثر“. وتقول إمرأة من مدنى تحمل مؤهالً 
الكبرى: ”هذه  التبغ  مصانع  أحد  فى  عامة  مشرفة  وتعمل  األخرى  هى  جامعياً 
التحديات والعقبات التى تواجه المرء خالل البحث عن وظيفة هى أمر شائع، 
على  يحصل  الذى  الشخص  ويكون  النفوذ.  ذوى  بأحد  معرفة  لديك  تكن  مالم 
هو الشخص الذى يحمل خطاب توصية. يحدث ذلك فى الوظائف  وظيفة أوالً 
الحكومية ووظائف القطاع الخاص على حد سواء. إن لم يكن لديك ”توصية/
واسطة“ ال يمكنك أن تتقدم خطوة إلى األمام فى مسعاك للحصول على وظيفة“. 
وتقول خريجة جامعية شابة من مدينة الخرطوم بدون عمل: ”هنا فى السودان، 

اإلطار 2. سياق المستويات المنخفضة لرأس المال االجتماعي والثقة في السودان

السياسيون  المنظرون  يستخدمه  ظل  مصطلح  هو  االجتماعي  المال  رأس 
وعلماء االجتماع واألخصائيون االجتماعيون، من بين آخرين، ألكثر من قرن 
تلك  وقوة  المجتمع،  أعضاء  يشّكلها  التي  الروابط  طبيعة  لوصف  الزمان  من 
االجتماعي  المال  “رأس  فإن  فوكوياما،  لفرانسيس  ووفًقا  وفوائدها.  الروابط، 
أكثر.  أو  شخصين  بين  التعاون  يّعزز  تمثبلى/تجسيدى  رسمي  غير  معيار  هو 
ويمكن أن تتراوح المعايير التي تشّكل رأس المال اإلجتماعي بين معيار التبادلية 
)المعاملة بالمثل( بين صديقين، وصوالً إلى المذاهب المعقدة والمصاغة بشكل 
المعايير  هذه  تجسيد  يتم  أن  ويجب  الكونفوشيوسية.  أو  المسيحية  مثل  مفّصل 
في عالقة إنسانية فعلية: معيار التبادلية )المعاملة بالمثل( موجود  بشكل كامن 
فى تعاملي أنا مع جميع الناس، لكنه ال يتحقق إال في تعامالتي مع أصدقائي. 
ووفًقا لهذا التعريف، فإن الثقة والشبكات والمجتمع المدني وما شابه ذلك، والتي 
إرتبطت برأس المال االجتماعي، كلها تمّثل ظاهرة )أو ظواهر( مصاحبة نشأت 
نتيجة لرأس المال اإلجتماعي ولكنها ال تشّكل رأس المال االجتماعي فى حد 
ألنها  خاصة،  أهمية  ذات  فوكوياما  تعريف  من  األخيرة  الجملة  وتعتبر  ذاته”. 
والشبكات  والثقة  ناحية،  من  اإلجتماعي  المال  رأس  بين  العالقة  على  تؤكد 

والمجتمع المدني من الناحية األخرى.

الرسمية  واالقتصادات  المؤسسات  وحفظ  صون  على  والشبكات  الثقة  وتعمل 
في العديد من الديمقراطيات الليبرالية. وقد ثبت بالمثل أنها تدعم اإلقتصادات 

غير الرسمية في العديد من البلدان األفريقية، كذلك. ووفًقا للباروميتر العربي 
في  منخفضة  األشخاص  بين  الثقة  فإن   ،)Arab Barometer, 2018(
االستطالع  شملهم  الذين  السودانيين  من  فقط  المائة  في  يعتقد 14  إذ  السودان؛ 
أن “معظم الناس يمكن الوثوق بهم”. ويعتقد حوالي 84 في المائة أنه “يجب 
شملهم  الذين  السودانيون  وكان  الناس”.  مع  التعامل  في  للغاية  حذراً  أكون  أن 
سبيل  فعلى  بالدهم.  مؤسسات  مع  القدر  بنفس  حذرين/محترزين  اإلستطالع 
المثال، عندما ُسئلوا عن ثقتهم في البرلمان، أفاد 68 بالمائة منهم بأنهم “ليس 
لديهم ثقة كبيرة” أو “ليس لديهم ثقة على اإلطالق”، أما بالنسبة للخدمة المدنية، 
فقد كانت النسبة 64 بالمائة. وكانت الثقة في الحكومات المحلية منخفضة بنفس 
القدر، حيث أفاد 63 بالمائة بعدم وجود ثقة كبيرة أو بانعدام الثقة على اإلطالق. 
وعندما يتعلق األمر بالقطاع الخاص، فإن الوضع مشابه هو االخر، حيث أفاد 
65 في المائة من المستطلعين بأنهم ال يثقون كثيًرا أو ال يثقون على اإلطالق 
في رجال األعمال المحليين، كما ذكر 61 في المائة أنهم ال يثقون فى البنوك 
الخاصة. ومن بين المؤسسات الستة عشر )16( التي ُطلب من السودانيين الذين 
شملهم االستطالع تقييمها، كان المستطلعون يتمتعون بأكبر قدر من الثقة في 
الجيش: فقد أفاد 31 فى المائة بوجود “قدر كبير من الثقة”، بينما أفاد 33 فى 

المائة بوجود “قدر كبير جداً من الثقة”.

.)Odera 2013( ؛)Fukuyama, 2001, 7( :المصادر
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إلى  الذهاب  فيمكنك  قوية“  ”واسطة  لديك  كان  إن  وساطة.  بال  يعمل  شىء  ال 
أى وجهة تريدها. وحتى إذا ما كنت تحمل شهادة عليا فإن الذى يميّزك هو ما 
لديك من واسطة. حتى إذا كنت أنا مثال أستحق الوظيفة أكثر منك وأستوفى كل 
لديه  الذى  الشخص  فإن  األفضل  هى  مؤهالتى  كانت  لو  حتى  نعم،  متطلباتها. 

واسطة هو من سينال الوظيفة“.

تكون  وربما  الجنسين،  بين  اإلختالفات  وبعض  التشابه  أوجه  بعض  هناك 
الواسطة أكثر أهمية بالنسبة للمرأة في الحصول على عمل. إتفق المشاركون 
واإلناث  الذكور  من  كالً  أن  على  واإلناث  الذكور  من  التركيز  مجموعات  في 
على حد سواء بحاجة إلى واسطة للحصول على وظيفة. وطبقاً لرجل من نياال 
األمر  يتعلق  عندما  األولى  المرتبة  فى  تأتى  الواسطة  فإن  وظيفة،  يشغل  كان 
األخرى:  هى  وظيفة  تشغل  كانت  مدني  من  سيدة  وقالت  بالعمل/التوظيف. 
بعض  فإن  ذلك،  ومع  وظيفة“.  على  فستحصل  واسطة،  ولديك  أميًا  كنت  ”إذا 
المشاركين في مجموعة التركيز يعتقد أن الواسطة إما أنها يتم اللجوء إليها في 
كثير من األحيان من قبل اإلناث، أو أنها أكثر أهمية بالنسبة لهن من الذكور في 

البحث عن عمل والحصول عليه. فعلى سبيل المثال، قالت إمرأة من الخرطوم 
ليس لديها عمل: ”مثالً، يمكنني بسهولة أن أطلب من أحد صديقاتى إيجاد وظيفة 
للحصول  بسهولة  التفاوض  فيمكنني  بتزكية أحد الوظائف،  قامت  ما  وإذا  لي، 
عليها. ولكن بالنسبة للرجال، فإن لديهم إحساس بعزة النفس يحول بينهم وبين 
مطالبة أي شخص بمساعدتهم فى الحصول على وظيفة. كرجل، حتى لو كانت 
لديه شهادة أم ال، ال يقبل أن يطلب من أي شخص الحصول له على وظيفة. لكن 
األمر شائع بين اإلناث، حيث قد تجد وظيفة جيدة في متجر، على سبيل المثال، 
وتنصح صديقتها بها إذا كانت ساعات العمل مناسبة وكان صاحب العمل من 
معارفها. لكن األمر مختلف بين الذكور، ألنهم ال يقبلون شيئًا من هذا القبيل“. 
فهو  نفسه،  األمر  ليس  ”ال،  وظيفة:  تشغل  تكن  لم  الخرطوم  من  لشابة  ووفقًا 
يساعد الفتيات أكثر، على سبيل المثال إذا لم يكن لدى الفتاة شهادة، يمكنها العمل 
بشكل طبيعي في أحد البنوك“. وبحسب شابة من نياال كانت ال تشغل وظيفة، 

فإن ”الواسطة أهم. إنها تساعد النساء أكثر“.
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استقصى القسمان السابقان من هذا التقرير إلى أي مدى تمّكن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السودان 
من  قطاعات  عدة  إلى  العمل  سوق  بتقسيم  الحالى  القسم  ويقوم  العمل.  سوق  إلى  الوصول  من  والشباب  النساء 
الفرص  أوسلباً،على  إيجاباً  والجزئي،  الكلي  المستويين  على  التغييرات  تأثير  لكيفية  أفضل  فهم  تحقيق  أجل 
االقتصادية للنساء والشباب. ويتمّثل الهدف من ذلك فى تقديم نظرة أكثر تعمًقا على خصائص سوق العمل التي 
تّم إستعراضها سابًقا. وبعد مناقشة موجزة للخصخصة وصناعة النفط، يناقش هذا القسم جهود النساء والشباب 
فى البحث عن فرص عمل في القطاع العام والحصول والمحافظة عليها، بجانب اإلنخراط في القطاع الخاص. 
كما يتم أيضاً مناقشة دور الحصول على الخدمات المصرفية والتمويل بالنسبة ألنشطة ريادة األعمال. ومن ثّم 
تتم دراسة القطاعين الزراعي وغير المنّظم، قبل الختام بمناقشة موجزة حول الوصول واإلستخدام، المتمايزين 

بين الجنسين، للتقنيات الرقمية. 

الخصخصة وصعود صناعة النفط: تحّول في سوق العمل
خالل  العمل.  سوق  تحّول  مع  السودانية  المرأة  توظيف  خصائص  تغيرت 
وسياسية  جزئياً  اقتصادية  كانت  وألسباب  الماضى،  القرن  من  التسعينيات 
المتسارعة  الخصخصة  سياسة  السودان  انتهج  منها،  االخر  الجزء  فى 
السودان  خفض   ،1998 وعام   1992 عام  بين  فما   .)Verhoeven 2015(
 .)UNDP 2006( إنفاقه العام كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى النصف
وظائفهن  العام  القطاع  في  يعملن  كن  الالتى  السودانيات  من  العديد   وفقدت 
األحوال  قانون  وساهم   .)Ali 2016; Khalfalla and Ahmed 2015(
الشخصية للمسلمين )MPSL( لعام 1991، الذى تّمت مناقشته في أقسام سابقة 
من هذا التقرير، في تسريح النساء عن العمل. ونتيجة للسياسات النيوليبرالية 
يؤّكد  للرجل،  المرأة  خضوع  لتقنين  سنّها  تّم  التي  والقوانين  إتباعها،  تّم  التي 
األكاديميان خلف هللا وأحمد )120–119 ,2015( أن توظيف المرأة السودانية 
إتسم بأربعة خصائص رئيسية: )أ( أصبح من األكثر أرجحية أن تعمل المرأة 
في المناطق الريفية، خاصة في القطاع الزراعي؛ )ب( أصبح من المرجح أن 
تتركز المرأة في وظائف خاصة بالنوع اإلجتماعى، أي وظائف نسائية؛ )ج( 
أصبحت النساء أكثر عرضة للترّكز في الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية 
وذات أجور أقل؛ )د( أصبحت النساء المستضعفات أكثر عرضة للسعي وراء 

العمل في القطاع غير المنظّم، على الرغم من أن ذلك يفاقم من ضعفهن. وكما 
ستتتم مناقشته في الجزء المتبقي من هذا القسم، فإن العديد من هذه الخصائص 

لتوظيف المرأة السودانية ال تزال قائمة حتى يومنا هذا.

المرأة  تهميش  في  مهًما  دوًرا  مباشر،  غير  بشكل  النفط،  صناعة  صعود  لعب 
 )Ross 2008( “ويؤّمن ”روس .)السودانية اقتصاديًا )خلف هللا وأحمد 2015
على قبول البيانات التي تظهر أن هناك عدًدا أقل نسبيًا من النساء ضمن القوى 
مع  يختلف  لكنه  األخرى،  العالم  بمناطق  مقارنة  األوسط  الشرق  في  العاملة 
المفهوم السائد بأن اإلختالف يرجع إلى اإلسالم. وبدالً عن ذلك، يعتقد أن السبب 
يعود إلى ”النفط“، وهي الصناعة التى يهيمن فيها الرجال على الحصة األكبر 
من المناصب. وتتفق ”مقّدم“ )Moghadam, 2004, 30( مع ”روس“، رغم 
أنها تقدمت بحجتها خطوة إلى األمام. فهي تعتقد أن األمر ال يتعلق فقط بالطبيعة 
تصاحب  التي  األعلى  األجور  ألن  ولكن  النفط،  صناعة  لمناصب  الجندرية 
أبوي  عائلي  أطار  في  محبوسات  النساء  ”]تستبقى[  التي  هي  المناصب  تلك 
تّمت  الذي  االنثى“  الرعاية  ومقدمة  الذكر  ”المعيل  نموذج  بسبب  )بطريركى( 

مناقشته في األقسام السابقة من هذا التقرير.
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المشاركة فى القطاع الخاص مفّضلة على التوظيف في القطاع العام

18  أول بنك حديث تم إنشاؤه في السودان كان بنك باركليز، وهو بنك بريطاني، في عام 1913. وبالنسبة لبقية الفترة االستعمارية للسودان، أي حتى عام 1956، كان النظام المصرفي في السودان ”فرًعا“ للنظام المصرفي المصري. 
وبعد االستقالل، أصبح البنك األهلى المصري بنك السودان في البداية ثم أصبح فيما بعد بنك السودان المركزي. كما أنشأت الدولة المستقلة حديثًا بنوًكا تجارية باإلضافة إلى بعض البنوك المتخصصة، مثل بنك الزراعي السودانى. 
وقام السودان بتأميم البنوك لفترة وجيزة في أوائل السبعينيات. وتّم تدشين أول بنك إسالمي، وهو بنك فيصل اإلسالمي، في عام 1978. وكما ذكرنا سابقًا، في عام 1983 تبنى السودان الشريعة اإلسالمية. وفي العام التالي، تّم 

.)Ismail 2019 ؛ Kevane and Stiansen 2006( إالزام جميع البنوك السودانية بتبني ممارسات الصيرفة اإلسالمية

كانت وظائف القطاع العام مفضلة من قبل النساء. وكما ذكرنا أعاله، وكذلك 
في جزء سابق من هذا التقرير، فقد فقدت العديد من النساء الالئى كن يعملن في 
القطاع العام في أوائل التسعينيات من القرن الماضي وظائفهن بحلول أواخر 
أقل  كانت  العام  القطاع  وظائف  أن  حين  وفي  نفسه(.  القرن  )من  التسعينيات 
أجراً من وظائف القطاع الخاص، حيث تتقاضى النساء عموًما أجوًرا أقل من 
وظائف  على  العام  القطاع  وظائف  تفضيل  على  النساء  درجت  فقد  الرجال، 
الخاصة  والمخصصات  العمل  بساعات  تتعلق  إلعتبارات  الخاص  القطاع 
ومناقشات   )KIIs( األساسيين  المخبرين  مقابالت  وأوضحت  الوظائف.  بتلك 
مجموعات التركيز )FGDs( أن النساء ما زلن يبحثن بشكل أساسي عن وظائف 
العام  القطاع  في  وظيفة  بين  المفاضلة  تتم  عندما  ذلك،  ومع  العام.  القطاع  في 
وأخرى فى القطاع الخاص، فإن العديد من النساء - والشباب - يفضلن وظيفة 
رواتب  ظّلت  وقد  األعلى.  األجر  هو  لذلك  الرئيسي  والسبب  الخاص،  القطاع 
القطاع العام في السودان تتناقص منذ سنوات. فما بين عامي 2009 و 2014، 
انخفضت األجور في األنشطة اإلدارية والخدمات المساعدة والتعليم بنسبة 10 
فقد  االجتماعية،  واألنشطة  اإلنسان  صحة  مجاالت  في  أما  سنويًا؛  المائة  في 
كان االنخفاض 9 في المائة سنويا. وفي اإلدارة العامة والخدمات االجتماعية 
وقد   .)World Bank 2019c( سنويًا  المائة  في   7 االنخفاض  كان  والدفاع، 
الرواتب.  قيمة  تآكل  التضخم،  ارتفاع  جانب  إلى  اإلنخفاض،  ذلك  على  ترتب 
ومما يستوجب المالحظة أن الحكومة االنتقالية قد زادت رواتب موظفي الخدمة 

المدنية في مايو 2020.

القطاع  في  عمل  عن  للبحث  المحفز  الوحيد  العامل  المرتفعة  األجور  تمثّل  ال 
التواصل  وفرص  والسفر  المهني  التقدم  وفرص  العمال  حقوق  تلعب  الخاص. 
على  حاصلة  الخرطوم  من  امرأة  قالت  المثال،  سبيل  على  دوًرا.  والتشبيك 
في  العمل  بين  المفاضلة  عند  إنها  وظيفة،  تشغل  ال  ولكنها  جامعية  شهادة 
القطاع  )فى  ”ألنهم  الخاص:  القطاع  تفّضل  فإنها  والخاص،  العام  القطاعين 
القطاع  في  العمل  لى  تيسر  وإذا  الكاملة.  حقوقهم  موظفيهم  يمنحون  الخاص( 
الخاص، فسوف يتعاملون معي بطريقة جيدة، وسيقدمون لي راتبًا جيًدا، وحتى 
المزايا  يقدمون  إنهم  مريحة.  ستكون  سيقدمونها  التي  والمخصصات  المزايا 
والمخصصات والمال وحتى الطريقة األدبية والنفسية للتعامل أفضل في القطاع 
الخاص“. وقال شاب من الخرطوم حاصل على شهادة جامعية ولكن ال يشغل و 
ظيفة: ”القطاع الخاص بالتأكيد. من المؤكد أن القطاع الخاص أفضل من الناحية 
المالية، وهذا هو الشىء األول، باإلضافة إلى أنه يمكنك التحويل واالنتقال من 
شركة إلى أخرى بسهولة أكبر مقارنة بالقطاع العام“. وقالت امرأة من مدني 
حاصلة على شهادة جامعية ولكنها ال تشغل وظيفة: ”ألن القطاع الخاص يوفّر 
لك بطريقة ما المواصفات التي تبحث عنها في الوقت الحاضر. إذا كنت تبحث 
حكومية.  وظيفة  في  تجدها  فقد  ذلك،  إلى  وما  تقاعدية  ومعاشات  ترقيات  عن 
ومع ذلك، يوفّر لك القطاع الخاص في الوقت الحاضر ما تتمناه. ويرغب معظم 
الناس فى السفر إلى الخارج ... لذا، فإن القطاع الخاص مريح بدرجة أكبر في 
هذا الصدد لو جاز لى أن أقول“. بينما قالت شابة من مدني حاصلة على شهادة 
جامعية ولكنها ال تعمل: ”أنا أفّضل القطاع الخاص. فبادئ ذي بدء، إنه أفضل 
المجال  ولكن  عالقاتك  تنمية  يمكنك  الخاص  القطاع  في  أيًضا،  الراتب.  بسبب 

محدود نوًعا ما فى الحكومة“.

انخفاض إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل يّحد من أنشطة ريادة األعمال
التمكين  وتعزيز  تحسين  وجه  فى  تقف  التى  الرئيسية  العقبات  إحدى  تتمثل 
االقتصادي للمرأة السودانية في الصعوبة التى تحول بينها وبين الحصول على 
األصول واالئتمان. وقد لوحظ ذلك في وثيقة سياسة تمكين المرأة لعام 2007، 
والتي حددت ستة ”مجاالت اهتمام“، أحدها ”التمكين االقتصادي“، حيث لوحظ 
على وجه التحديد أن سياسات االستثمار تنحاز نحو المشاريع الكبيرة فى مقابل 
المشاريع المتوسطة   والصغيرة التي من المرجح مشاركة النساء فيها. وتؤكد 
دراسة أجريت عام 2016 على مسح مقطعي شمل 250 امرأة من والية سنار 
اللواتي  المائة من النساء  تلك الدراسة أن 79 في  حيث تظهر  هذه المالحظة، 
 Elsheikh and Elamin( لم يكن يملكن أي أصول ، تّم تصنيفهن كفقيرات
198 ,2016(. وتختتم الدراسة باقتراح أنه ”من أجل تمكين المرأة من تطوير 
إمكاناتها االقتصادية الكاملة، هناك حاجة إلى تحسين إمكانية وصول المرأة إلى 
األعمال التجارية الخاصة، والوصول إلى الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات 
المشاريع  إنشاء  جًدا  المهم  من  أن  كما  األعمال.  تطوير  وخدمات  المصرفية 
 Elsheikh and( الصغيرة والمتوسطة واالنتقال إلى مجال تطوير المنتجات

  .)Elamin 2016

خالفاً للنظامين المختلفين لحقوق الملكية في السودان، الذان يحرمان المرأة من 
المشاركة، فإن النظام المصرفي السوداني ال يمنع مشاركة المرأة على مستوى 
القانون18. وبداًل عن ذلك، كما يالحظ ”كيفين وستيانسن“ فإن ”آليات اإلستبعاد 
ومن  محددة.  تشريعات  نتيجة  ليست  ألنها  ضمنية،  أو  ملحوظة،  غير  تكون 
أمثلة الممارسات الثقافية التي تمنع المرأة من الوصول إلى المؤسسات المالية 
الرسمية الدور السائد للذكور في األسرة، وقواعد الميراث التي تحابى الذكور 
 Kevane and( ” المجاالت االقتصادية )من أفراد األسرة، وتجنيس )جندرة

Stiansen, 2006(. وهذا هو ما تعكسه البيانات.

في حين زادت نسبة النساء والشباب الذين يملكون حسابات مصرفية بين عامى 
2011 و 2014، ما تزال إحتمالية/أرجحية إمتالك الرجال لحسابات مصرفية 
حسابات  السودانيين  من  ضئيلة  نسبة  تمتلك  النساء.  إحتمالية/أرجحية  ضعف 
في المؤسسات المالية )المصرفية(، مقارنة بالمتوسط العام   في أفريقيا جنوب 
الصحراء )15 و 34 في المائة على التوالي( )Global Findex 2014(. وقد 
زادت نسبة مشاركة كل من النساء والشباب فى إمتالك حسابات في البنوك أو 
المؤسسات المالية أو إستخدام الخدمات النقدية عبر الهاتف المحمول بنسبة 6 
والبالغون،  الرجال،  حصة  وزادت   .2014 و   2011 عامى  بين  مئوية  نقاط 
كبيرة  زيادة  الحال  وميسورى  العاملة،  القوى  ضمن  المنخرطون  واألفراد 
مصرفية،  حسابات  لديهم  أن  أفادوا  الذين  بين  ومن  األخرى.  بالفئات  مقارنة 
فإن ما يقرب من النصف منهم تحّصل على قرض لتأسيس أو تشغيل أو توسيع 
مزرعة أو مشروع تجاري. كما أن واحدة فقط من بين كل ثالث سيدات ممن 
ذكرن أن لديهن حسابات مصرفية، تحصلت على قرض لتأسيس عمل تجاري، 
مقارنة بنصف الرجال. وإضافة الى ذلك، فإن حوالي 40 في المائة من الشباب 
عمل  تأسيس  أو  لتوسيع  باإلقتراض  قاموا  قد  مصرفية  حسابات  لديهم  الذين 

تجاري، مقارنة بنسبة 47 في المائة للبالغين )الشكل 15(.

تعتمد النساء بدرجة أكبر من الرجال على المؤسسات غير الرسمية للحصول 
في  أكبر  صعوبة  النساء  تواجه  المثال،  سبيل  فعلى  والتمويل.  األموال  على 
ووفقًا   .)emergency funds( الطوارىء  )صناديق(  أموال  الى  الوصول 
لقاعدة بيانات الشمول المالى فى العالم )Global Findex, 2014( نجد أنه في 
حين أن ما يقرب من نصف النساء الالتي شملهن اإلستطالع )48 في المائة( 
المائة  في   39 أفاد  طوارىء،  أموال  على  الحصول  على  قدرتهن  بعدم  أفدن 
في مصدر أموال  ملحوظاّ  فقط من الرجال بنفس الشيء. وهناك أيًضا إختالفاً 
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الطوارئ هذه، حيث تعتمد 64 في المائة من النساء على العائلة واألصدقاء، 
غير  المالية  المؤسسات  من  عدد  وهناك  الرجال.  من  المائة  في  بـ 42  مقارنة 
ثالثة  وستيانسن“  ”كيفاني  يبرز  حيث  السودان،  في  المنظمة(  )غير  الرسمية 
منها، هى: ”الصندوق“ و ”الدين“ و ”الشيل“.19 ومن بين تلك المؤسسات غير 
الرسمية الثالث، يعتبر ”الصندوق“ الخيار الوحيد المالئم بالنسبة لمعظم النساء. 
النساء  من  صغيرة  لمجموعات  شهرية  تجمعات  عن  عبارة  هو  و“الصندوق“ 
تساهم فيها كل إمرأة بشيء من مدخراتها فى مدخرات المجموعة والتى تستخدم 
لإلستهالك  اإلقتراض،  من  التناوب -  نظام  أساس  على  واحدة -  امرأة  لتمكين 
خياًرا  األصغر  التمويل  ويعتبر  المجّمعة20.  المدخرات  تلك  من  اإلستثمار،  أو 
آخراً لبعض النساء السودانيات، حيث تشير دراسة أجريت حول دور التمويل 
أن  إلى  بالسودان،  الحضرية  المناطق  في  األعمال  رائدات  دعم  في  األصغر 

هناك مجموعة متنوعة من المؤسسات التي تقّدم التمويل األصغر21.

يساهم غياب إمكانية الوصول الى خدمات التمويل فى سيادة مستويات ضعيفة 
الذى  المنشات  مسح  بيانات  وتوّضح  النساء.  وسط  األعمال  ريادة  انشطة  من 
أجرى فى السودان فى العام 2014 أن 3 فى المائة فقط من المنشات تجلس على 
الصحراء.  جنوب  الفريقيا  المائة  فى  ب15  مقارنة  عام،  كمدير  إمراة  رأسها 
وتبلغ مشاركة المرأة فى ملكية المنشات فى السودان 8 فى المائة، وهى نسبة 
تّمت  وقد  الصحراء.  جنوب  افريقيا  فى  المائة  فى   36 متوسط  من  بكثير  أقل 

”الدين“ هو شكل من أشكال اإلئتمان غير الرسمي/المنظم الذى يستخدمه المتداولون في األسواق. فعلى سبيل المثال، قد يحتفظ الباعة ”بخط ائتمان“ مع صاحب متجر صغير يوافق على تزويدهم بالعناصر األساسية التي يحتاجونها   19
إلعداد الطعام الذي يقومون ببيعه. أما ”الشيل“ فهو شكل من أشكال ”العقود اآلجلة“ ألولئك الذين يعملون في زراعة الحيازات الصغيرة.

على سبيل المثال، ساعد صندوق األمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( النساء في والية كردفان الالئي يعتمدن على ”الختة“، التي تشابه ”الصندوق“، على توجيه مدخراتهن الجماعية إلى برنامج التمويل األصغر التابع   20
 .)IFAD 2019( للبنك الزراعي السوداني. وقد تمّكن هذا البرنامج، بحلول عام 2017، من العمل مع 1800 مجموعة نسائية تضم 30,000 إمرأة

)Siddig, Siddig, and Hegazi 2014(: تسلط الدراسة الضوء، على سبيل المثال، على بنك االدخار والتنمية االجتماعية ومؤسسة الشباب للتمويل األصغر.  21
)World Bank 2014b( من الجدير بالذكر أنه بينما حددت النساء ”الحصول على التمويل“ كعقبة رئيسية، كان عدد الشركات التي تديرها/ترأسها النساء التى حصلت على قروًضا بنكية )خطوط ائتمان( أكثر من الشركات   22
التي يقودها الرجال )13 و 4 في المائة على التوالي(. وتشمل االختالفات األخرى في خصائص الشركات التي تتولى فيها امرأة منصب المدير األعلى مقابل الشركات التى يديرها الرجال فى أن الشركات التي تديرها النساء 
تتفوق على الشركات التي يديرها الرجال في الحصول على شهادة جودة معترف بها دوليًا )17 و 7 في المائة ، على التوالي( كما تتفوق عليها فى مراجعة القوائم المالية للشركة سنوياً من قبل مراجعين خارجيين )77 و 55 في 

المائة على التوالي(.

نمو  تعيق  مشكلة  كأكبر  التمويل  خدمات  إلى  الوصول  إمكانية  إلى  االشارة 
المنشأة فى 10 فى المائة من المنشات التى تديرها النساء، فى مقابل 6 فى المائة 
للمنشات التى يديرها الرجال22. وتؤكد دراسة أجريت على 142 إمرأة يملكن 
فى الموقع الجغرافي ونوع الصناعة  منشات أعمال فى السودان، يمثلن تنوعاً 
والحجم، أن واحدة من أكبر العقبات التى تقف فى وجه بدء أو توسيع أعمالهن 
التمويل  توفير  فى  المصارف  على  اإلعتماد  على  مقدرتهن  عدم  هى  التجارية 
المطلوب )Musa 2012(. وطلب من العديد من سيدات االعمال المذكورات 
تقديم ضمان عقارى أو فى شكل أى من اإلصول األخرى، والتى لم يكن يملكن 
أيها، كما أن تكلفة اإلقراض كانت فى كثير من األحيان أكثر من 10 فى المائة 
من أصل القرض. وكما سبقت اإلشارة، فإن التمتع بملكية األرض ربما يساعد 
المرء فى الحصول على قرض من المصارف، حيث يمكن لصك ملكية األرض 
أن يقّدم كضمان، إال ان النساء يواجهن الكثير من الصعوبات فى الحصول على 
الحماس  تبد  لم  البنوك  أن  األعمال  سيدات  بعض  ذكرت  كما  األرض.  ملكية 
والتى  واسطة،  أى  شخصية،  صالت  بهم  لها  ليس  أشخاص  إلقراض  الكافى 
سبقت مناقشتها فى االقسام الفائتة من هذا التقرير. ونتيجة لذلك، نجد أن 66 فى 
المائة من سيدات األعمال الالتى شملتهن الدراسة إستخدمن مدخراتهن الخاصة 
لبدء أعمالهن التجارية، وأن 17 فى المائة منهن قمن باإلستالف من األسرة أو 
األصدقاء، بينما 17 فى المائة فقط منهن لجأن للتمويل عبر البنوك. وبالمثل، 
ألغراض  مداخيلهن  أو  الخاصة  مدخراتهن  منهن  المائة  فى   63 إستخدم  فقد 

الشكل )15(: اإلفراد الذين يملكون حسابات لدى البنوك أو المؤسسات المالية األخرى  )%(
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حسب المشاركة فىحسب النوع اإلجتماعى
القوى العاملة

حسب الفئة الخمسیةحسب التعلیمحسب العمر

.)Global Findex, 2011, 2014( 2014المصدر: قاعدة بيانات الشمول المالي في العالم 2011 و
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

رأس المال التشغيلى، بينما لجأ 37 فى المائة فقط منهن للبنوك لنفس الغرض. 
ومما تجدر مالحظته أن االعمال التجارية التى إبتدرتها/أنشأتها  هؤالء النسوة 
كانت مثيرة لإلعجاب من عدة نواٍح، ليس أقلها حقيقة أن 84 فى المائة من تلك 

.)Musa 2012( األعمال قد حققت هوامش أرباح موجبة

تواجه  التى  الوحيدة  الكأداء  العقبة  التمويل  على  الحصول  إمكانية  تمثّل  ال 
النساء عند إبتدار/إنشاء أو توسيع أعمالهن التجارية. يحدد كامبوس وآخرين 
فى  األعمال  رائدات  تواجه  التى  القيود  من  عدداً   )Campos et al. 2019(
إفريقيا جنوب الصحراء فى نطاق العطايا )endowments( الفردية، وعلى 
مستوى األسرة. وتشمل هذه، االختالفات فى كل من المهارات، ورأس المال، 
والتشبيك، والفرص المهنية، والسالمة. وتشّكل هذه القيود المتجذرة القرارات 
مقارنة  أكبر،  أرجحية  عنه  ينتج  مما  النساء،  تتخذها  التى  االستراتيجية 
بالرجال، ألن ينتهى بهن المقام بمنشات أصغر حجماً فى قطاعات أقل إنتاجية. 
الى  الكبيرة  السياقية  العقبات  بعض  بين  من  والتنطيمية  الرقابية  القيود  وتعتبر 
االعمال  لممارسة  التقييمية  الدراسات  تبيّن  المثال،  سبيل  فعلى  النساء.  تواجه 
التجارية للعام Doing Business, 2020( 2020( الى أن هنالك حاجة، فى 
النساء  بواسطة  اإلضافية  الخطوات  من  بالمزيد  القيام  إلى  األحيان،  من  كثير 
يحتجن  النساء  وأن  بالرجال،  مقارنة  تجارية  أعمال  إنشاء  فى  يرغبن  الالئى 
بالنسبة  يوماً   34 مقابل  فى  تجارى  عمل  إلنشاء  يوماً   35 الى  المتوسط  فى 
للرجال. وهذا زمن أطول بشكل ملحوظ من متوسط ال 22 يوماً لمنطقة افريقيا 
سبقت  التى  الدراسة  وتلقى   .)World Bank , 2020c( الصحراء  جنوب 
يبدو  التى  األعمال  لسيدات  الشخصية  الخصائص  على  الضوء  إليها  اإلحالة 
وفقاً  التى،  الهيكلية  العوامل  بعض  بجانب  النجاح،  إحراز  فى  ساعدتهن  أنها 
أعمالهن  وإدارة  إلنشاء  فى  أكبر  نجاح  لمستويات  تحقيقهن  أعاقت  إلفاداتهن، 

)Musa 2012( يتفق ذلك مع النتائج التى توصل اليها مسح المنشات الذى اجرى فى العام 2014، حيث وجد أن 54 فى المائة من المنشات الى تديرها نساء مملوكة باغلبية للقطاع الخاص المحلىـ فى مقابل 35 فى المائة للمنشات   23
التى يديرها الرجال.

التجارية  أعمالهن  بدء  عند  سناً  أصغر  النسوة  كانت  عام،  وبشكل  التجارية. 
)50 فى المائة منهن كانت أعمارهن بين 36 و45 سنة(، وكان 62 فى المائة 
منهن ينحدرن من أسر لها خبرة وتجربة فى إمتالك وإدارة األعمال التجارية، 
وكانت النسوة على قدر كبير من التعليم )62 فى المائة حاصالت على درجات 
جامعية وفوق جامعية(، كما أن 67 فى المائة منهن كانت لهن خبرة مهنية فى 
القطاع المنظم )Musa 2012(. ومن المثير لإلهتمام أيضاً أنه خالفاً لعدد من 
منشات األعمال التى يمتلكها ويديرها الرجال، فليست هنالك منشأة من منشات 
فى  أجنبى  مستثمر  على  إعتمدت  النسوة  تلك  إبتدرتها/أنشأتها  التى  األعمال 

توفير رأس المال االبتدائى23. 

بشكل  والناجحات  الطموحات  األعمال  سيدات  تواجهها  التي  التحديات  تتجلى 
لهذا  به  القيام  تّم  الذي  النوعية(  البيانات  )جمع  النوعي  العمل  خالل  من  أكبر 
صاحبة  وكانت  جامعية  شهادة  على  حاصلة  الخرطوم  من  شابة  قالت  التقرير. 
محل حلويات صغير: ”ألن رأسمالي لم يكن كافياً، كنت كنت أقوم بأخذ األشياء 
من المنزل. وقد ساعدتني أمي ... ألنني ال أملك خبرة في هذا المجال. لقد انجز 
أخي الكبير كل ما يتعلق بالضرائب ورسوم اإليجار، وكل شيء، فهو مسؤول 
عن الوثائق القانونية ... لقد كانوا يدعمونني، وكانت أمي وأخي وأبي يدعمونني 
والحمد  بمثلهم،  علّى  مّن  أن  هلل  والحمد  أيًضا،  ماليًا  والدي  دعمني  كما  كثيًرا، 
هلل على دعمهم لى“. كما بيّنت مقابالت المخبرين الرئيسيين )KIIs( ومناقشات 
مجموعات التركيز )FGDs( أن الشباب يواجهون العديد من نفس المجاهدات 
التي تواجهها النساء. فعلى سبيل المثال ، أفاد شاب من نياال حاصل على شهادة 
بعض  ”في  يلى:  بما  الحجم  متوسط    زراعي  مشروع  صاحب  وكان  جامعية 
البنوك.  من  قروض  على  الحصول  ويمكنك  إمكانيات،  لديك  يكون  ال  األحيان 

وأحيانًا عندما تحتاج إلى أموال ال تجد قرًضا في الوقت المناسب“.

النساء في الزراعة يكسبن، فى الغالب، دخوالً أقل من الرجال ويواجهن تحديات مماثلة لتلك التى تواجهها 
رائدات األعمال

السودان بلد غني باألراضي الصالحة للزراعة والمياه، حيث يعيش ثلثا السكان 
الزراعية.  األنشطة  في  السكان  من  كبيرة  نسبة  وتعمل  الريفية،  المناطق  في 
من  المائة  فى  السودان ”7  لدى  كان  يوليو 2011،  في  الجنوب  انفصال  وقبل 
)أراضيها  مراعيها  من  المائة  فى   13 و  إفريقيا[،  ]في  الزراعية  األراضي 
تّم  وقد   .)216  ، )ابنعوف2011  مواشيها“  من  المائة  فى   10 و  الرعوية(، 
إقتراح فكرة تحويل السودان إلى ”سلة غذاء“ للشرق األوسط أو إفريقيا مراًرا 
على  التنمية  ومنظمات  اإلقليميين  والقادة  السودانيين  القادة  قبل  من  وتكراًرا 
مدار الخمسين عاًما الماضية. ومع ذلك، فمنذ أن شهد السودان تأميًما متسارعاً، 
والتصحر  المتكرر  للجفاف  وتعّرض  االخرى،  هى  متسارعة  خصخصة  تلته 
ما  للمنطقة  غذاء  سلة  إلى  السودان  تحويل  حلم  فإن  والنزاعات،  والمجاعات 
يزال ينتظر التحقيق )Calkins et al. 2015؛ Verhoeven 2015(. وعلى 
عكس العديد من جيرانه األفارقة الذين انتقلوا، بدرجة أو بأخرى، من الزراعة 
السودان  في  العاملة  القوى  من  كبيراً  جزًء  يزال  ال  والخدمات،  الصناعة  إلى 
نسبة  زادت  فقد  التقرير،  هذا  في  سابقًا  ذكرنا  وكما  الزراعة.  في  منخرطًا 
السكان العاملين في الزراعة بين عامي 2011 و 2014، حيث أن ما يقرب 
البيانات  وتظهر  عام 2014.  في  الزراعة  في  تعمل  العاملة  القوى  نصف  من 
المشاركات  النساء  من  المائة  في  أن 60  نجد  حيث  مهًما،  جنسانيًا  بُعًدا  أيًضا 
المشاركة  من  المائة  في   39 بـ  مقارنة  الزراعة،  في  توجد  العاملة  القوى  في 
المناطق  في  وضوًحا  أكثر  ذلك  ويكون  الذكور.  قبل  من  العاملة  القوى  فى 
 الريفية حيث تعمل أربع من كل خمس نساء يعملن خارج المنزل في الزراعة 

.)World Bank 2019c(

على الرغم من النسبة الكبيرة للنساء في القوى العاملة الزراعية في السودان، 
فإن المزارعات من النساء يكسبن، بشكل عام، دخوالً أقل من دخول المزارعين 

الذكور لعدد من األسباب من بينها، على سبيل المثال ال الحصر، الحجم الصغير 
للحيازات التى يفلحنها. ووجدت دراسة متعددة األقطار أجريت في أفريقيا أن 
وصولهن  من  تحد  الفردي  المستوى  على  عقبات  فقط  يواجهن  ال  المزارعات 
معقّدة  مجموعة  أيًضا  يواجهن  بل  إنتاجيتهن،  بالتالى  وتعيق  المدخالت  إلى 
من المعايير االجتماعية المقيّدة، وإخفاقات نظام السوق، والقيود التنظيمية أو 
المؤسسية التي تؤثر على السياسات والبرامج التى تهدف إلى دعم المزارعات 
حكومة  أطلقت  عام 1992،  وفي   .)O’Sullivan et al. 2014( النساء  من 
أمور  بين  من  هدفت،  سنوات  عشر  لمدة  شاملة  قومية  إستراتيجية  السودان 
أخرى، إلى زيادة اإلنتاج الزراعي فى البالد، وعلى وجه الخصوص، زيادة 
اإلستراتيجية  ورّكزت  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  الزراعي  القطاع  حصة 
العشرية القومية الشاملة )1992-2002( والمبادرات التي تلتها، مثل برنامج 
سنوات  خمس  خالل  للتنمية  القومية  اإلستراتيجية  والخطة  االقتصادي  اإلنقاذ 
من  أكثر  الكبيرة“  اآللية  الزراعة  ”مشاريع  دعم  على   ،)2011-2007(
 Ibnouf( “تركيزها على ”الزراعة المطرية التقليدية فى الحيازات الصغيرة
219 ,2011(. وقد جاء ذلك التركيز على حساب المزارعات اللواتي يفلحن 
بشكل عام حيازات صغيرة تعتمد على مياه األمطار. وفي الوقت نفسه، تميل 
اإلناث المشتغالت باألنشطة الزراعية إلى التمثيل الزائد/المفرط في الوظائف 
 NHBPS( والفقر االسرة  لميزانية  القومى  للمسح  فوفقًا  األجر.  مدفوعة  غير 
كن  الزراعة  في  العامالت  النساء  نصف  من  أكثر  أن  نجد   ،)2014/15
يعملن بدون أجر )53 بالمائة(. كما أن 28 في المائة فقط كن يعملن لحسابهن 
)ربات  كمخّدمات  المائة  في   3 و  بأجر،  كعامالت  المائة  في   16 و  الخاص، 
 عمل(. ويعمل المزارعون الذكور، على األرجح، في الزراعة لحسابهم الخاص 
)42 في المائة(، يليهم العاملون بأجر )35 في المائة(، ثم العاملون بدون أجر 

)15 في المائة( ثم أرباب العمل )9 في المائة(.
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األسواق وأثرها على النشاط االقتصادي

تماثل العديد من المعوقات التي تواجه المزارعات من النساء تلك القيود التي 
تواجه رائدات األعمال السودانيات. تقوم دراسة تّم إجراؤها حول الدور الذي 
تلعبه المزارعات في منطقة غرب السودان في األمن الغذائي بتسليط الضوء 
إلى  محدودة  وصول  إمكانية  لديهن  النساء[  من  ”]المزارعات  يلى:  ما  على 
الضمانات.  وغياب  الجنسين  بين  التمييز  بسبب  اإلنتاج  ومدخالت  االئتمان 
وتحظر اللوائح والتدابير الرسمية على المرأة المتزوجة الحصول على االئتمان 

El Zein et al. 2008, 42(  24( شملت الدراسة 50 سيدة أعمال يقمن بإعداد وبيع الطعام في واحد من الثالثة عشر سوقًا على طراز الكافيتريات أو يعملن من المنزل بأسلوب الطلبات الخارجية.

دون توقيع زوجها“ )Ibnouf 2011, 222–223(. ويمكن إستخدام األراضي 
الزراعية المملوكة من قبل المقترضين المحتملين كضمان لإلئتمان. لكن، وكما 
ذكرنا سابقاً في هذا التقرير، فإن فى السودان نظامان مختلفان لحقوق الملكية - 
أحدهما يقوم على نظام قانوني رسمى، واآلخر يقوم على أساس نظام عرفي ال 
يقع تحت سيطرة النظام القانوني - وكالهما يتضمن تدابير تمييزية ضد النساء“.

إرتفاع معدالت النشاط غير المنظم وإرتباطه بالفقر والهجرة وتدني مستوى التعليم
الذين  أولئك  من  للفقر  عرضة  أكثر  هم  الزراعي  القطاع  في  يعملون  الذين  إن 
يعملون في القطاعات األخرى. ففي عام 2014، كان 47 في المائة من العاملين 
دوالًرا   3.20 يبلغ  فقر  خط  )باستخدام  معتدل  فقر  من  يعانون  الزراعة  في 
أمريكيًا في اليوم(، فى مقابل 36 في المائة ممن يعملون في الصناعة، و 34 
في المائة ممن يعملون في الخدمات )World Bank 2019c(. وبالنظر إلى 
فى  السودانيين  من  العديد  يعيشها  التي  المستمرة  االقتصادي  اليقين  عدم  حالة 
الريف، يختار البعض الهجرة إلى الخرطوم على أمل العثور على وظائف أكثر 
استقراًرا هناك. ومع ذلك، فإن مستويات تعليم هؤالء األفراد، وسجل مهاراتهم 
ال تتطابق بشكل عام مع متطلبات سوق العمل في الخرطوم. فحوالي 37 في 
المائة من سكان السودان لم يتلقوا تعليماً رسمياً، و 41 في المائة حاصلون على 
على  ثانوي  تعليم  على  حاصلون  المائة  في  و 15  األكثر،  على  ابتدائي  تعليم 
 World Bank( األكثر، بينما 7 في المائة حاصلون على تعليم ما بعد الثانوي
2019c(. ومن بين العاملين في الزراعة، هنالك اثنان من بين كل ثالثة لم يتلقوا 
رسمياً، بينما هنالك واحداً فقط من بين كل خمسين حصل على تعليم ما  تعليماً 
بعد الثانوي )World Bank 2019c(. ونتيجة لذلك، فإن العديد من السودانيين 
الريفيين الذين يهاجرون إلى الخرطوم، لغرض وحيد غالبًا وهو إيجاد فرص 

مدرة للدخل، ينتهي بهم األمر إالى العمل في القطاع غير المنظم.

السودان مجتمع فتى )شاب(، والعديد من األفراد المهاجرين إلى الخرطوم هم 
من الشباب الذين يتوافقون مع المالمح الموصوفة أعاله - أي أنهم فقراء، ولديهم 
القليل من التعليم أو بدون تعليم، ولديهم القليل من المهارات القابلة للتسويق في 
منطقة حضرية. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على الشباب الذين 
هاجروا إلى الخرطوم من والية الجزيرة )44 في المائة(، ووالية النيل األبيض 
)40 في المائة(، ومنطقة دارفور )16 في المائة(، أن 46 في المائة من العينة 
من  والهروب  العمل  على  العثور  هو  للهجرة  حافزهم  كان  منهم  اخذت  التى 
الفقر، وأن 58 فى المائة منهم لم يحصلوا على تعليم رسمي، و 58 فى المائة 
 Daoud,( كانوا يعملون في الزراعة سابقًا، أي أن لديهم مهارات زراعية فقط
Eldeen, and Bello 2017(. ونتيجة لذلك، إنتهى األمر بحوالى 60 بالمائة 
من المشاركين في الدراسة ”كبائعين متنقلين“ و 24 بالمائة ك“باعة طعام“، و 
68 بالمائة كانوا يغيّرون وظائفهم بشكل متكرر، بينما كان 50 بالمائة من العينة 
يعمل ألكثر من 15 ساعة يوميًا. وعندما ُسئلوا عن التحديات التي واجهوها في 
محاولة تأمين وظائف موثوقة ومستقرة، ذكر 96 في المائة ”نقص رأس المال“ 
 .)Daoud, Eldeen, and Bello 2017( “و ”ضعف الوصول إلى االئتمان

الخرطوم  إلى  هاجروا  الذين  السكان  من  أخرى  مجموعة  النازحون  يمثّل 
ما  هناك  أن  ويقّدر  عمل.  على  والعثور  الفقر  من  الهروب  أمل   على 

 Bello,( وضواحيها  الخرطوم  في  يعيشون  نازح  مليون   1.5 و   1.2 بين 
Daoud, and Baig 2014, 169(. ومع ذلك، فمثل العديد من الشباب الذين 
يهاجرون إلى الخرطوم، ليس من غير المألوف بالنسبة للنازحين الذين يفعلون 
الشىء نفسه أن يفتقروا إلى التعليم والمهارات وأن يتمكنوا فقط من العثور على 
عمل في القطاع غير المنظم. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 
النازحات اللواتي يعشن في ضواحي الخرطوم أن 71 فى المائة منهن لم ينلن 
تعليماً رسمياً، وأن  71 فى المائة يملكن مهارات زراعية فقط، و 26 فى المائة 
 Bello, Daoud,( متجوالت“  ”بائعات  كـ  ألنفسهن  عمل  تأمين  فقط  يمكنهن 

.)and Baig 2014, 171

وعلى الرغم من التحديات العديدة، فإن بعض السودانيين قادرون على تحسين 
ظروفهم االجتماعية واالقتصادية من خالل العمل في القطاع غير المنظم في 
الطعام  يعددن  اللواتي  الخرطوم  والية  في  األعمال  سيدات  بين  فمن  السودان. 
بدون  منهن  المائة  في  كانت 74  منازلهن،  خارج  أو  األسواق  في  إما  ويبيعنه 
بإدارة  األساسية  المعرفة  إلى  يفتقرن  منهن  المائة  في   90” و  رسمي  تعليم 
فقد  ذلك،  ومع   .24)El Zein et al. 2008, 42( صحيح“  بشكل  األعمال 
إستمرت معظم أعمال هؤالء النساء لمدة خمس سنوات على األقل، إن لم يكن 
أكثر، وحققت معظم تلك األعمال أرباًحا خالل تلك الفترة. ونتيجة لذلك ، فقد كن 
قادرات على ”تغطية نفقات تعليم األطفال وصحتهم ورعايتهم الطبية“ بجانب 

.)El Zein et al. 2008, 54(“تعزيز[ قدراتهن على االدخار[”

السودان،  إلقتصاد  فقط  ليس  األساسية  الدعامة  يمثّل  المنظم  غير  القطاع  ظل 
ولكن أيًضا القتصاد إفريقيا لعقود من الزمان. بحلول منتصف التسعينيات، قُدر 
أن القطاع غير المنظم يوظّف 60-70 في المائة من القوة العاملة في أفريقيا، 
 .)Odera 2013( ويمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
وبناًء على الدراسات المذكورة أعاله، يعتبر القطاع غير المنظم قطاًعا كبيًرا 
في  وتهميشاً  ضعفًا  األكثر  السكانية  الفئات  بين  سيما  ال  السودان،  في  ومتنامياً 
البالد. ومع ذلك، فوفقًا لمناقشات مجموعات التركيز، ال يوجد سوى القليل من 
الدعم الهادف الموجه ألولئك الذين يعملون في هذا القطاع. وعلى سبيل المثال، 
هنالك  كان  لو  الجيد  من  ”سيكون  وظيفة:  تشغل  ال  الخرطوم  من  شابة  قالت 
]دعم[“. وقال شاب من الخرطوم ليس له عمل: ”نعم، إنهم بحاجة الى ذلك. إنهم 
المهارات  وتعلّم  الوظيفة  هذه  في  يعملون  الذين  األشخاص  مرافقة  إلى  بحاجة 
منهم حتى يصبحوا قادرين على القيام بالمهمة بمفردهم“. وقالت سيدة عاملة من 
مدني: ال يوجد سوى المدارس الحرفية. إنها مخصصة للشباب، لكن كبار السن 
ال يقّدم لهم أي تدريب“. وقال شاب من مدني ليس له عمل: ”ال، أعتقد أنه يحصل 

على التدريب على الوظيفة فقط من خالل ممارسة العمل“.

ُتْحِدث التكنولوجيا الرقمية أيًضا تحّوالت فى تفاعالت المجال اإلقتصادي
االجتماعي  التواصل  ووسائل  الرقمية  التقنيات  إلى  الوصول  إمكانية  أّدت 
في  قوتهم/فاعليتهم  ويستخدمون  الشباب  بها  يتفاعل  التي  الطريقة  تغيير  إلى 
إندلعت   ،2013 عام  أواخر  في  وغيرها.  والسياسية  اإلجتماعية  المجاالت 
مظاهرات في مدن العاصمة الثالثة بعد قرار الرئيس عمر البشير برفع الدعم 
عن السلع بما فيها الوقود وغيره. وكان العديد من قادة هذه اإلحتجاجات، مثل 

العديد من قادة اإلحتجاجات الالحقة للربيع العربي، من الشباب الذين يملكون 
وتجادل  االجتماعي.  التواصل  ووسائل  الذكية  الهواتف  إلى  الوصول  إمكانية 
التواصل  ”وسائل  بأن   )Kadoda and Hale 2015, 223( وهيل  كدودة 
اإلجتماعي لم تسهّل فقط تعبئة المجتمع المدني ورفع مستويات ظهوره، لكنها 
)وسائل اإلعالم( رفعت درجات الوعي وجذبت أعداًدا أكبر“. ويُظهر البحث 
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الذى أجرنه أن النشاط الحركى الشبابي الذي حدث في عام 2013 عبر مواقع 
عبر  النفاذ  فى  نجح  قد  ويوتيوب،  وتويتر  فيسبوك  مثل  االجتماعي،  التواصل 
كانت  ما  بطرق  االنقسامات  من  وغيرها  واإلقتصادية  اإلجتماعية  اإلنقسامات 
حركات االحتجاج ”التقليدية’’ في منتصف الستينيات ومنتصف السبعينات من 
إلى  الوصول  إمكانية  سمحت  ذلك،  على  وبناًء  عليها.  لتقوى  الماضي  القرن 
يكن  لم  اللواتي  النساء  من  للعديد  عام 2013  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بإمكانهن المشاركة - بسبب المعايير األبوية )البطريركية( التي نوقشت سابقًا - 
بالمشاركة الفعلية، ألن وسائل التواصل االجتماعي مكنتهن من إخفاء هوياتهن. 
نشطين  الشابات،  فيهم  بمن  الشباب،  كان  التقرير،  هذا  في  سابقًا  ذكرنا  وكما 
منتصف  فى  البشير  عمر  بالرئيس  اإلطاحة  إلى  أدت  التي  اإلحتجاجات  في 
لتنظيم  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  عادةً  يعتمدون  وكانوا   ،2019 عام 

إحتجاجاتهم.

يملك توّسع وإنتشار التقنيات الرقمية ووسائل التواصل اإلجتماعي القدرة على 
المساهمة في توسيع الفرص االقتصادية للنساء والشباب. ثبت أن حيازة األسرة 
لألصول )الموجودات( مثل الكمبيوتر والهاتف لها تأثير إيجابي على المشاركة 
لديها  تتوفر  معيشية  أسر  في  يعشن  الالئي  النساء  وتعمل  العاملة.  القوى  في 
في  اإلنخراط  في  فرصهن  تحسين  على  كمبيوتر  جهاز  إلى  الوصول  إمكانية 
القوى العاملة وفرصهن فى إيجاد وظائف بنسبة 33 في المائة و 77 في المائة 
على التوالي، بينما يرتبط توفر الهاتف بفرص عمل أفضل بنسبة 34 في المائة 
السودانيين  من  عدد  يعتمد  المركزة،  النقاش  مجموعات  إلى  واستناًدا  للشباب. 
 - حصريًا  الحاالت  بعض  في   - االجتماعي  التواصل  وسائل  على  بالفعل 
لمساعدتهم على التعّرف على فرص العمل. وعلى سبيل المثال، عندما سئلت 
شابة من الخرطوم ال تشغل وظيفة عن مصادر المعلومات الخاصة بالتوظيف 

بالنسبة لها، أجابت: ”فيسبوك“. وقال شاب من مدني لم يكن يشفل وظيفة: ”عبر 
بعض تطبيقات التواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك، على سبيل المثال“. بينما 
سبيل  على  اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  ”عبر  نياال:  من  عاملة  شابة  قالت 

المثال“.

هنالك فجوة رقمية بين الجنسين في السودان فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى 
بأن   )2016( لالتصاالت  الدولي  اإلتحاد  يفيد  واستخدامها.  الرقمية  التقنيات 
اإلنترنت.  يستخدمون  النساء  من  المائة  فى   11 و  الرجال  من  المائة  فى   17
ومع ذلك، فإن إنتشار اإلنترنت كأداة للمعامالت اإلقتصادية ما يزال منخفضاً 
المائة  في  و 0.7  الرجال  من  فقط  المائة  في  إستخدم 1.3  حيث  السودان،  في 
من النساء اإلنترنت لدفع الفواتير أو الشراء عبر اإلنترنت في العام الماضي 
الرجال  قيام  أرجحية  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)Global Findex 2014(
بتسديد أو إستالم المدفوعات الرقمية تبلغ ضعف أرجحية النساء؛ إذ قام 16 في 
المائة من الرجال و 8 في المائة من النساء بإجراء أو إستالم مدفوعات رقمية 
خالل العام الماضي )Global Findex 2014(. وأثار بعض المشاركين في 
التكنولوجيا  إلى  الوصول  إمكانية  نفس  وجود  عدم  مسألة  التركيز  مجموعات 
اآلخرين.  مثل  أواألفراد(  الفئات  بعض  )لدى  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
يعرفون  ال  الناس  ”بعض  تعمل:  ال  مدني  من  شابة  قالت  المثال،  سبيل  وعلى 
فرص العمل ألنهم ال يستطيعون إستخدام اإلنترنت“. وقال رجل من نياال كان 
يشغل وظيفة: ”على سبيل المثال، الشخص الذي إتصل بنا وطلب منا الحضور، 
قام  إذا  ولكن  ذلك.  معرفة  لنا  كان  ما  بنا،  إتصل  قد  الشخص  ذلك  يكن  لم  إذا 
باإلعالن عن ذلك من خالل وسائل التواصل االجتماعي، فقد ال نعرف عن ذلك 
األمر شيئاّ، حتى لو كان هناك أشخاص من ذوي الخبرة ذات الصلة بالوظيفة 

المعلنة“.
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قرارات األسرة تشّكل 
النتائج التنموية



التأثير  من  كبيًرا  قدًرا  السودان  في  واألسواق  الرسمية  غير  والمؤسسات  الرسمية  المؤسسات  تمارس  بينما 
للتوظيف  فرص  على  للحصول  والسعي  البشري  المال  رأس  عطايا  مراكمة  على  والشباب  النساء  قدرة  على 
والحفاظ على الوظائف متى ما تّم الحصول عليها، فإن مواقع األفراد داخل األسرة، على سبيل المثال، الزوجة 
المواقع  لهذه  “تصوراتهم”  حاسم،  وبشكل  والممتدة،  المباشرة  وأسرهم  األفراد  بين  والعالقات  الزوج،  مقابل 
والعالقات، ربما تكون مهمة بنفس القدر في تشكيل فرصهم االقتصادية. وفي هذا القسم، ستتم مناقشة أصوات 
النساء والشباب وقدرتهم على المساومة والتفاوض في سياق قدرتهم أو عدم قدرتهم على االنخراط في أنشطة 
مّدرة للدخل. ويعتمد هذا القسم بشكل كبير على البحث النوعي الذي تم إجراؤه في السودان في الفترة ما بين مايو 
 )FGDs( ومناقشات مجموعات التركيز )KIIs( 2019 ومارس 2020 بإستخدام مقابالت المخبرين الرئيسيين

في الخرطوم ومدني ونياال )يتم إيراد التفاصيل في الملحق 1(.

التطلعات الشخصية والمهنية المقموعة
بجانب  الخارجي،  بالسياق  األسرة  مستوى  على  المتخذة  القرارات  تسترشد 
اإلحتياجات والتفضيالت على مستوى األسرة، حيث تؤثر هذه القرارات على 
تراكم رأس المال البشري، وإمتالك القوة، والفرص االقتصادية على المستوى 
الفردي )World Bank 2012b(. وبينما تُظهر أحدث البيانات أن نسبة متكافئة 
هذا  أن  هي  السائدة  القاعدة  فإن  العالي،  بالتعليم  يلتحقون  والشبان  الشابات  من 
في  المستطلعين  ثلث  من  أكثر  ويعتقد  للرجال:  بالنسبة  أهمية  أكثر  هو  األمر 
أكثر أهمية  الجامعي  أن التعليم  من الرجال  فى المائة(  البارومتر العربي )36 
المستطلعات  من  المائة(  فى  الربع )24  يقارب  بما  مقارنة  اإلناث،  من  للذكور 
من اإلناث )Arab Barometer 2018(. إن القرار المتعلق بما إذا كان لفتاة 
أو فتى أن تستمر/يستمر فى الدراسة أو تتوقف/يتوقف عنها يتقرر بشكل عام 
على مستوى األسرة. بعبارة أخرى، إن القرارات بشإن مستقبل الفتيان والفتيات 
فى الريف السوداني ال يتم إتخاذها من قبل الفتيات والفتيان أنفسهم فقظ، ولكن 
عدم  على  األمر  يقتصر  وال  بذلك.  يقومون  من  هم  آبائهم،  وخاصة  عائالتهم، 
تحقق التطلعات الشخصية والمهنية للفتيات السودانيات فى الريف، وإنما تلقى  

تطلعات العديد من الشباب السوداني ذات المصير، هى األخرى.

ما  أو  الشباب(  حالة  )في  المقبلة  حياتهم  في  تحقيقه  يريدون  عما  سؤالهم  عند 
أرادوا تحقيقه )في حالة البالغين(، أمضى المشاركون في مجموعات التركيز 
عن األهداف الشخصية. فعلى سبيل  وقتًا أطول في ذكر األهداف المهنية بدالً 
دراستي  أكمل  أن  ”أريد  وظيفة:  لديها  كانت  الخرطوم  من  شابة  قالت  المثال، 
وأعمل بالشهادة التي سأحصل عليها، في شركة جيدة، وأن أحصل على منصب 
جيد في هذه الشركة، مثل أن أكون مديرة على سبيل المثال“. كما قالت شابة 
مثل  بالمرأة،  يتصل  شىء  لكن  ”نعم،  أيًضا:  تعمل  كانت  الخرطوم  من  أخرى 
مركز تجميل على سبيل المثال، هذا هو حلمي“. وقال رجل من الخرطوم كان 
”نعم  الخرطوم:  من  آخر  عامل  وقال  مهندًسا“.  أصبح  أن  ”تمنيت  عمل:  لديه 
بالطبع كانت رغبة الجميع هى االلتحاق بالمدرسة العسكرية )الكلية الحربية( 
يصبحوا  أن  في  يرغبون  كانوا  السودانيون  الرجال  كل  معينة.  زمنية  فترة  في 

ضباطًا“. 

وعلى الرغم من أن معظم المشاركين في مناقشات مجموعات التركيز كانت 
أن  الواضح  من  كان  فقد  الماضي،  في  أو  حالياً  سواء  مهنية،  تطلعات  لديهم 

معظمهم لم يتمكن من تحقيق تلك التطلعات. وتّم، بشكل أساسى، ذكر مجموعتين 
من األسباب: )أ( أسباب على مستوى البالد، أي األزمات السياسية واألزمات 
االقتصادية المتشابكة في السودان، و )ب( األسباب العائلية أو المنزلية. وفيما 
الخرطوم:  من  عاملة  امرأة  قالت  القطرى،  المستوى  على  باألسباب  يتعلق 
األفضل  إلى  ينتقل  أن  يريد  واحد  وكل  أحالم،  لديك  يكون  أن  الجيد  من  ”نعم، 
أحالمه“.  تحقيق  على  شخص  أي  تساعد  ال  البلد  ظروف  لكن  المستقبل،  في 
ولكن  وكبيرة  كثيرة  طموحات  ”لدي  وظيفة:  لديه  تكن  لم  نياال  من  شاب  وقال 
األيدي مغلولة ألننا هنا لن نتمكن من تحقيق أحالمنا بسهولة وذلك ألن الظروف 
هنا والمشاكل أجهزت على كل ما لدينا من أحالم. في الفترة األخيرة، تغيرت 
ظروف بلدنا بشكل كبير“. وقال شاب من مدني لم يكن ملتحقاً بأى عمل: ”سأقول 
لك لماذا. بسبب الظروف التي نواجهها في الوقت الحاضر. باإلضافة إلى ذلك، 
ألبنائهم  يريد  الجميع  أن  هو  االخر  والشيء  معينة،  إتجاهات  في  آباؤنا  يدفعنا 
أن يحذوا حذوهم ويعملوا في نفس المجال. فعلى سبيل المثال، يريد الطبيب أن 
يكون ابنه طبيبًا أيًضا“. وهذا المثال األخير يتناول، فى جزء منه، األسباب على 
مستوى البالد، بينما يناول األسباب العائلية أو األسرية، فى الجزء االخر منه.

ذكر العديد من المشاركين في مجموعات التركيز، بغض النظر عن ظروفهم، 
المثال،  سبيل  على  حياتهم.  مسارات  تحديد  في  أساسيًا  دوًرا  لعبت  أسرهم  أن 
قالت شابة من الخرطوم عاطلة عن العمل: ”في بعض األحيان يتخذ الوالدان 
القرار نيابة عنك“. وقالت إمرأة أخرى من الخرطوم تعمل فى إحدى الوظائف: 
الكتابة  أعرف  اصبحت  بأنى  أخبرني  المدرسة.  ترك  على  والدي  ”أجبرني 
من  شاب  وقال  حال“.  أي  على  المدرسة  إلى  أذهب  أن  يجب  ال  لذا  والقراءة، 
وفي  أسرها“.  بإختيارات  تأثّرت  األغلبية  ”نعم،  عمل:  لديه  يكن  لم  الخرطوم 
الوقت نفسه، فإن العديد من القرارات التي تتخذها العائالت فيما يتعلق ببناتها 
وأبنائها تكون مصنفة حسب الجنس. وبينما لم تتم اإلفادة بأن الفقر يلعب دوًرا 
إال  المدرسة،  من  والتسرب  المبكر  بالزواج  المتعلقة  الدراسات  في  واضًحا 
على   - واألبناء   - البنات  قدرة  على  تؤثر  لألسر  المالية  األوضاع  أن  يبدو  أنه 
الدراسة. فعلى سبيل المثال، قال شاب عاطل عن العمل من مدني: ”أنا ]أعرف[ 
بعد  لكن  يتعلمن،  لكى  البداية   في  بالمدارس  ألحقهن  بنات.  خمس  لديه  رجالً 
فترة أخرجهن جميًعا من المدارس بسبب ظروفه المالية“. وقالت شابة عاملة 
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لذا  التعليم،  نفقات  دفع  في  تعاني  عائلتها  ترى  الفتاة  ألن  ”ربما  الخرطوم:  من 
فهي تشعر أنه من األفضل لها التوقف عن التعليم لمساعدة أسرتها“. وقال شاب 
األسرة  في  الوحيد  الرجل  كان  شخصاً  ”أعرف  بعمل:  ملتحقاً  كان  مدني  من 
وله حوالى خمس أخوات، لذلك ترك المدرسة ألسباب مالية“. وقال شاب آخر 
اساسية،  ألسباب  دراستي  تركت   ...“ وظيفة:  لديه  تكن  لم  أيضاً،  مدني،  من 
بسبب وضعي. دخلت الجامعة لكني تركت ]الدراسة[ ألن نفقات التسجيل كانت 
1500 )جنيه(. وهذا المبلغ لم يكن متوفراً لدى. عندى أخوات كبار يذهبن إلى 
دراستي وأقوم  تركت  لذلك  إلى المدرسة،  يذهبن  صغار  أخوات  وهناك  الكلية 

بمساعد والدي حتى تتمكن بقية أخواتي من مواصلة دراستهن“.

كما كشفت مناقاشات مجموعات التركيز أنه كان من الشائع أن تؤثر مجموعة 
من القيود المالية والعادات األبوية )البطريركية( على قدرة البنات على الدراسة 
والعمل خارج المنزل بعد الزواج. وكما ورد في األقسام السابقة من هذا التقرير، 
غالبًا ما تختار األسر الفقيرة التي لديها أعداد كبيرة من البنات غير المتزوجات 
التوقف عن تعليم بناتهن حتى يتمكن من الزواج، ألن الزواج ينقل المسؤولية 
اإلقتصادية عن البنات من أسرهن إلى أسر أزواجهن، بينما تتولد أيًضا بعض 
الثروة ألسر البنات على شكل ”مهر العروس“ بجانب الهدايا األخرى من الزوج 
)Papps et al. 1983(. وقالت شابة من مدني لم تكن ملتحقة بوظيفة: ”تتوقف 

يناقش كامبوس ))Campos et al. )2019( القيود على مستوى األسرة التى تقف فى وجه انشطة ريادة األعمال النسائية في أفريقيا، والتي تشابه القيود التي أثيرت في هذا التقرير، وهي: تخصيص األسرة للموارد اإلنتاجية،   25
والقيود الزمنية، وأعباء الرعاية األسرية.

.)NHBPS 2014/15( إعداد موظفي البنك الدولي استناداً على بيانات المسح القومى لميزانية األسرة والفقر  26
27  تقوم هذه الفقرة على حسابات موظفي البنك الدولي باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي إستناداً على بيانات المسح القومى لميزانية األسرة والفقر )NHBPS 2014/15(. ويمكن الرجوع للمزيد من المعلومات فى الملحق )2(.

الفتيات عن التعليم وفقاً لقرارات أسرهن، لكن األمر مختلف بالنسبة للبنين. إذا 
أراد األوالد مواصلة تعليمهم، فلن يؤثر عليهم أحد“. وأعقب هذا التعليق تعليق 
”بالنسبة  أيًضا:  بوظيفة  ملتحقة  تكن  لم  مدني  من  أخرى  شابة  من  مباشر  اخر 
للفتيات، القرار يعود إلى العائلة“. وبمجرد أن يتم زواجها، يصبح من الصعب 
ال  الخرطوم  من  امرأة  ذكرت  فكما  العاملة.  القوى  إلى  االنضمام  المرأة  على 
تعمل: ”بالنسبة لي تركت المدرسة لإللتحاق بعمل لمساعدة عائلتي، ثم تزوجت 
وتركت العمل“. وقالت شابة عاملة من الخرطوم: ”توقفت عن دراستي بسبب 

نفقاتها، ثم تزوجت ولم تتح لي الفرصة للعودة إلستكمال دراستي“.

ويواجه األوالد والرجال ضغوطًا، إلى حد أكبر من الفتيات، للقيام بدور المعيل، 
ووفقًا  للدخل.  مّدرة  أنشطة  في  لالنخراط  المدرسة  ترك  إلى  بهم  يؤدي  قد  مما 
لبعض المشاركين في مجموعات التركيز من الذكور، لم تكن الحياة خالية من 
العقبات بالنسبة لهم. وفي واقع األمر، ربما تختار العائالت الفقيرة التى لديها 
أبناء من الذكور التوقف عن تعليم أبنائهم حتى يتمكنوا من البحث عن عمل يوفّر 
لهم الدخل المطلوب. وقال شاب من مدني ملتحق بوظيفة: ”أحيانًا ال يحدث ذلك، 
ألن هناك ظروفًا تسيطر عليك“. وقال شاب من نياال غير ملتحق بعمل: ”في 
بعض األحيان عليك التخلي عن هذا، مقابل العمل في سن مبكرة لتوفير دخل 

إضافي ألسرتك“.

يبدأ تقسيم كل من األدوار والعمل على أساس النوع اإلجتماعى مبكراً في البيت
تشكيل  في  خاص  بشكل  مهمان  حدثان  هنالك  السودان،  في  للمرأة  بالنسبة 
مستقبلها: الزواج وإنجاب األطفال. وتكمل بعض الفتيات السودانيات تعليمهن 
الثانوي، أو ما فوقه، إما قبل الزواج أو بعده. وربما تحصل البعض منهن أيًضا 
على وظائف. ومع ذلك، فإن تحديات الزواج، الذى يليه اإلنجاب وتربية األطفال، 
تؤدي بالعديد منهن إلى اإلنقطاع عن سوق العمل. ونظًرا ألن قدرة المرأة على 
التفاوض والمساومة محدودة داخل األسرة، في كثير من األحيان، فإن ذلك يؤثر 
على إمكانية وصولها إلى األنواع المختلفة من الفرص االقتصادية، بما في ذلك 
أنشطة  تيسير  على  تعمل  أن  يمكن  التي  األخرى  والموارد  النقدى  المال  رأس 
تحديد  في  تساهم  اإلجتماعية  الحالة  أن  هى  القول  وخالصة  األعمال25.  ريادة 
من  يتزوجوا  لم  الذين  األفراد  مع  وبالمقارنة  العمل.  سوق  فى  اإلنخراط  قرار 
قبل، فإن الرجال المتزوجين والمطلقين واألرامل هم أكثر أرجحية لإلنضمام 
إلى القوى العاملة واإللتحاق بوظائف )World Bank 2018a(. ومن ناحية 
الزواج  بعد  ناشطين  والكبار  والشباب  النساء  تكون  أن  أرجحية  تقل  أخرى، 
على  أجريت  التى  الدراسة  نتائج  وتظهر  قبل.  من  يتزوجوا  لم  بمن  مقارنة 
وجود   )odds ratio( إحتمال  نسبة  أن  العاملة  القوى  في  المشاركة  محددات 
النساء المتزوجات والرجال ضمن القوى العاملة هي 0.609 و 2.077 على 
التوالي، مما يعني أن النساء المتزوجات أقل إحتماالً بنسبة 40 في المائة، وأن 
الرجال المتزوجين أكثر احتماالً بأكثر من 100 في المائة، أن يكونوا متواجدين 
ضمن القوى العاملة مقارنة بنظرائهم من غير المتزوجين26. وفي عام 2014، 
كانت واحدة من بين كل خمس فتيات في السودان ممن تتراوح أعمارهن بين 
وغير  فقيرة  تكون  أن  المرجح  فمن  وبالتالي  بالفعل،  متزوجة  عاًما  و 19   15
كان  كما   .)World Bank 2018a( الحمل  منع  وسائل  تستخدم  وال  متعلمة 
حوالي 60 في المائة من المراهقات المتزوجات، في عام 2014، إما حوامل 
المبكر  للزواج  المرتفعة  المعدالت  وتؤدي  األقل.  على  واحًدا  طفاًل  أنجبن  أو 
سواء،  حد  على  واألطفال  لألمهات  الزمة  غير  صحية  مخاطر  إلى  والحمل 
من  بذلك  يرتبط  وما  الثانوية،  المرحلة  من  التسرب  معدالت  إرتفاع  بجانب 

إنخفاض فى فرص التعليم والعمل بالنسبة للشابات من االنساء.

تزداد إحتمالية مشاركة المرأة في القوى العاملة عندما تكون هى ربة األسرة، 
حجم  متوسط  يبلغ  المعالين27.  من  أقل  عدد  لديها  أسرة  في  عيشها  عند  وكذلك 
األسرة في السودان ستة أشخاص، وكلما زاد حجم األسرة، قلّت فرص نشاط 

األفراد بشكل عام. ومع ذلك، ففي األسر المعيشية التي لديها العديد من المعالين، 
تقل إحتمالية توظيف النساء ومشاركتهن فى القوى العاملة، بينما ترتفع إحتمالية 
عمل الرجال ومشاركتهم في القوى العاملة. وبشكل عام، تمثّل نسبة األسر التي 
أن  ونجد  األسر.  مجموع  من  المائة  في  من 15  أقل  السودان  في  نساء  تعيلها 
النساء والشباب الذين يعيشون في أسر تعيلها نساء أقل أرجحية للمشاركة في 
التوظيف والقوى العاملة: إذ أن احتمال انضمام هؤالء النساء إلى القوى العاملة 
يقل بنسبة 42 في المائة مقارنة بالنساء الالئي يعشن في أسر يعيلها رجال. أما 
القوى  فى  اإلنخراط  إحتمال  يزيد  األطفال  إنجاب  فإن  األسر،  ألرباب  بالنسبة 
العاملة بنسبة 91 في المائة بالنسبة ألرباب األسر من الذكور و 145 في المائة 

بالنسبة لإلناث ممن يعلن أسرهن. 

األعمال المنزلية
في المجتمعات األبوية التي تشترك في نموذج ”الرجل المعيل والمرأة مقدمة 
الرعاية“، تكون النساء أوالً وقبل كل شيء زوجات وأمهات )أو بنات وشقيقات، 
الى حين بلوغهن سن الرشد( واجبهن هو رعاية أقاربهن من الذكور. وهذا يعني 
تحّمل المسؤولية عن جميع األعمال المنزلية. وكما نوقش في األقسام السابقة 
من هذا التقرير، ففي المجتمعات األبوية، يؤدي الزواج إلى انتقال النساء من 
فى   67( النساء  من  كل  تعتقد  السودان،  وفي  أزواجهن.  منازل  إلى  منازلهن 
في  الفصل  الكلمة  للزوج  يكون  أن  يجب  أنه  المائة(  فى  والرجال )81  المائة( 
جميع القرارات المتعلقة باألسرة )Afrobarometer 2019(. وباإلضافة إلى 
عام،  ”بشكل  أنه  على  والرجال  النساء  من  كل  من  المائة  في  يوافق 57  ذلك، 
المنزل  رعاية  عن  الرئيسية  المسؤولية  المرأة  تتحمل  أن  للعائلة  األفضل  من 
ذلك  تأكيد  تّم  وقد   .)Afrobarometer 2019( الرجل“  من  بدالً  واألطفال 
بقوة من قبل المشاركين فى مجموعات التركيز خالل البحث النوعي الذي تم 
إجراؤه ألغراض هذا التقرير. وعند السؤال عما إذا كان من الممكن للمرأة أن 
تطلب المساعدة في إنجاز األعمال المنزلية الخاصة بها حتى تتمكن من متابعة 
كان   - المنزل  خارج  وظيفة  بالفعل  تولت  قد  ألنها  أو   - المنزل  خارج  العمل 
اإلجتماعى  نوعهم  عن  النظر  بغض  التركيز،  مجموعات  في  المشاركين  رد 
)العمل  التوظيف  حيث  من  أوضاعهم  أو  الجغرافية  مواقعهم  أو  أعمارهم  أو 
للفكرة بين  أكثر قليالً  مقابل البطالة( عبارة عن ”ال“ ساحقة. وكان هناك تقباّلّ 
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معظم  أن  من  الرغم  على  الخرطوم،  في  التركيز  مجموعات  في  المشاركين 
إفاداتهم كانت بالصيغ الشرطية.

المرأة  يساعد  أن  للرجل  والمقبول  الممكن  من  تجعل  قليلة  استثناءات  هناك 
تعمل:  ال  الخرطوم  من  امرأة  قالت  المثال،  سبيل  على  المنزلية.  األعمال  في 
كنت  أذا  األطفال  إطعام  في  يساعدك  ربما  ظروفك،  على  يعتمد  هذا  ”نعم، 
كانت  ”إذا  هو  الساحقة  السلبية  لإلستجابة  الوحيد  االستثناء  وكان  مشغولة“. 
المرأة مريضة“. ففى تلك الحالة، يكون من المقبول أن يساعدها زوجها في ”شد 
مدني  من  إمرأة  تقول  ذلك،  من  وبالرغم  األطفال“.  أو ”نظافة  األسّرة“  أغطية 
ليس لديها عمل: ”إذا أخبرته بأني مريضة، سيخبرني بأنني أتظاهر“. وتندرج 
األسباب التي قدمها المشاركون في مجموعات التركيز حول سبب عدم تمّكن، 
أو عدم مطالبة، الرجال بمساعدة النساء في األعمال المنزلية، في الغالب، تحت 
واحدة من الفئتين: )أ( هذا ال يتم القيام به هنا )ال يحدث هنا(، أى في السودان، و 
)ب( هو لن يوافق على هذا الترتيب. هذه ردود مكيّفة تنبع من العادات األبوية 
وفيما   .)5( القسم  في  مناقشتها  تمت  والتي  السودان  في  السائدة  )البطريركية( 
يعمل:  ال  الخرطوم،  من  شاب  يقول  المثال،  سبيل  على  األولى،  بالفئة  يتعلق 
”ال أعتقد أنك تفعل هذا. ال أحد يفعل ذلك في بلدنا“. ويقول شاب من مدني، ال 
يعمل هو االخر: ”نعم، هنا في السودان لدينا قناعات ال تسمح للرجال بالعمل 
في المنزل“. ومع ذلك، تقول شابة من نياال كانت ملتحقة بوظيفة: ”نعم، هناك 
نادر  أمر  لكنه  المنزلية.  المسؤوليات  في  المساعدة  أزواجهن  من  يطلبن  نساء 
الحدوث“. وفيما يتعلق بالفئة الثانية، أي أن الزوج لن يوافق على هذا الترتيب، 
تقول إمرأة من الخرطوم، عاطلة عن العمل: ”لن يقبل. هذا مستحيل“. كما يقول 
رجل من مدني، ملتحق بوظيفة:  ”ال، ال تجرؤ على طلب شيء كهذا“. وبشكل 
عام، لم يتم تقديم اإلستجابات األكثر تطرفاً، أي تلك التي كانت أقل مرونة فيما 
يتعلق باألعمال المنزلية، من قبل الرجال البالغين، كما قد يتوقع المرء، ولكنها 
يقول  المثال،  سبيل  فعلى  بوظائف.  الملتحقين  الذكور  الشباب  قبل  من  قّدمت 
شاب من مدني، كان ملتحقاً بعمل: ”إذا قالت زوجتي أنها ال تستطيع العمل في 
ما  وإذا  لمساعدتها.  أخرى  إمرأة  إلحضار  سأتزوج  أنني  فسأخبرها  المنزل، 

أبدت أى وقاحة، فسأرسلها إلى أسرتها“.

المجتمع  من  األعظم  السواد  بين  الراسخة  والتوقعات  المعتقدات  إلى  بالنظر 
 - الوحيد  الدور  يكن  لم  إن   - للمرأة  األساسي  بالدور  يتعلق  فيما  السوداني 
النساء  تدفع  التي  العوامل  أحد  يكون  أن  المستغرب  من  ليس  للرعاية،  كمقدمة 
المتزوجات حديثًاً على التسرب من القوى العاملة هو عبء األعمال المنزلية. 
من  الكثير  المرأة[  ]أى  ”لديها  المنزل:  خارج  تعمل  مدني  من  امرأة  وبحسب 
ترك  تقرر  ولذا  بينها.  التوازن  تحقيق  يمكنها  ال  لذا  والمسؤوليات  الواجبات 
بوظيفة  ملتحقة  كانت  الخرطوم  من  لشابة  ووفقًا  منزلها“.  أجل  من  وظيفتها 
تزوجت  ألنها  عملها  تركت  فتاة  أعرف  أنا  المثال.  نفس  المنزل: ”نعم،  خارج 
ولم تستطع تحمل أعباء العمل بجانب التعامل مع منزلها واحتياجات أطفالها“. 
وقد تّمت إثارة موضوع ثقل ”العبء المزدوج“ الذي تواجهه النساء السودانيات 
اللواتي ينخرطن فى أنشطة مدرة للدخل من قبل الشابات والنساء المشاركات 

فى كل من مجموعات التركيز )الخرطوم ومدني ونياال(، بغض النظر عما إذا 
كن ملتحقات بوظائف حينها أم ال.

رعاية األطفال
ليست هى األعمال المنزلية وحدها التي تمنع المرأة من العمل خارج المنزل، 
ولكن واجبات المرأة كمسئول أساسى عن تقديم الرعاية والعناية بشئون المنزل، 
فى ظل عدم وجود خيارات بديلة لرعاية األطفال، تشّكل أيًضا عقبة فى طريق 
في  الشروع  منها  يتوقع  السودانية،  المرأة  زواج  وبمجرد  البيت.  خارج  العمل 
إنجاب األطفال. ويقُّدر معدل الخصوبة في السودان )المواليد لكل امرأة( بحوالى 
عدد  إرتفاع  أن  نجد  حيث   ،)World Bank 2020a(  2018 عام  في   4.4
البالد.  من  الريفية  المناطق  في  خاصة  السائد،  النمط  هو  الواحدة  األسرة  أفراد 
وعندما ُسئل أرباب العمل من مجموعة من الصناعات المختلفة عن سياسات 
إجازة األمومة ومرافق رعاية األطفال في منشاتهم، أجاب معظمهم بإن لديهم 
مدير  يقول  المثال،  سبيل  وعلى  كلتاهما.  تكن  لم  إن  األقل(  منهما )على  واحدة 
األطفال  رعاية  خدمات  نوفّر  نحن  الواقع  ”في  نياال:  في  كبيرة  زراعية  شركة 
للرضاعة  واحدة  ساعة  بمنح  نقوم  كما  الوزارة،  قبل  من  مطلوب  هو  لما  وفقاً 
الطبيعية، لذلك فنحن نمنح المرأة جميع حقوقها“. وأقّر صاحب عمل واحد فقط 
في شركة كبيرة في مدني، بشكل غير مباشر، أن شركته ال تقّدم أي خيارات 
لرعاية األطفال، حيث قال: ”تكمن المشكلة فى إحضار الطفل، ألنها ال تستطيع 
خاصة  الزواج،  بعد  المسؤوليات  تزيد  وعادةً  معها.  طفلها  أحضرت  إذا  العمل 
فى حاالت مرض األطفال أو حجزهم في المستشفى. نحن يمكننا أن نتسامح مع 

األشياء البسيطة، لكننا ال نقبل إجازة ) غياب( لعشرة أيام بدون عذر“.

ووفقًا للمشاركين في مناقشات مجموعات التركيز، ال تتوفر بسهولة خيارات 
رعاية األطفال، مما يحد بشكل كبير من قدرة المرأة على العمل خارج المنزل. 
وبالنظر إلى حقيقة أن معظم أرباب العمل الذين تّم إستطالعهم كانوا قد أجابوا 
بوجود سياسات تمنح إجازة األمومة بجانب توفير مرافق لرعاية األطفال فى 
لبعض  يكون  وربما  العائق.  يكمن  أين  بالضبط  الواضح  من  فليس  منشاتهم، 
أصحاب العمل سياسات على الورق، وليس في الممارسة العملية، أو أن تلك 
السياسات ليست مطبّقة بشكل كامل في الممارسة العملية. كما يمكن أن يكون 
عدم  األسر  تختار  األطفال  لرعاية  مباشرة  وغير  مباشرة  تكاليف  أيًضا  هنالك 
رعاية  تكون  أال  أيًضا  الممكن  ومن  ربما.  تحّملها  تستطيع  ال  انها  أو  تحّملها، 
على  بالقدرة  يتعلق  فيما  الوالدين  توقعات  مستوى  إلى  ترتقى  المتاحة  األطفال 
تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول اليها وجودتها، أو أن هناك عدم ثقة في رعاية 
األطفال، أو فكرة وضع الطفل تحت رعاية شخص غريب. وبناًء على ردود 
تتمثل  المشكالت  إحدى  أن  واضًحا  يبدو  التركيز،  مجموعات  في  المشاركين 
في نقص األشخاص الذين يمكنهم تقديم رعاية لألطفال، سواًء تّم توفير هؤالء 
األقارب.  من  هم  األشخاص  هؤالء  أن  أو  العمل  صاحب  قبل  من  األشخاص 
وعلى سبيل المثال، قالت امرأة عاطلة عن العمل من مدينة مدني: ”]عليها[ ترك 
ملتحق  نياال  من  رجل  قال  بينما  بأطفالها“.  يعتني  من  لديها  ليس  ألنه  وظيفتها 
خارج  الزوج  يكون  قد  بأطفالهن.  يعتني  من  يجدن  ال  أنهن  ”أعتقد  بوظيفة: 

اإلطار 3. توضيحات إضافية ألدوار الرجال ومسؤولياتهم ذات الصلة باألعمال المنزلية

“أخي يعيش معنا هو وزوجته وأطفاله. وهو ال يبقى مع أسرته طوال األسبوع، 
وانما يبقى معها فى يوم الجمعة فقط، رغم أنه ال يحتمل البفاء مع أطفاله. لذلك، 
أعمال  فى  ومشاركتنا  المنزل  في  معنا  البقاء  يمكنه  رجل  هناك  أن  أعتقد  ال 

البيت”. – شابة من الخرطوم تعمل خارج المنزل

“ال، هذا يعتمد على مزاجه، إذا فعل هذا الشيء عندما يكون في حالة مزاجية 
غير جيدة، فإنه سيفسده. لفد قال إنه ]متعب[ من الوظيفة. إنه يقول إنه رجل، وال 

ينبغي أن يفعل أي شيء “. – إمرأة من الخرطوم تعمل خارج المنزل

“لن أساعدها ألن النظرة االجتماعية لمثل هذا الشيء ليست جيدة”. - شاب من 
مدني، ال يعمل

“أساعدها بالذهاب إلى عملي، لكن ال يمكنني مساعدتها في المنزل.” - شاب 
عامل من مدني 

المصدر: البحث النوعي الذي تم إجراؤه ألغراض هذا التقرير. انظر الملحق 1 حول المنهجية.
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

السودان. يحتاج األطفال إلى االهتمام والرعاية. لذلك يطلب األزواج منهن ترك 
وظائفهن. وتفّضل النساء في هذه الحالة البقاء في المنزل ورعاية األطفال“.

تتوقع  أن  في  الحق  ولألسر  األطفال،  برعاية  األمهات  تقوم  أن  المفترض  من 
عليها  يقوم  التي  األساسية  القناعات  إحدى  هى  هذه  الرعاية.  هذه  توفير  منهن 
نموذج ”الرجل المعيل-األنثى مقدم الرعاية“ وأكثر العوائق، التي يتم االستشهاد 
بها بشكل متكرر، التي تواجه النساء اللواتي يرغبن في العمل خارج المنزل. 
وكما سبقت اإلشارة في األقسام 4 و 5، فقد تّم تقنين جوانب هذا النموذج الثقافي 
األزواج  يمنح  والذي  الشخصية(،  األحوال  )قانون  المسلمة  األسرة  قانون  في 
الحق في تقييد قدرة زوجاتهم على العمل خارج المنزل. وتناول عدد من ردود 
المشاركين في مجموعات التركيز هذه المسألة، من زوج ال يريد زوجته للعمل، 
إلى زوج يخبر زوجته بأنها ال تستطيع العمل، إلى األسرة، كأن تقرر الحماة، 

على سبيل المثال،  بأنه يجب أال تعمل المرأة. وكمثال لذلك، قالت شابة من نياال 
كانت ملتحقة بوظيفة: ”بسبب المسؤوليات المنزلية، على سبيل المثال، زوجها 
شيء  كل  بتوفير  هو  وسيقوم  باألطفال  تعتني  أن  ويريدها  تعمل  أن  يريدها  ال 
تجبرهم  كانت ملتحقة بوظيفة: ”ربما  من الخرطوم  امرأة  بينما قالت  تحتاجه“. 
أسرهم على فعل ذلك، )بعد( الزواج، على سبيل المثال، يكون هنالك األطفال 
واألسرة ورعاية األطفال، وأحيانًا تمرض أسرهم فيبقين بالمنزل لرعايتها. انها 
المسؤولية التى يجب ان يتصدين لها في المنزل“. وباختصار، تشّكل، في الوقت 
الحالي، الواجبات المنزلية للمرأة السودانية، والتي يتم تحديدها ودعمها، في وقت 
واحد، من خالل األعراف والمعايير الثقافية والقوانين الرسمية، عقبةً كبيرة أمام 
العمل خارج المنزل لعدد كبير من النساء السودانيات، بغض النظر عن خيارات 

رعاية األطفال التي قد تقدمها الحكومة أو المخّدم فى القطاع الخاص.

قيود إضافية: اإلجور المتدنية وإنعدام خدمات النقل المالئمة
القرار  صنع  عملية  دراسة  عند  للتقييم  إخضاعه  يتم  آخر  عامالً  األجور  تمثّل 
والشباب  النساء  قدرة  على  المنخفضة  األجور  وتؤثر  األسرة.  مستوى  على 
في  أنه  نالحظ  وللمفارقة،  للدخل.  المّدرة  األنشطة  ممارسة  على  السودانيين 
حين أن أرباب العمل الذين تّم إستطالعهم ألغراض هذه الدراسة أفادوا بتقديم 
أو  الجنسين  بين  تمييزاً  يمارسون  ال  أنهم  أي  عامليهم،  لجميع  كاٍف  تعويض 
إستطالعهم  تّم  الذين  العاملين  فإن  األجور،  فى  تمييزاً  أو  األعمار  بين  تمييزاً 
بين  التمييز  من  كالً  أن  ونجد  يتلقونها.  التى  األجور  عن  رضاهم  بعدم  أفادوا 
أفاد  المثال،  سبيل  فعلى  المتفشية.  الظواهر  من  األجور  فى  والتمييز  الجنسين 
ألي  يمكن  شيء  أول  هو  الراتب  أن  بوظيفة: ”أعتقد  يلتحق  ال  مدني  من  شاب 
شخص يريد أن يجد وظيفة أن يفكر فيه“. وقال شاب من نياال لم يكن لديه عمل: 
مكان  أي  في  أتوقعها  أساسية  أشياء  هناك  لكن  مكان،  أي  في  العمل  ”يمكنني 
”أختي  مدني:  من  عاملة  سيدة  وقالت  الخبرة“.  ثم  أوالً،  الراتب  وهى  )عمل(، 

تعمل في الخرطوم وتعيش في نُُزل للبنات. راتبها لم يكن كافياً“.

”عدم  التركيز  مجموعات  مناقاشات  أثناء  برزت  التي  األشياء  بين  من  كان 
على  الفرد  يتلقاه  الذى  األجر  إنفاق  إلى  و“الحاجة  مالئمة“،  مواصالت  وجود 
يكفي  بما  مرتفعة  غير  ”األجور  كون  الحاالت،  بعض  وفي  المواصالت“، 
األسرة  لميزانية  القومى  للمسح  ووفقًا  المواصالت“.  تكاليف  وقبول  لتبرير 
سنويًا  للفرد  المواصالت  تكلفة  متوسط  فإن   ،)NHBPS 2014/15( والفقر 
هو 71 جنيهًا سودانيًا، حيث يزيد ذلك المتوسط مع دخل األسرة. وعلى سبيل 
مرتبط  العمل  ”وقت  بوظيفة:  ملتحقة  كانت  الخرطوم  من  شابة  قالت  المثال، 
بالمواصالت، فإذا أنهيت عملي فى وقت متأخر، فلن أجد أي وسيلة مواصالت 
”نعم،  بعمل:  ملتحقة  ليست  الخرطوم  من  امرأة  وقالت  المنزل“.  إلى  للعودة 
أمرأة  قالت  كما  ومكلّفة“.  صعبة  المواصالت  المواصالت.  بسبب  بالضبط، 
عاملة من الخرطوم: ”نعم، ربما، يمكنك إنهاء يوم عملك عند الخامسة مساًء، 
وال يمكنك )حينها( العثور على وسيلة مواصالت، ولكن هذا سيكلّفك الكثير، 

وفي نهاية الشهر لن يتبقى لك من مرتبك أي شىء“.
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قرارات األسرة تشّكل النتائج التنموية
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للنتائج الرئيسية لهذه الدراسة. ويّتم فى هذا القسم إبراز  المجاالت التى يعتقد أنها ذات  يقّدم هذا القسم ملخصاً 
سواء.  حٍد  على  والطويل  القصير  المديّين  فى  والشباب  للنساء  اإلقتصادية  الفرص  لتحسين  قصوى  ضرورة 
تدابير  تحديد  أجل  من  المصلحة  أصحاب  من  عريض  قطاع  مع  المجاالت  هذه  بمناقشة  الدراسة  وتوصى 

وإجراءات سياساتية وبرنامجية بعينها وترتيب تلك التدابير واإلجراءات وفقاً لألولوية.

والشباب  بالنساء  الصلة  ذات  العمل  سوق  نتائج  تحّدد  التى  العوامل  دراسة  إن 
االجتماعية  والشرائح  التعليم،  ومستويات  الجغرافية،  المناطق  إمتداد  على 
واالقتصادية المختلفة، تبرز حفنة من العوامل ستتم مناقشتها فى الفقرات التالية.

المثال  سبيل  على  تشمل،  القيود،  من  العديد  بوظائف  الملتحقات  النساء  تواجه 
)البطريركية(،  األبوية  والتقاليد  والعادات  القانونية،  األطر  الحصر،  وليس 
ثالثة  أن  ونجد  التمويل.  على  الحصول  وإمكانية  والملكية،  األرض  وحقوق 
تبلغ  كما  النساء.  بثلث  مقارنة  العاملة،  القوى  ضمن  يشاركون  الرجال  أرباع 
من  الشابات  توظيف  أرجحية  وتقل  الرجال.  بطالة  ضعف  النساء  بين  البطالة 
النساء.  من  البالغات  توظيف  بأرجحية  مقارنة  المائة  فى   55 بنسبة  اإلناث 
وتكسب النساء العامالت اجوراً أقل من الرجال، حيث تأثرث تلك األجور بنسبة 
أكبر جراء التدهور فى اإلجور اليومية الحقيقية. ومن الراجح أن تواجه النساء 
لريادة  قرباً  أكثر  طبيعة  ذات  للدخل  مدّرة  أنشطة  ممارسة  فى  يرغبن  الالئى 
االعمال، سواًء كان ذلك فى القطاع الخاص أو القطاع الزراعى أو القطاع غير 
يملكن  ال  ألنهن  مصرفى  تمويل  على  الحصول  فى  عديدة  صعوبات  المنظم، 
وليس لهن عالقات شخصية داخل الجهاز المصرفى ”واسطة“، حيث  اصوالً 
أن تلك األخيرة تعتبر ضرورية  للتعامل مع الجهاز المصرفى الذى يهيمن عليه 
نجد  إذ  القرار،  بصنع  ترتبط  قيادية  مناصب  النساء  من  القليل  وتتقلّد  الذكور. 
أقدام  مواطْى  النساء  وتكتسب  نساء.  تديرها  المنشات  من  فقط  المائة  فى  أن 3 
على  ذلك،  يوضح  كما  والسياسية  اإلجتماعية  المجاالت  من  العديد  فى  جديدة 
يبدو، فى الوقت  تمثيل النساء فى البرلمان. لكن، ال  زيادة نسب  المثال،  سبيل 
ذا بال على نتائج سوق العمل التى  الراهن، أن لتلك التطورات اإليجابية أثراً 

سبقت اإلشارة إليها أعاله.

الذى  القانونى  اإلطار  مع  سوياً  )البطريركية(  األبوية  والتقاليد  العادات  تعمل 
الفرص  إلى  النساء  وصول  إمكانية  تقييد  على  التمييزية،  للممارسات  يكّرس 
الرجل  الى  يُْنظَر  السائدة،  الثقافية  والمعايير  للمعتقدات  فوفقاً  اإلقتصادية. 
بإعتباره ”معيل/كفيل“ بينما ينظر إلى المرأة باعتبارها ”مقَدمة للرعاية“. هذه 
العادات والتقاليد، وغيرها، يتّم تبنيها وترسيخها فى قانون األحوال الشخصية 
للمسلمين لعام 1991 بجانب اللوائح والقوانين األخرى التى تميّز صراحة ضد 
للنساء  العالمى  المؤشر  فى  القائمة  أسفل  من  قريباً  السودان  يضع  مما  النساء، 
من  الكثير  تحتاج  المثال،  سبيل  فعلى   .)WBL( والقانون  التجارية  واألعمال 

النساء إلى طلب اإلذن من أزواجهن للعمل خارج المنزل. وبالنسبة لمن ينجحن 
مدفوعة  )غير  المنزلية  بالتزاماتهن  اإليفاء  يمثّل  وظائف،  على  الحصول  فى 
األجر(، بما فيها رعاية الزوج واألطفال، تحدياً كبيراً، فى ظروف العمل خارج 
من  يتمّكن  أن  قبل  العاملة  القوى  مغادرة  إلى  منهن  بالكثيرات  يؤدى  المنزل، 

اإلرتقاء فى سلمها.

يعتبر  بالبالغين.  مقارنة  العاملة  القوى  ضمن  الشباب  مشاركة  أرجحية  تقل 
فى   60 حوالى   25 سن  دون  هم  من  نسبة  تبلغ  حيث  فتياً  مجتمعاً  السودان 
العاملة  القوى  فى  الشباب  مشاركة  إحتمال  ويبلغ  السكان.  مجموع  من  المائة 
77 فى المائة مقارنة بالبالغين من الرجال، بينما يبلغ إحتمال توظيفهم 77 فى 
المائة. ويعانى الشباب من البطالة المرتفعة، خاصة فى الحضر، حيث إرتفعت 
عام  فى  المائة  فى  الى 40  عام 2009  فى  المائة  فى  من 20  البطالة  معدالت 
مثل  الحواضر،  إلى  المتسارعة  بالهجرة  يرتبط  اإلتجاه  هذا  أن  ويبدو   .2014
مدينة الخرطوم، حين ينافس شباب األرياف الذين كانوا يعملون بالزراعة قبل 
مع بقية النازحين من الريف، شباب الحضر – وواسطاتهم –  هجرتهم، سوياً 

على الفرص المدّرة للدخل.

تمثل الزراعة والخدمات المصادر الرئيسية للتوظيف فى السودان، حيث تهيمن 
كانت  وفى 2014،  المؤشرات.  لبعض  وفقاً  عام  بشكل  الزراعة  على  النساء 
الزراعة تمثّل أكثر من نصف إجمالى التوظيف فى السودان، حيث كان يوجد 
بها حوالى 60 فى المائة من النساء العامالت فى السودان و 80 فى المائة من 
النساء العامالت فى الريف السودانى. ونجد أن األسر السودانية التى تعتمد على 
للدخل،  أساسى  كمصدر  األخرى،  اإلقتصادية  القطاعات  عن  بدالً  الزراعة، 
هى، بشكل عام، أكثر فقراً، وأكثر تهميشاً، وأقل مقدرة على التكيف والتصدى 

للصدمات.

يلعب وجود الواسطة - اإلتصال بشخص يمكنه ”إنجاز األمور“ - دوًرا رئيسيًا 
في تمكين أو منع وصول النساء والشباب السودانيين إلى سوق العمل. وتساعد 
الواسطة أعضاء كل المجموعات الديموغرافية في الوصول إلى فرص العمل 
الخ.   ... واإلقتصادي  واإلجتماعي  الجغرافي  سياقهم  ضمن  باقين  ظلوا  طالما  
ومع ذلك، إذا حاول شاب من نياال، كما هو موضح سابقًا، ”استخدام“ ”واسطة 
نياال“، الخاصة به، في الخرطوم، فمن المحتمل أال يصيب أى نجاح، إال إذا كان 

مهتًما فقط بالبحث عن عمل في أحد ”جيوب )منعزالت( نياال“.
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

المجاالت المحتملة للتدخل عبر السياسات العامة والبرامج

انظر، على سبيل المثال، البنك الدولي ))World Bank )2019d( للحصول على إقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن توسيع إستخدام األصول المنقولة وفوائدها بالنسبة للنساء.  28

سلطت هذه الدراسة الضوء على العديد من المجاالت التي يمكن أن تساعد فيها 
السياسات والبرامج الموجهة كالً من النساء والشباب في السودان على تحسين 
بإيجاز  التالية  الخمسة  المجاالت  إستكشاف  وسيتّم  االقتصادية.  أوضاعهم 
إستصحاباً لفكرة أن النقاش مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ستعمل 

على زيادة صقلها وتجويدها:

توسيع فرص حصول المرأة على التمويل.	 
تحسين الوصول إلى الوظائف الزراعية واإلرتقاء بجودة تلك الوظائف.	 
تضافر الجهود لبناء رأس المال البشري من خالل األنشطة التي تهدف 	 

إلى تعزيز القوة )الفاعلية( الذاتية.
من 	  تزيد  التي  للتسويق(  )القابلة  الرواج  ذات  المهارات  وتطوير  تحديد 

فرص العمل في قطاع الخدمات وفرص أنشطة ريادة اإلعمال.
خلق بيئة تمكينية ترفع القيود القائمة على النوع االجتماعي.	 

إن المجاالت الخمسة أعاله تتسم، عن قصد، بالعمومية، إال ألنها ليست إعتباطية 
منطقة  من  الدولية  الممارسات  أفضل  على  تستند  فهى  األحوال.  من  حال  بأي 
الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء ومن مجموعة متنوعة من المبادرات 
القطاعية ) World Bank 2008, 2017(. ويتمثل الهدف من ذلك فى إجتذاب 
أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة المحتملين. وتشمل التدابير واإلجراءات 
ويشير  المدى.  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خيارات  العامة  بالسياسات  المتصلة 
العامة  السياسات  من  األكبر  الحصة  أن  إلى  التقرير  هذا  في  الوارد  التحليل 
فى  والشباب  للمرأة  االقتصادية  الظروف  تحسين  على  ستعمل  التي  والبرامج 
السودان سوف تتطلب نظرات ترّكز على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك بعض 
الثمار الدانية التي يمكن قطفها على المدى القصير ولديها القدرة على إحداث 
تأثير كبير. ويكمن السبب في عدم فصل اإلجراءات إلى هذه المجموعات الثالث 
)وفقاً لالفاق الزمنية( فى تجنّب التفسير الخاطئ المحتمل بأن األهداف متوسطة 
العمل  فإن  وباألحرى،  الحالي.  الوقت  في  جانباً  وضعها  يمكن  األجل  وطويلة 
على تحقيق بعض األهداف المتوسطة والطويلة المدى ينبغى أن يبدأ اآلن من 
خالل العمل على تحقيق األهداف قصيرة المدى. وقد تّم تلخيص مجاالت العمل 

الخاصة بالسياسات العامة في مصفوفة )الجدول 2(.

توسيع فرص حصول المرأة على التمويل
رائدات  تواجهها  التى  لتلك  مماثلة  قيوًدا  الزراعة  في  العامالت  النساء  تواجه 
ما  غالبًا  أوالً،  الرسمي.  غير  والقطاع  الخاص  القطاع  من  كل  في  األعمال 
من  مجموعة  تقديم  إن  الذكر.  األمر  ولي  دعم  االئتمان  على  الحصول  يتطلب 
فرص اإلقراض التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المصارف التقليدية، 
اإلقراض  ومؤسسات  األصغر،  التمويل  تدعم  التي  الربحية  غير  والمنظمات 
نموذج  فمثالً،  للمرأة.  المختلفة  باإلحتياجات  تفي  أن  شأنها  من  المنظمة،  غير 
بعض  في  إقترن/إندمج،  الذي  رسمية(  غير  إقراض  )مؤسسة  الصندوق 
يعمل  السوداني،  الزراعي  للبنك  التابع  األصغر  التمويل  ببرنامج  المناطق، 
بشكل جيد بالنسبة للنساء في المناطق الريفية الالئى يطمحن إلى تأسيس أعمال 
تجارية تقوم على فرد واحد، ولكن نفس نموذج الصندوق لن يكون مناسبًا للنساء 
في وسط الخرطوم اللواتي يرغبن في تنمية أعمالهن الصغيرة إلى المتوسطة - 
إذ يجب أن تكون كل واحدة من هؤالء النسوة قادرة على الحصول على قرض، 
وربما أكثر من قرض واحد، من البنوك التقليدية. ويتوافق هذا مع األدلة الدولية 
التي تبيّن أنه لتحسين العناصر المرتبطة بجانب العرض التى تقف وراء وجود 
المتنّوعة  الخدمات  تقديم  فإن  التمويل،  إلى  الوصول  في  الجنسين  بين   الفجوة 

نجاحه.  أثبت  قد  التشغيلية  التغييرات  وإدخال  أألصغر(  التمويل  ذلك  في  )بما 
وتشمل التغييرات التشغيلية ما يلي، على سبيل المثال: )أ( فتح حساب بدون شرط 
حد أدنى لإليداع )ب( شروط اإلقراض المرنة، مثل إقراض مبالغ صغيرة ذات 
آجال طويلة بمعدالت فائدة منخفضة؛ )ج( تمديد ساعات العمل المصرفي خارج 
ساعات العمل العادية؛ )د( توفير موظفات من النساء لتقديم المساعدة الالزمة 
 FC/GPFI( توفير الخدمات في مواقع قرببة للمستفيدات )للمقترضات؛ و )هـ
2011(. ويمكن للتشجيع على إستخدام الضمانات المنقولة أن يفيد النساء على 
وجه الخصوص، ويمّكنهن من التغلب على عدم وجود أراضي مملوكة لديهن، 
أو التغلب على القيود المفروضة على قدرتهن على نقل الملكية، مما يمّكنهن 
من استخدام األصول التي يملكنها للوصول إلى أسواق االئتمان الرسمية28. كما 
أن ضمان حصول النساء على وثائق هوية صادرة عن الحكومة يمثّل أمراً بالغ 
األهمية أيًضا لتمكينهن من الوصول إلى التمويل الرسمي. ولمواجهة التحديات 
المتعلقة بجانب الطلب، تشير دراسة أجريت على أربعة بلدان في شمال إفريقيا 
إلى أن مديرات المنشات من النساء يملن إلى إستصغار جدارتهن االئتمانية بناًء 
على ممارسات اإلقراض التمييزية المحسوسة من قبل البنوك، والتي تمنعهن 
 Morsy, El-Shal,( االئتمان  على  للحصول  بطلبات  التقدم  من  النهاية  في 
الوحيد  التحدي  يكون  لن  هذا  أن  حين  وفي   .)and Woldemichael 2019
الذي يجب معالجته من جانب الطلب - تشمل القضايا األخرى اإلستعداد لتحّمل 
المخاطر والتفضيالت األخرى - فإن اإلستثمار في بناء المعارف والمهارات 

المالية لدى المرأة سيكون خطوة فعالة نحو اإلدماج المالي للنساء.

بالرجال  مقارنة  األراضى  ملكية  على  النساء  حصول  إحتمالية  تقل  ثانيًا، 
بسبب نظام حقوق الملكية الذي يستبعدهن رسميًا. من غير المرّجح أن تتمكن 
المزارعات الالتي ال يتمتعن بحقوق ملكية األراضى التي يفلحنها من التوسع 
خارج نموذج األراضي الصغيرة التي تروى بمياه األمطار والتي، كما أوضح 
هذا التقرير، ال تقارب ربحية الشركات الزراعية الكبرى. وقد تبيّن أن إضفاء 
على  يتوفر  األراضي  حقوق  تمتين  مع  األراضي  ملكية  على  الرسمي  الطابع 
إمكانية زيادة اإلنتاجية )World Bank 2020g(. وفي الوقت نفسه، وكما سبق 
ذكره أعاله، فطالما يمكن إستخدام سندات ملكية األراضي كضمان للقروض، 
فإن تمكين المرأة من الحصول على سندات ملكية األراضى سييّسر عليها في 
الوقت نفسه الحصول على االئتمان. وفي الحاالت التي قد ال تتمكن فيها النساء 
والضغوط  التنبيهات  أثبتت  بهن،  الخاصة  الملكية  سندات  على  الحصول  من 
 World Bank( لألراضي  المشتركة  الملكية  تشجيع  في  فعاليتها  الصغيرة 
2020g(. وبإختصار، هناك حاجة إلستكشاف نماذج تمويل مختلفة لتحديد ما 
الذي يعمل بشكل جيد - وما الذي ال يعمل - في سياقات مختلفة. وتُظهر األدلة 
اآلثار  إفريقيا،  في  أجريت  واحدة  دراسة  من  أكثر  إستخلصتها  التى  الصارمة 
المملوكة  الشركات  وأداء  التجاري  اإلستثمار  على  اإلدخار  آلليات  اإليجابية 
للنساء )Campos et al. 2019(. وال يوجد سبب لإلعتقاد بأن نفس الشيء 
تكون  أن  إلى  ببساطة،  التدخالت،  وتحتاج  السوداني.  السياق  على  ينطبق  ال 
مصّممة بصورة تضمن تبنيّها وإتباعها من قبل المجموعات المستهدفة تحديًد 
مثل المزارعات في منطقة دارفور أو رائدات األعمال في القطاع الخاص في 

الخرطوم.

تحسين إمكانية الوصول إلى الوظائف الزراعية واالرتقاء بجودتها
على عكس ما هو عليه الحال عند بعض جيرانه في إفريقيا، كانت الزراعة، 
ومن المرجح أن تستمر كذلك، أحد المصادر الرئيسية لتوظيف النساء والشباب 
في السودان. لذلك، فإن التركيز على النمو الزراعي المستدام يمثّل أمراً حيوياً 
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المالحظات الختامیة

و 2014،  عامي 2011  بين  الفترة  وفى  الفقر.  من  والحد  العمل  فرص  لخلق 
زادت نسبة السكان العاملين في الزراعة، حيث كان يعمل ما يقرب من نصف 
المناطق  وفي   .2014 عام  بحلول  الزراعة  فى  السودان  في  العاملة  القوة 
الزراعة.  في  المنزل  خارج  يعملن  نساء  خمس  كل  من  أربع  تعمل  الريفية، 
وباإلضافة إلى النساء العامالت في الزراعة، هناك شابات من النساء تخرجن 
من الجامعات ونلن من التدريب ما يكفى لتطوير القطاع. وفي واقع األمر، تمثّل 
الشابات حاليًا غالبية خريجي برامج الزراعة فى التعليم العالي. ومع ذلك، كما 
أظهرت مقابالت المخبرين األساسيين )KIIs( ومناقشات مجموعات التركيز 
في  اإلدارية  المناصب  تقّلد  إلى  يرتقي  النساء  من  قليالً  عدًدا  فإن   ،)FGDs(
على  البرامج  تعمل  أن  ينبغي  وال  ربحية.  األكثر  الكبرى  الزراعية  المنشات 
بجانب  قدراتهن  تسخير  على  كذلك  تعمل  أن  يجب  بل  فحسب،  النساء  إفادة 
أدوار  في  تنفيذها  إلى  البرامج  تصميم  من  ابتداًء  المراحل  جميع  فى  إشراكهن 
على  المرأة  سيطرة  زيادة  أن  الشواهد  من  الوفير  ويُظهر  االستشارة.  تتجاوز 
الموارد اإلنتاجية من خالل توفير المدخالت مباشرة للنساء، أو خفض تكاليف 
والمعلومات،  االئتمان  إلى  الوصول  وتسهيل  الموارد،  هذه  على  الحصول 
باإلقتران في بعض األحيان مع التدريب والدعم التقنيين، سيساعد النساء على 
 التحول إلى أنشطة ذات قيمة أعلى بجانب زيادة اإلنتاجية الزراعية اإلجمالية 

.)Anderson et al. 2020; World Bank 2020f(

سيكون من الضروري تطوير وتنفيذ سياسات خاصة بسوق العمل تهدف إلى 
بناء قوة عاملة زراعية ماهرة تتوافق مع الطلب على العمالة فى ذلك السوق. 
هذا سوف يتطلب نهجاً متعدد الجوانب. فمن ناحية، هناك حاجة لتطوير برامج 
العمل  في  الراغبين  والشباب  البالغين  من  واإلناث  للذكور  المهني  التدريب 
كعمال زراعيين. وبينما قد ال يطمح هؤالء األفراد بالضرورة إلى االرتقاء إلى 
مناصب إدارية في المنشات الزراعية، لكنهم مع ذلك يريدون أن يكونوا قادرين 
على تلقى التدريب - وإعادة التدريب إذا لزم األمر - مع التغيّرات التى يشهدها 
سوق العمل الزراعي بسبب الكوارث الطبيعية أو األزمات االقتصادية، على 
المزيد  وجود  خالل  من  للنساء  اإلرشادية  الخدمات  إستهداف  إن  المثال.  سبيل 
من المرشدات اإلناث وعناصراإلرشاد المدربين بشكل أفضل فى مجال تعميم 
أشياء  ضمن  الزوجين،  لكال  التدريب  توجيه  أو  الجنساني،  المنظور  مراعاة 
أخرى، سيزيد من معارف المزارعات من النساء ويساعد على تحسين نتائج 
ما يقمن به من نشاط )World Bank 2014a, 2020g(. وفي الوقت نفسه، 
الجامعى،  المستوى  على  المتعلمات،  النساء  تكون  أن  لضمان  حاجة  هناك 
التدابير  وتشمل  التدريب.  هذا  من  االستفادة  على  قادرات  الزراعة  مجال  في 
المحتملة ضمان وعي النساء والشباب بالفرص االقتصادية المتاحة على طول 
في  التمييز  )عدم  القانوني  لإلطار  الشامل  والتحسين  الزراعية،  القيمة  سلسلة 
التوظيف والترقية(، وإدخال المرونة والدعم في مكان العمل بما يلبي متطلبات 
المزارعات  وتنظيم  أفرادها،  ورعاية  األسرة  تجاه  العامالت  النساء  مسؤولية 
 Karl 1997;( في الجمعيات المهنية التي تناصر المرأة في القطاع الزراعى
World Bank 2009(. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر في ”برامج المساندة“ 
للشباب، وخاصة الشابات من اإلناث، المتخرجات من البرامج الزراعية على 
فور  الزراعية  بالمنشات  األفراد  هؤالء  إلحاق  ينبغى  كما  الجامعى.  المستوى 
وتبادل  ومشاركة  إكتسبوها  التي  المهارات  صقل  من  يتمكنوا  حتى  التخرج 
تعلّم  في  الشروع  بجانب  الجامعية،  برامجهم  خالل  طوروها  التي  األفكار 
المهارات اإلدارية والتدريب المستمر أثناء الخدمة والذى هو ضروري للتقّدم 
للقطاع  شامل  نهج  تبنى  إلى  حاجة  هنالك  وبإختصار،  القيادية.  المناصب  نحو 
للتأكد من أن البالغين والشباب - الذكور منهم واإلناًث، المتخرجين من التعليم 
في  الجماعية  المشاركة  على  قادرون   - المهنى  التدريب  وخريجى  العالي، 
إحدى الصناعات )القطاعات( الرائدة في السودان والمساهمة بشكل منتج فى 
وتحسين  الزراعية  الوظائف  بجودة  اإلرتقاء  على  التركيز  أن  كما  تطويرها. 
إمكانية الوصول إليها في المناطق الريفية من السودان ينبغى أن يقلّل الضغوط 
على أسواق العمل الحضرية في البالد، والتي لم تكن قادرة على إستيعاب تدفّق 
النساء الريفيات والشباب الباحثين عن عمل، مما أدى إلى زيادة مستويات الفقر 

الحضري. وباإلضافة إلى خلق الوظائف والحد من الفقر، فإن النهج الموصوف 
أعاله سيوفّر أيًضا رابطًا مثمًرا بين الحماية اإلجتماعية والتمكين اإلقتصادي 

للمرأة والشباب.

توحيد الجهود لبناء رأس المال البشري من خالل األنشطة التي تهدف 
إلى تعزيز إمتالك القوة

من المهم تعزيز المساواة بين الجنسين منذ الصغر، وتتبّع التباينات في تراكم 
من  لتعليمهن،  والشابات  الفتيات  إكمال  ضمان  خالل  من  البشري  المال  رأس 
اإللتحاق  معدالت  زادت  فقد  التقرير،  هذا  في  ورد  وكما  أخرى.  أمور  بين 
إلى  الواقع،  في  وصلت،  حيث  والبنات،  األوالد  من  لكل  السودان  في  بالتعليم 
 2017 عام  في  والثانوي  اإلبتدائي  التعليم  في  الجنسين  بين  التكافؤ   مرحلة 
)World Bank Gender Statistics(. ومع ذلك، فال تزال معدالت اإللتحاق 
للمرحلتين  بالنسبة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  في  المتوسط    عن  تقل  هذه 
الريفية  المناطق  في  الفتيات  إلتحاق  إحتمالية  تقل  مثلما  والثانوية،  اإلبتدائية 

بالمدارس اإلبتدائية على وجه الخصوص.

عن  الفتيات  إلنقطاع  الهامة  األسباب  كأحد  المبكر  الزواج  التقرير  هذا  حدد 
أجل  من  فيها  النظر  يمكن  التي  التدخالت  من  العديد  هناك  أن  حيث  الدراسة، 
إلى  وإستناًدا  مبكًرا.  يتزوجن  الالتي  للفتيات  الدعم  وتوفير  الزواج  تأخير 
)أ(  التدخالت  تلك  تشمل  أن  يمكن  األطفال،  زواج  إلنهاء  يصلح  ما  مراجعة 
وتعبئة  تثقيف  )ب(  الدعم؛  وشبكات  والمهارات  بالمعلومات  الفتيات  تمكين 
اآلباء وأفراد المجتمع؛ )ج( تعزيز إمكانية وصول الفتيات إلى التعليم الرسمي 
والحوافز  االقتصادي  الدعم  تقديم  التعليم؛ )د(  ذلك  جودة  بمستويات  واإلرتقاء 
للفتيات وأسرهن؛ و)هـ( تبنى وتعزيز إطار عام للقانون والسياسات العامة داعم 
للتمكين )Wodon et al. 2017(. وربما يكون من المفيد تقديم برامج تثقيفية 
موّجهة نحو الفتيات وأولياء األمور حول اآلثار السلبية لتلك الممارسة. كما أن 
الحد من الزواج والحمل المبكرين سيساعد أيًضا في خفض معّدل الخصوبة، 

وبالتالي خفض نسبة اإلعالة، بجانب التأثير اإليجابي على الفقر.

دور  مقابل  الرعاية  مقّدم  بدور  المتعلقة  اإلجتماعية  األعراف  أن  إلى  بالنظر 
مع  للتعامل  سبل  تحديد  المهم  من  سيكون  الدواخل،  فى  راسخة  تبدو  الكفيل 
 - والزواج  التعليم   - مستقبلهن  تحديد  في  للفتيات  المحدودة  )الفاعلية(  القوة 
ويمكن  العريض.  المجتمع  وفى  أسرهن  داخل  التفاوضية  قدرتهن  وتعزيز 
العلم،  إلى  المستندة  المجتمع،  مستوى  على  السلوكية،  التدخالت  إستجالء 
من  الجوانب  تلك  تقيّد/تعيق  التي  اإلجتماعية  والتقاليد  األعراف  لمعالجة 
خالل  من  االقتصادي،  والنشاط  بالتعليم  الصلة  ذات  للمرأة  القوة“  ”أكتساب 
اآلخرين  المجتمع  أعضاء  و/أو  واآلباء  األزواج  تستهدف  التي   األنشطة 
)World Bank 2018a(. وعلى سبيل المثال، أشار هذا التقرير إلى أنه بينما 
توّضح البيانات الحديثة أن أعداًدا متساوية تقريبًا من الشابات والشبان يلتحقون 
أهمية  أكثر  العالي  التعليم  أن  هو  حالياً  السائد  التصور  فإن  العالي،  بالتعليم 
للرجال. وإلى أن يتم تغيّير هذا التصّور أو اإلعتقاد، فمن غير المرجح أن يرى 
السودان ”العائد على االستثمار“ فى خريجاته الجامعيات، مما يؤثر سلبًا ليس 
للبالد.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  أيًضا  ولكن  الخريجات،  أولئك  على  فقط 
من  الحد  )أ(  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  يمكن  القريب،  المدى  وعلى 
تسّرب الفتيات من الدراسة على جميع المستويات، وإتاحة الفرص للمتسربات 
وذلك  الشهادات  عبر  اإلعتراف  من  معينة  درجة  منح  مقابل  تعليمهن  إلكمال 
البرامج  أو  التقليدية  المراسلة  برامج  مثل  البديلة  اآلليات  إستخدام  خالل  من 
بالمرحلة  الفتيات  إلتحاق  مستويات  تحسين  )ب(  اإلنترنت؛  عبر  المعاصرة 
إلى  المدرسة  من  ”اإلنتقال  برامج  قبل  من  الشابات  إستهداف  )ج(  و  الثانوية؛ 
العمل“ التي تأخذ في اإلعتبار معطيات واقعهن الفردي مثل اإلنحدار من الريف 
التعليم  بعض  نلن  ومن  المتزوجات،  غير  مقابل  والمتزوجات  الحضر،  مقابل 
الشواهد  وتُظهر  ذلك.  إلى  وما  العالي،  التعليم  من  الخريجات  مقابل  االبتدائي 
أن النهج متعدد الجوانب المتعلق بالمهارات الحياتية والتدريب على سبل كسب 
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

العيش قد يكون أكثر فاعلية في زيادة نتائج التنمية البشرية للمراهقات بجانب 
.)World Bank 2013( زيادة إحتمالية مشاركتهن في األنشطة المدرة للدخل

من  تزيد  التي  للتسويق(  الرواج )القابلة  ذات  المهارات  وتطوير  تحديد 
فرص العمل في قطاع الخدمات وأنشطة ريادة األعمال

هنالك حاجة لتحديد وتطوير المهارات ذات الرواج )القابلة للتسويق(، خاصة 
بالنسبة للنساء والشباب الذين يهاجرون إلى المدن من الريف، حيث أن العديد 
منهم ال يمتلكون سوى المهارات الزراعية. وطالما أن السودان ال يزال يعاني 
الناس  فسيستمر  النازحين،  من  كبيرة  أعداد  وجود  مع  والتصّحر  الجفاف  من 
حصريًا،  ليس  ولكن  أساسي،  )بشكل  الظروف  تلك  من  والهروب  الهجرة  في 
مجموعة  توفر  أنها  يُعتقد  التي  الحضرية  المناطق  إلى  دارفور(  منطقة  من 
متنوعة من فرص العمل. وعلى الرغم من العدد الكبير للشباب في سن العمل 
المناطق  في  سيما  ال  العمل،  عن  عاطلون  منهم  العديد  أن  إال  السودان،  في 
فى  يشاركون  العمل  سن  في  السودانيين  من  قلة  أن  كما  البالد.  من  الحضرية 
بالفعل،  شاركوا  الذين  أولئك  بين  ومن  المائة(.  في  المهني )3  التدريب  برامج 
وقد  الشباب.  من  أيضاً  الثلث  وحوالي  النساء،  من  منهم  الثلث  حوالي  ان  نجد 
التركيز  مجموعات  ومناقشات   )KIIs( الرئيسيين  المخبرين  مقابالت  كشفت 
وجود  عن  سواء  حد  على  والعاملين  العمل  أرباب  مع  أجريت  التى   )FGDs(
يجب  عليه،  العمل.  سوق  في  والمهارات  التعليم  بين  فجوة(   ( مطابقة  عدم 
إنشاء و/ أو تعزيز برامج التدريب المهني، إلى جانب البرامج األساسية حول 
التي  المناطق  في  العمل  لسوق  المحددة  المتطلبات  على  بناًء  األعمال،  إدارة 
الذين  والنساء  الشباب  وتفضيالت  وإهتمامات  جانب،  من  فيها،  تقديمها  يتم 
يعيشون فى تلك المناطق، من الجانب االخر، مع توفير إمكانية الوصول إلى 
إلى  وباإلضافة  األعمال.  مجال  فى  والريادة  المبادرة  روح  لتشجيع  التمويل 
جغرافية  لمناطق  خصيًصا  المصممة  المهني  التدريب  لبرامج  ينبغي  ال  ذلك، 
محددة أن تساعد األشخاص في إكتساب المهارات الالزمة للتوظيف في المهن 
المطلوبة فحسب، بل يجب أن ترّكز كذلك على مهارات البحث عن عمل، حتى 
يتمّكن أولئك الذين ليست لديهم إمكانية للوصول إلى اإلنترنت أو الواسطة من 
النجاح رغماً عن ذلك29. وفي سياق متصل، أظهرت األبحاث أنه لزيادة النشاط 
االقتصادي للمرأة، تكون البرامج التدريبية أكثر فعالية في العديد من السياقات 
في إفريقيا عند تضمينها للمهارات االجتماعية والعاطفية بجانب تقديم محتوى 
تدريبى مخصص تحديداً للنساء، بدالً عن التركيز على التدريب اإلداري العام 

 .)Campos et al. 2019(

يوظّف قطاع الخدمات 46 في المائة من القوى العاملة فى السودان، وهو قطاع 
رئيسي لتوظيف النساء والشباب على وجه التحديد. ومع ذلك، هناك العديد من 
العوامل التي تعيق نمو هذا القطاع. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال ال 
الحصر، ضعف النمو االقتصادي على المستوى الكلى، وضعف البنية التحتية، 
سواًء  مستقرة/متماسكة،  عاملة  قوة  جذب  على  القدرة  وعدم  اإلدارة،  وسوء 
كانت ماهرة أو غير ماهرة، والنجاح فى إستبقائها. وعلى غرار التوصية التى 
تّم إيرادها أعاله فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، يمكن أن تلعب النساء والشباب 
والشباب  النساء  مساهمة  ولضمان  الخدمات.  قطاع  نمو  دعم  في  فعااًل  دوًرا 
في هذا النمو واإلستفادة بالتالى من قطاع متناٍم، يجب تصميم البرامج المهنية 
الشباب“  المهنيين  توفير ”برامج  بجانب  وتدريبًا،  تعليماً  أقل  هم  لمن  وتقديمها 
ألولئك الذين تخرجوا مؤخًرا من برامج التعليم العالي. ولتسهيل وصول المرأة 
إلى هذه األنواع من البرامج ، تشير الدالئل إلى أنه من المهم تحسين مستويات 
التوعية، وتبنى المرونة في التوقيت؛ وخلق بيئة تدريب آمنة تراعي الفوارق 
وإستخدام  التدريب؛  مواقع  وإلى  من  الترحيل  وسائل  وتوفير  الجنسين،  بين 
التوجيه واإلرشاد، وضمان المشاركة المتساوية في التدريب وإدارة مؤسسات 

.)ILO 2014; World Bank 2020e( تنمية المهارات

هناك فرصة ما تزال قائمة لسد ما تبقى من الفجوة الرقمية بين الجنسين وتسخير 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  لتنمية  والشباب  النساء  إكتسبتها  التي  المهارات 

يحدد البنك الدولي ))World Bank )2020e(، أن من بين أهم الدروس المستفادة لزيادة فرص العمل ال سيما بين الشابات، هى الحاجة ليس فقط إلى تمكين الفتيات المراهقات وتطوير المهارات ذات الرواج )القابلة للتسويق(   29
ولكن أيًضا التأكيد على أهمية زيادة الكفاءة في البحث عن فرص العمل/التوظيف.

واإلتصاالت. في حين أن عدًدا قلياًل نسبيًا من السودانيين يمكنهم الوصول إلى 
من  المائة  في   11 و  الرجال  من  المائة  في   17( الحالي  الوقت  في  اإلنترنت 
النساء(، من المرّجح أن يتغير هذا الوضع مع مرور الزمن. وبينما نجد أن أقل 
 )STEM( من ثلث خريجي برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
من الشابات اإلناث، فإن نفس أولئك الشابات يهيمن على حصة الخريجين في 
لمساعدة  جيد  وضع  في  فإنهن  وبالتالي   - واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
قطاع الخدمات في السودان على تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات 
التسويق الخاصة بذلك القطاع. ويجب أن يتم توظيف هؤالء الشباب والشابات 
تكنولوجيا  خدمات  وترقية  تسريع  بهدف  القطاعات  من  مختلفة  مجموعة  في 
المعلومات في تلك القطاعات. وفي الوقت نفسه، ومع زيادة اإلتصال الرقمى، 
عمل  عن  البحث  دون  المنزلية  مسؤولياتهن  تحول  اللواتي  النساء  تعليم  يجب 
من  شكل  في  االنخراط  في  ذلك،  عن  رغماً  يرغبن،  والالتي  المنزل،  خارج 
بالمعامالت  للقيام  اإلنترنت  استخدام  كيفية  للدخل،  المّدر  النشاط  أشكال 
من  أكبر  بسهولة  المعامالت  تلك  إكمال  من  يتمكن  حتى  األساسية  االقتصادية 
البلوغ  مرحلة  في  للنساء  المنخفضة  ”الدخول  أن  وجد  وبإختصار،  منازلهن. 
رأس  ثروة  في  خسائر  إلى  يؤدي  التعليمي  التحصيل  مستوى  إنخفاض  بسبب 
المال البشري التي تُعّرف بأنها القيمة الحالية للدخول المستقبلية للقوى العاملة“ 

  .)Wodon et al. 2018(

الذي  المهم  بالدور  المحلية،  السلطات  سيما  وال  السودان،  حكومة  إعتراف  إن 
تلعبه أنشطة ريادة األعمال، يمثّل أمراً ضرورياً، وإذا ما تّم ذلك بشكل صحيح، 
إضافية   فرص  توفير  خالل  من  البالد  فى  العمال  األمر  ذلك  يفيد  أن  فينبغي 
بجانب توفير المزيد من الحماية لهم. وكما تمت اإلشارة اليه في أماكن مختلفة 
بسبب  الزواج  بعد  العمل  في  صعوبة  النساء  من  العديد  تجد  التقرير،  هذا  من 
دور ”مقّدم الرعاية“ والمسؤوليات المنزلية المصاحبة التي يُتوقع أن يتحملنها. 
وفي الوقت نفسه، إستشهد هذا التقرير بالعديد من الدراسات التي أظهرت أن 
النساء اللواتي لم يتمّكن من الحصول على أكثر من تعليم رسمي و/ أو تدريب 
أعمال  وتشغيل  تأسيس  المناسبة،  الظروف  ظل  في  يمكنهن،  متواضع،  مهني 
تقديم  في  بأدوارهن  القيام  فى  إستمرارهن  مع  المنزل  خارج  ناجحة  صغيرة 
الرعاية داخل المنزل. وأشارت مناقشات مجموعات التركيز التى نظمت مع 
البالغين والشباب من الذكور واإلناث في جميع المناطق الثالث إلى وجود رغبة 
في زيادة جرعات التدرب المهني والتدريب على أساسيات األعمال التجارية 
كما  الصغيرة  التجارية  األعمال  إدارة  من  األشخاص  من  المزيد  يتمكن  حتى 
التي  الفقر،  من  الحد  استراتيجية  ورقة  وتقّدم  أعاله.  المذكورات  النسوة  فعلت 
على  المفروضة  القيود  لمعالجة  سانحةً  فرصةً  حاليًا،  بإعدادها  الحكومة  تقوم 

التوظيف في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والقطاع غير المنظم.

خلق بيئة مواتية ترفع القيود المفروضة تحديداً على المرأة
وبدرجة  للمرأة،  االقتصادية  الفرص  تحسين  أمام  الرئيسية  العقبة  تتمثل 
أو  التعليمية  مستوياتهم  أو  الجغرافية  مواقعهم  عن  النظر  بغض  للشباب،  أقل 
ظروفهم اإلجتماعية واإلقتصادية، في مزيج من بعض القوانين وبعض العادات 
والمعايير الثقافية. وبما أن القوانين ملموسة أكثر من العادات والمعايير الثقافية، 

فمن المستحسن تناول محاوالت تعديل أوجه القانون المختلفة أوالً.

يمثّل رفع القيود التنظيمية عن المشاركة االقتصادية للمرأة أمراً أساسياً. وتحد 
القوانين التمييزية من تكافؤ الفرص كما تشّكل تهديًدا ألمن المرأة االقتصادي 
والعمل  المرأة  تقرير  وخلص  عام.  بشكل  ورفاهها  المجتمع  في  ومكانتها 
التي  المجاالت  في  األفضل  األداء  أن  إلى   )WBL 2021( والقانون التجارى 
في  النساء  من  المزيد  بوجود  يرتبط  التقرير  يستعرضه  الذى  المؤشر  يقيسها 
المحّسنة.  التنموية  والنتائج  األعلى  بالدخول  كذلك  يرتبط  مثلما  العاملة،  القوى 
من  الرابعة  المرتبة  السودان  يحتل  التقرير،  هذا  يغطيها  دولة  بين 190  ومن 
األسفل، مع حصول النساء السودانيات على أقل من ثلث الحقوق التي يتمتع بها 

الرجال السودانيون في المجاالت التي يتّم قياسها.
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إن تعديل األوجه المختلفة لقانون العمل لعام 1997 سيكون خطوة أولى مهمة 
نحو تحسين الفرص اإلقتصادية للمرأة. فعلى سبيل المثال، يحظر قانون العمل 
لعام 1997 على المرأة أن تعمل لنفس ساعات العمل التي يعملها الرجل. وهذا 
قدرة  من  يحد  أنه  كما  لشغلها.  التقّدم  للمرأة  يمكن  التي  الوظائف  عدد  من  يحد 
النساء على الحصول على الترقيات، حيث يتم منح الترقيات بشكل عام ألولئك 
قانون  يحظر  كما  أطول.  لساعات  للعمل  واإلستعداد  الرغبة  يظهرون  الذين 
العمل لعام 1997 كذلك على النساء أداء األعمال التي تعتبر ”خطرة أو شاقة أو 
ضارة بصحتهن“ دون توضيح ما تعنيه الكلمات ”خطرة“ أو ”شاقة“ أو ”ضارة“. 
يمكن  حيث  العمل،  أصحاب  لتفسير  مفتوحة  الشروط  هذه  تظل  آخر،  وبمعنى 
أن تكون تفسيراتهم واسعة أو ضيقة بالقدر الذي يختارونه دون إعطاء المرأة 
- أو، في هذا الصدد، أي شخص اخر - السند القانوني لمخالفتهم والوقوف فى 
طريقهم. وال توجد أحكام قانونية بشأن المساواة في األجر بين النساء والرجال 
مقابل العمل متساوى القيمة، أو بشأن عدم التمييز على أساس النوع اإلجتماعى 
في التوظيف. وعالوة على ذلك، فإن النساء الحوامل ال يتمتعن بالحماية؛ إذ ال 
يتم ضمان حصول األمهات على وظيفة معادلة بعد إجازة األمومة. وخالصة 
القول إن المرأة السودانية مقيّدة قانونيًا بطريقة تكبّل حركتها اإلقتصادية مثلما 

تكبّل قدرتها على إتخاذ القرارات اإلقتصادية.

األعمال  بتأسيس  المتصلة  التنظيمية  واإلجراءات  اللوائح  تيسير  شأن  من 
كان  وإن  سواء،  حد  على  واإلناث  الذكور  من  األعمال  رواد  يفيد  أن  التجارية 

تّم  ألسباب  أقل  أموال  رؤوس  إمتالك  إلى  يملن  ألنهن  أكثر،  النساء  يفيد  ربما 
تسليط الضوء عليها في أجزاء سابقة من هذا التقرير. ويمثّل  العمل التجارى 
في  أنه،  يبدو  لكن  بالتأكيد.  السودانيات،  النساء  لبعض  مناسباً  اقتصادياً  خياراً 
من  عالية  مستويات  تملك  التي  الصغيرة  األقلية  على  مقصوراً  الحالي،  الوقت 
والشبكات  اإلجتماعي  المال  ورأس  التقدى  المال  ورأس  البشري  المال  رأس 
تعيق  التي  الهيكلية  العوامل  حول  اإللتفاف  من  تمكنهّن  والتي  اإلجتماعية، 

نجاحهن بدالً عن تسهيله. .

يمكن إصدار تدابير وإجراءات قانونية أخرى لمعالجة بعض القضايا المجتمعية 
التي تؤثر على تراكم رأس المال البشري للفتيات والنساء بجانب تأثيرها على 
الرفاه العام. ويمثّل فرض زيادة علي الحد األدنى لسن الزواج أحد األمثلة على 
في  الشائعة  الممارسات  من  تعتبران  المبكر  والحمل  األطفال  زواج  إن  ذلك. 
يتزوجن  الالئي  الفتيات  أن  إلى  الدراسات  وتشير  السودان.  من  معينة  أجزاء 
متعلمات.  وغير  فقيرات  الغالب  فى   - ويبقين   - يكن  المراهقة  سنوات  خالل 
في  اإلناث  ختان  حظر  الذي  )أبريل 2020(  األخير  التاريخي  للقرار  ونظًرا 
السودان، فقد يكون الوقت مناسبًا اآلن للجمهور والممثلين المنتخبين على حٍد 
تمايزى  بشكل  تؤثر  التي  األخرى  المجتمعية  القضايا  من  لعدد  للتصدى  سواء 

على اإلمكانات الشخصية والمهنية للفتيات والنساء.
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شموًال أكثر  اقتصاد  نحو 

الجدول 2: ملخص المجاالت المحتملة للتدخل عبر السياسات العامة والبرامج

التوصیات العامة فى مالحواجز/المعیقات
 یلى السیاسات

النتائج على مستوى األفراداإلجراءات والتدابیر المتصلة بالبرامج والسیاسات العامة

• فتح الحسابات المصرفیة
• الحصول على ملكیة األراضى واألصول                        

األخرى التى تستخدم ألغراض الضمان فى  
المصارف

• الحصول على التمویل

• الحصول على ملكیة األراضى
• التحكم فى االصول المنتجة

• اإلستفادة من التدریب المھنة وخدمات اإلرشاد
• دعم وتوطید من التعلیم العالى

المؤسسات الرسمیة

المؤسسات الرسمیة

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

االسواق

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

تمكین النساء من الحصول على ملكیة خاصة/فردیة أو مشتركة لألراضى؛ خلق البیئة المواتیة 
لتشكیلة مختلفة من فرص التمویل

التوسع واألستفادة/التعلم من مؤسسات التمویل الرسمیة؛ تضمین أدارة المخاطر فى البرامج 
التدریبیة المقدمة للنساء حول إزالة األمیة المالیة 

تقدیم/طرح أنواع مختلفة من فرص التمویل؛إدخال تعدیالت تشغیلیة/تنفیذیة على الخدمات 
المصرفیة لتلبیة إحتیاجات النساء

تمكین انساء من إمتالك األراضى، والوصول لألصول المنتجة وإتخاذ القرارات بشأنھا؛ دعم 
تنظیمات العامالت الزراعیات من النساء 

استھداف خدمات االرشاد؛ إعداد وتطوبر برامج تنسیب وظیفى للخریجات من التخصصات 
الزراعیة؛ تنویع نقاط الدخول لألسواق 

تیسیر الحصول على المعلومات

تمكین المتسربین من الدراسة من ألكمال تعلیمھم عبر الیات بدیلة؛ توفیر حواغز إقتصادیة 
لألسر مقابل إكمال التعلیم؛ تبتى وتوجیھ برامج "اإلنتقال من المدرسة الى العمل"؛ معالجة 

األحكام الخاصة بالطاعة فى قانون األحوال الشخصیة

التصدى للعادات والتقالید األبویة عبر دعم التدخالت المسترشدة بالعلوم السلوكیة على مستوى 
المجتمع؛ ضمان مزج برامج التدریب المھنى للمھارات الحیاتیة والتدریب حول سبل كسب 

العیش؛ تیسیر الوصول الى المعلومات والشبكات 

دفع قطاع تقنیة المعلومات واإلتصاالت وضمان مشاركة النساء والشباب؛ دعم التدریب 
المھنى وبرامج "المدرسة العمل" الموجھة جغرافیاً؛ تبنى سیاسات توظیف مرنة.

تضمین المھارات اإلجتماعیة العاطفیة والمختوى الموجھ خصیصاً للنساء فى البرامج 
التدریبیة؛ 

إعداد وتطویر برامج التنسیب لخریجى تقنیة المعلومات واإلتصاالت؛ تیسیر التشبیك الرقمى 
والبحث عن فرص التوظیف؛ إنشاء برامج للتوجیھ واإلرشاد

رفع القیود القائمة على النوع اإلجتماعى فى قانون العمل (القیود المتعلقة بالقطاعات، 
والساعات، الخ؛ إدخال تدابیر تتعلق برعایة األطفال والنقل اآلمن؛ معالجة األحكام المتعلقة 

بالطاعة فى قانون األحوال الشخصیة 

اإلستثمار فى إزالة األمیة المدنیة والسیاسیة للنساء؛ دعم التدخالت المسترشدة بالعلوم السلوكیة 
للتصدى للعادات والتقالید المجندرة حول األدوار والمسئولیات

تسھیل اإلجراءات واللوائح الخاصة بممارسة األعمال التجاریة؛ السیاسات العامة حول عدم 
التمییز والتحرش فى مكان العمل بجانب العمل المتسم بالمرونة؛ دعم تدابیر رعایة الطفل 

والترحیل اآلمن

تحسین مستوى إستفادة النساء من خدمات 
التمویل؛ زیادة أنشطة ریادة األعمال

تزاید ملكیة المرأة لألصول المنتجة والتحكم 
فیھا؛ زیادة اإلنتاجیة بالنسبة للنساء والشباب فى 

المناطق الریفیة

إمتالك المزید من رأس المال البشرى والقدرة 
التقاوضیة للنساء والشابات من اإلناث داخل 

األسرة وفى المجتمع

زیادة التوظیف وریادة األعمال بین النساء 
والشباب؛ عائد أعلى على التعلیم واإلستثمارفى 

إكتساب المھارات

إمتالك المرأة لصوت أعلى وزیادة قوتھا 
الفردیة (فاعلیتھا)؛ زیادة رأس المال 

اإلقتصادى واإلجتماعى والسیاسى مع مرور 
الزمن

• إكمال التعلیم (الریف)
• الزواج المبكر

• إمتالك صوت مسموع وممارسة الفاعلیة (القوة 
الفردیة)

• العمل خارج المنزل
• إحداث توازن بین العمل مدفوع األجر ومسئولیات 

األسرة التى ال یقابلھا أجر

• الحصول على التدریب المھنى المناسب؛ إمتالك 
المعارف والمھارات األساسیة فى مجال األعمال

• التشبیك/ والبحث عن فرص التوظیف
• االستفادة من التعلیم العالى (تقنیة المعلومات 

واإلتصاالت)
• بیئة العمل غیر الصدیقة (غیر المواتیة)

• إمتالك صوت مسموع وممارسة الفاعلیة (القوة 
الفردیة)

• العمل خارج المنزل
• إحداث توازن بین العمل مدفوع األجر ومسئولیات 

األسرة التى ال یقابلھا أجر

1. توسیع فرص النسا فى الحصول على التمویل

تحسین الحصول على الوظائف الزراعیة واإلرتقاء 
بمستوى تلك الوظائف

خلق بیئة عمل مواتیة تدعم تمكین المرأة وترفع القیود 
المفروضة علیھا (القیود القائمة على النوع اإلجتماعى)

1

2

بناء رأس المال البشرى وتقویة الفاعلیة 
(القوة الفردیة) 3

تحدید وتطویر المھارات ذات الرواج (القابلة 
للتسویق) 4

5
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الجدول 2: ملخص المجاالت المحتملة للتدخل عبر السياسات العامة والبرامج

التوصیات العامة فى مالحواجز/المعیقات
 یلى السیاسات

النتائج على مستوى األفراداإلجراءات والتدابیر المتصلة بالبرامج والسیاسات العامة

• فتح الحسابات المصرفیة
• الحصول على ملكیة األراضى واألصول                        

األخرى التى تستخدم ألغراض الضمان فى  
المصارف

• الحصول على التمویل

• الحصول على ملكیة األراضى
• التحكم فى االصول المنتجة

• اإلستفادة من التدریب المھنة وخدمات اإلرشاد
• دعم وتوطید من التعلیم العالى

المؤسسات الرسمیة

المؤسسات الرسمیة

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

االسواق

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

المؤسسات الرسمیة

لمؤسسات غیر الرسمیة

االسواق

تمكین النساء من الحصول على ملكیة خاصة/فردیة أو مشتركة لألراضى؛ خلق البیئة المواتیة 
لتشكیلة مختلفة من فرص التمویل

التوسع واألستفادة/التعلم من مؤسسات التمویل الرسمیة؛ تضمین أدارة المخاطر فى البرامج 
التدریبیة المقدمة للنساء حول إزالة األمیة المالیة 

تقدیم/طرح أنواع مختلفة من فرص التمویل؛إدخال تعدیالت تشغیلیة/تنفیذیة على الخدمات 
المصرفیة لتلبیة إحتیاجات النساء

تمكین انساء من إمتالك األراضى، والوصول لألصول المنتجة وإتخاذ القرارات بشأنھا؛ دعم 
تنظیمات العامالت الزراعیات من النساء 

استھداف خدمات االرشاد؛ إعداد وتطوبر برامج تنسیب وظیفى للخریجات من التخصصات 
الزراعیة؛ تنویع نقاط الدخول لألسواق 

تیسیر الحصول على المعلومات

تمكین المتسربین من الدراسة من ألكمال تعلیمھم عبر الیات بدیلة؛ توفیر حواغز إقتصادیة 
لألسر مقابل إكمال التعلیم؛ تبتى وتوجیھ برامج "اإلنتقال من المدرسة الى العمل"؛ معالجة 

األحكام الخاصة بالطاعة فى قانون األحوال الشخصیة

التصدى للعادات والتقالید األبویة عبر دعم التدخالت المسترشدة بالعلوم السلوكیة على مستوى 
المجتمع؛ ضمان مزج برامج التدریب المھنى للمھارات الحیاتیة والتدریب حول سبل كسب 

العیش؛ تیسیر الوصول الى المعلومات والشبكات 

دفع قطاع تقنیة المعلومات واإلتصاالت وضمان مشاركة النساء والشباب؛ دعم التدریب 
المھنى وبرامج "المدرسة العمل" الموجھة جغرافیاً؛ تبنى سیاسات توظیف مرنة.

تضمین المھارات اإلجتماعیة العاطفیة والمختوى الموجھ خصیصاً للنساء فى البرامج 
التدریبیة؛ 

إعداد وتطویر برامج التنسیب لخریجى تقنیة المعلومات واإلتصاالت؛ تیسیر التشبیك الرقمى 
والبحث عن فرص التوظیف؛ إنشاء برامج للتوجیھ واإلرشاد

رفع القیود القائمة على النوع اإلجتماعى فى قانون العمل (القیود المتعلقة بالقطاعات، 
والساعات، الخ؛ إدخال تدابیر تتعلق برعایة األطفال والنقل اآلمن؛ معالجة األحكام المتعلقة 

بالطاعة فى قانون األحوال الشخصیة 

اإلستثمار فى إزالة األمیة المدنیة والسیاسیة للنساء؛ دعم التدخالت المسترشدة بالعلوم السلوكیة 
للتصدى للعادات والتقالید المجندرة حول األدوار والمسئولیات

تسھیل اإلجراءات واللوائح الخاصة بممارسة األعمال التجاریة؛ السیاسات العامة حول عدم 
التمییز والتحرش فى مكان العمل بجانب العمل المتسم بالمرونة؛ دعم تدابیر رعایة الطفل 

والترحیل اآلمن

تحسین مستوى إستفادة النساء من خدمات 
التمویل؛ زیادة أنشطة ریادة األعمال

تزاید ملكیة المرأة لألصول المنتجة والتحكم 
فیھا؛ زیادة اإلنتاجیة بالنسبة للنساء والشباب فى 

المناطق الریفیة

إمتالك المزید من رأس المال البشرى والقدرة 
التقاوضیة للنساء والشابات من اإلناث داخل 

األسرة وفى المجتمع

زیادة التوظیف وریادة األعمال بین النساء 
والشباب؛ عائد أعلى على التعلیم واإلستثمارفى 

إكتساب المھارات

إمتالك المرأة لصوت أعلى وزیادة قوتھا 
الفردیة (فاعلیتھا)؛ زیادة رأس المال 

اإلقتصادى واإلجتماعى والسیاسى مع مرور 
الزمن

• إكمال التعلیم (الریف)
• الزواج المبكر

• إمتالك صوت مسموع وممارسة الفاعلیة (القوة 
الفردیة)

• العمل خارج المنزل
• إحداث توازن بین العمل مدفوع األجر ومسئولیات 

األسرة التى ال یقابلھا أجر

• الحصول على التدریب المھنى المناسب؛ إمتالك 
المعارف والمھارات األساسیة فى مجال األعمال

• التشبیك/ والبحث عن فرص التوظیف
• االستفادة من التعلیم العالى (تقنیة المعلومات 

واإلتصاالت)
• بیئة العمل غیر الصدیقة (غیر المواتیة)

• إمتالك صوت مسموع وممارسة الفاعلیة (القوة 
الفردیة)

• العمل خارج المنزل
• إحداث توازن بین العمل مدفوع األجر ومسئولیات 

األسرة التى ال یقابلھا أجر

1. توسیع فرص النسا فى الحصول على التمویل

تحسین الحصول على الوظائف الزراعیة واإلرتقاء 
بمستوى تلك الوظائف

خلق بیئة عمل مواتیة تدعم تمكین المرأة وترفع القیود 
المفروضة علیھا (القیود القائمة على النوع اإلجتماعى)

1

2

بناء رأس المال البشرى وتقویة الفاعلیة 
(القوة الفردیة) 3

تحدید وتطویر المھارات ذات الرواج (القابلة 
للتسویق) 4

5
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 الملحق )1(:
  حاشية منهجية:

جمع وتحليل البيانات النوعية

يصف هذا القسم الطرق المستخدمة لجمع البيانات وتنقيتها وتحليلها.

منهج البحث
لتحقيق أهداف البحث، تّم إجراء دراسة نوعية من أجل تحقيق فهم أفضل للقيود 
تّم  وقد  االقتصادية.  الفرص  إلى  الوصول  في  والشباب  النساء  تواجهها  التي 
إستخدام طرق البحث التالية لجمع البيانات من المناطق/األشخاص ذوى الصلة 

بالموضوع قيد الدراسة:

أسلوب/أداة 	  إختيار  )FGDs(: تّم  التركيز  مجموعات  مناقشات 
من  البطالة  حول  متعّمقة  نقاشات  إلجراء  التركيز  مجموعات  مناقشات 
المضمرة/الضمنية.  والمعاني  الجماعية  النظر  وجهات  إستكشاف  أجل 
في  الدراسة  قيد  بالظاهرة  المتأثر  المجتمع  المناقشات  هذه  وإستهدقت 

إطار زمني محدود.
مقابالت 	  منهجية  المتعمقة  المقابالت  تستخدم  المتعّمقة:  المقابالت 

المخبرين األساسيين )KIIs( لجمع المزيد من المعلومات من مجموعة 
بموضوع  والدراية  المعرفة  ذوى  من  الخبراء  المخدمين/  من  محدودة 
معين )على سبيل المثال، السياسات العامة، وتوظيف النساء والشباب(.

المناطق الجغرافية للبحث
رئيسية  أنشطة  ثالثة  غطّت  حيث  مختلفة،  واليات  ثالث  في  الدراسة  أجريت 
النساء  لتوظيف  المختلفة  والدوافع  للظروف  أوسع  فهم  لتطوير  للدخل  مّدرة 
)الخدمات(  الخرطوم  هي  المختارة  الواليات  وكانت  السودانيين.  والشباب 

وجنوب دارفور )الزراعة( والجزيرة )الصناعات(. 

أدوات البحث
بهدف/أهداف  المتعلقة  الرئيسية  البحث  أسئلة  تحديد  عام،  بشكل  تّم،  أوالً، 
التركيز،  مجموعات  لمناقشات  أدلة/مراشد  إعداد  تّم  ذلك،  على  وبناًء  البحث. 
المجموعات  من  لكٍل  مخّصصة  أقسام  على  األدلة/المراشد  تلك  أحتوت  حيث 

والحصول  والتعليم،  الحياة،  حول  التصّورات  المثال،  سبيل  )على  المستهدفة 
على وظيفة، والعمل الحر، والتسّرب(. وبالمثل، تّم إعداد أدلة/مراشد متعمقة 

شبه منظّمة للمقابالت.

العينات
األساسية  الخصائص  لوضوح  نظًرا  الهادفة“  العينات  ”أخذ  نظام  إتخدام  تّم 
للمستطلعين الذين يالئمون أغراض البحث. وفى حين تّم إستخدام أخذ العينات 
النظر  بغرض  التركيز  لمجموعات  الهادفة(  العينات  أخذ  من  )نوع  المتجانسة 
بأقصى  تتميز  التى  العينات  أخذ  إسلوب  فإن  متعّمق،  بشكل  البطالة  قضايا  في 
درجات التباين )نوع من أخذ العينات الهادفة التي تضمن التنوع أيًضا( - لتغطية 
نطاق أوسع من العينات )على سبيل المثال، المخّدمين في مختلف الصناعات، 
المخبرين  مقابالت  فى  إستخدامه  تّم  قد   – المخّدمة(  الوحدات  حجم  ونطاق 
والعناصر  المركزية،  /المحاور  الموضوعات  إلكتشاف   )KIIs( الرئيسيين 

األساسية، و/أو األبعاد المشتركة.

نقاش 	  حلقة   33 مجموعه  ما  إجراء  تّم  التركيز:   مجموعة  عينات 
في  نقاش  حلقة   12 واليات:  ثالث  في   )FGDs( التركيز  لمجموعات 
)تّم  دارفور  جنوب  في  نقاش  حلقات  و 9  والجزيرة،  الخرطوم  من  كل 
 .)COVID-19( إلغاء 3 مجموعات منها بسبب جائحة فيروس الكرونا
وتّم إختيار المستطلعين )نساء - رجال - شباب( لتمثيل مجتمع العاملين 
المختلفة.  التعليمية  المستويات  ذوى  من  العمل  عن  العاطلين  ومجتمع 
وكانت مجموعتا الخرطوم والجزيرة تمثاّلن المناطق الحضرية، بينما 
مجموع  وكان  الريفية.  المناطق  تمثل  دارفور  جنوب  مجموعة  كانت 

أفراد مجموعة التركيز الواحدة ستة مشاركين.
مع 	  مقابلة   28 إجراء  تّم    :)KIIs( الرئيسيين  المخبرين  مقابالت 

وغير  العاملين  يمثّلون  مستخدمين  مع  منها   18 الرئيسيين:  المخبّرين 
العاملين والمنتسبين لألعمال الحرة )التوظيف الذاتى( من المشاركين، 
الثالثة  القطاعات  يمثلون  مخّدمين  مع  مقابالت   10 إجراء  تّم  بينما 

)الخدمات، والزراعة، والصناعة(.
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عينة مجموعات التركيز:  تّم إجراء 15 حلقة نقاش لمجموعات التركيز. 

العمرالتعليم*الوصفالمستطلعينتصنيف المنطقةاإلقليمر م

1

الخرطوم

45-25إكمال الجامعة فما فوقال تعملنساءحضر

18-24أكمال الثانوى أو التدريب المهنى وإكمال الجامعة فما فوقال تعملشابات من اإلناثحضر2

18-24أكمال الثانوى أو التدريب المهنى وإكمال الجامعة فما فوقال يعمل شباب من الذكورحضر3

25-45إكمال الجامعة فما فوقيعملرجالحضر4

18-24أكمال الثانوى أو التدريب المهنى وإكمال الجامعة فما فوقتعملشابات من اإلناثحضر5

25-45إكمال الجامعة فما فوقتعملنساءحضر6

7

جنوب دارفور

25-45إكمال الجامعة فما فوقتعملنساءريف

18-24إكمال الجامعة فما فوقتعملشابات من اإلناثريف8

18-24إكمال الجامعة فما فوقيعملشباب من الذكورريف9

13

الجزيرة

25-45إكمال الجامعة فما فوقيعمل رجالحضر

18-24إكمال الجامعة فما فوقال تعملشابات من اإلناثحضر14

18-24إكمال الجامعة فما فوقال يعمل شباب من الذكورحضر15

25-45إكمال الجامعة فما فوقال تعملنسا ءحضر16

24–18إكمال الجامعة فما فوقال تعملشابات من اإلناثحضر17

24–18إكمال الجامعة فما فوقال يعملشباب من الذكورحضر18

نظّمت حلقات نقاش إضافية لمجموعات التركيز فى األقاليم الثالثة لتغطية تشكيلة من غير المتعلمين )من لم ينتظموا فى أى دراسة، أو من أكملوا تعليمهم اإلبتدائى 
فقط( واألقل تعليماً )من لم ينالوا تعليماً جامعياً لكنهم أكملوا التعليم الثانوى أو تلقوا تعليماً مهنياً(. ويبلغ حجم العينة 15 شخص.

العمرالتعليم*الوصفالمستطلعينتصنيف المنطقةاإلقليمر م

1

الخرطوم

45-25عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية ال يعملنساءحضر

24-18أكمل المرحلة األبتدائية وأكمل المحلة الثانوية أو التدريب الهنى ال يعملشابات من اإلناثحضر2

التدريب ال يعملشباب من الذكورحضر3 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

18-24

التدريب يعملرجالحضر4 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

25-45

التدريب يعملشابات من اإلناثحضر5 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

18-24

التدريب يعملنساءحضر6 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

25-45

7

جنوب 
دارفور

التدريب يعملشابات من اإلناثريف أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

18-24

45-25عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية يعملرجالريف8

24-18عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية ال يعملشباب من الذكورريف9

13

الجزيرة

25-45عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية ال يعملنساءحضر

التدريب ال يعملشابات من اإلناثحضر14 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

24-18

التدريب ال يعملشباب من الذكورحضر15 أو  الثانوية  المرحلة  وإكمال  األبتدائية  المرحلة  إكمال 
المهنى 

24-18

25-45عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية يعملرجالحضر16

18-24عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية يعملشباب من الذكورحضر17

25-45عدم اإللتحاق بالمدرسة/الخلوة بالمرة وإكمال المرحلة األبتدائية يعملنساءحضر18
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.)KIIs( تّم إجراء ما مجموعه 28 مقابلة مع المخبرين الرئيسيين

الفئة: المخدمين االفراد واألشخاص الذين ال يعملون

نوع المنشأة )وحجمها(التعليمالتوصيفالمستطلعينتصنيف المنطقةاإلقليمر م

1

الخرطوم

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملإمراةحضر

أعمال حرة )يعمل شابة من اإلناثحضر2
متجر حلويات )صغير(إكمال الجامعة فما فوقلحسابه الخاص(

مستخدم إدارى )صغير(إكمال الجامعة فما فوقيعملشاب من الذكورحضر3

مدير تسويق ومبيعات )كبير(إكمال الجامعة فما فوقيعملإمراةحضر4

—إكمال اإلبتدائىال يعملشابة من اإلناثحضر5

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملشاب من الذكورحضر6

7

جنوب دارفور

أعمال حرة )يعمل إمراةريف
زراعة زهور )صغير(إكمال الجامعة فما فوقلحسابه الخاص(

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملشابة من اإلناثريف8

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملشاب من الذكورريف9

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملإمراةريف10

مخدم/مالك )صغير(إكمال الجامعة فما فوقيعملشابة من اإلناثريف11

أعمال حرة )يعمل شاب من الذكورريف12
مخدم/مالك )متوسط(إكمال الجامعة فما فوقلحسابه الخاص(

13

الجزيرة

مشرف )كبير(عدم اإللتحاق بالدرسة/الخلوة مطلقاًيعملإمراةحضر

—إكمال اإلبتدائىال يعملشابة من اإلناثحضر14

أعمال حرة )يعمل شاب من الذكورحضر15
مخدم/مالك )متوسط(إكمال الجامعة فما فوقلحسابه الخاص(

—إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى ال يعملإمراةحضر16

أعمال حرة )يعمل شابة من اإلناثحضر17
مخدم/مالك )صغير(إكمال الجامعة فما فوقلحسابه الخاص(

مشرف عام )كبير(إكمال المرحلة الثانوية أو التدريب المهنى يعملشاب من الذكورحضر18
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الفتة: المخدمين

حجم المنشأةالقطاعالوظيفةالنوع اإلجتماعىتصنيف المنطقةاإلقليمر م

1

الخرطوم

متوسطخدمات تجاريةمدير تنمية بشريةأنثىحضر

كبيرخدمات صيدالنيةمدير تنمية بشريةأنثىحضر2

كبيرخدمات حكوميةمدير إدارىأنثىحضر3

4

جنوب دارفور

صغيرزراعة خاصةمالكذكرريف

كبيرخدمات حكوميةمدير اإلدارة الزراعيةذكرريف5

متوسطزراعة خاصةمالكذكرريف6

7

الجزيرة

متوسطصناعةمدير تنمية بشريةذكرحضر

كبيرصناعةمالكذكرحضر8

متوسطصناعةمدير مشروعأنثىحضر9

متوسطصناعةمدير تنفيذىأنثىحضر10

جمع البيانات
ثالثة 	  لمدة  مكثّف  وميداني  تدريب نظرى  تّم إجراء  الميسرين:   تدريب 

مناقشات  اإلناث  من  الميّسرات  وتولّت  الميداني.  العمل  بدء  قبل  أيام 
 )KIIs( الرئيسيين  المخبرين  ومقابالت   )FGDs( التركيز  مجموعات 
مناقشات  الذكور  من  الميّسرين  تولى  بينما  المستطلعات،  النساء  مع 
مجموعات التركيز )FGDs( ومقابالت المخبرين الرئيسيين )KIIs( مع 
المستطلعين من الذكور. وتّم إطالع الفريق الميداني الذي يتألف من 12 
والمسؤوالت  الخبرة  ذوات  من  النساء  من  الميدانيات  المستقطبات  من 
عن إستقطاب المستطلعات  لمجموعات التركيز )FGDs( على إستبيان 

الفرز أيًضا.
تركيز 	  مجموعة  على  التجريبية  المرحلة  التجريبية: إشتملت  المرحلة 

المرحلة  هذه  تنفيذ  تّم  وقد  رئيسين.  مخبّرين  مع  واحدة  ومقابلة  واحدة 
التجريبية في الخرطوم مع فئة ”الشباب غير العامل“ للتحقّق من صالحية 
مدة المناقشة، ودليل المناقشة، وعدد المستطلعين في مجموعة التركيز 

والذى تبيّن أنه سيكون مناسباً بين 6 و 8 أفراد.
العمل الميداني: تّم إعداد إستبيان الفرز وإستخدامه لتحديد المستطلعين 	 

المناسبين لمجموعات التركيز. وقد تّم إستخدام مزيج من نهج الزيارات 
تّم  كما  المستطلعين.  إلستقطاب  )التضاعف(  الثلج  كرة  ونهج  المنزلية 
على  الحصول  بعد  الدراسة  في  المشاركين  مع  المقابالت  جميع  إجراء 
المحلية  باللغة  المقابالت  إجراء  وتّم  منهم.  علم“  عن  الحرة  ”الموافقة 
تسجيل  جهاز  على  رقميًا  النوعية  المقابالت  تسجيل  تّم  كما  )العربية(. 
)الموافقة  علم  عن  الموافقة  على  الحصول  بعد  فقط  محمول  صوتي 
مجموعة  نقاش  مدة  وكانت  الدراسة.  في  المشاركين  من  المسنيرة( 
التركيز حوالي ساعتين، كما إستمرت مقابلة المخبّرين الرئيسيين  لمدة 

45 دقيقة إلى ساعة واحدة.
تّم 	  البيانات:   وتنظيم  وإدخال  البيانات(  )محاضر  المكتوبة  النصوص 

من  العربية  باللغة  كلمة(  )كلمة  حرفياً  المناقشات  جميع  وتدوين  نسخ 
التسجيالت الصوتية وترجمت من ثّم إلى اللغة اإلنجليزية.

تحليل البيانات
بناًء على أسئلة البحث، تّم إعداد مصفوفات التحليل الخاصة بجميع المقابالت 
ومقابالت  المسخدمبن  من   )KIIs( الرئيسيين المخبّرين  مقابالت  ذلك  في  )بما 
المخبّرين الرئيسيين )KIIs( من المخّدمين وأصحاب العمل، إضافة إلى جميع 
إلى   وتصنيفها  البيانات  ترميز  وتّم   ،  )FGDs( التركيز  مجموعات  مناقشات 
بشكل  البيانات  تحليل  ثّم  من  وتّم  المصفوفات.  هذه  بإستخدام  مختلفة  محاور 
وعند  التحليل.  قبل  )إلتباسات(  خاطئة  مفاهيم  تكوين  عدم  لضمان  إستقرائي 
رصد نتائج التحليل اإلستقرائي، تّم إستخدام الملّخص أو الفئات العليا كعناوين 
توفير  تّم  كما  فرعية.  كعناوين  التفصيلية  الفئات  إستخدام  مع  للنتائج،  رئيسية 

اإلقتباسات الالزمة كذلك.

أوجه قصور البحث النوعي
لفهم  وتوضيحية  متعّمقة  معلومات  إنتاج  هو  النوعي  البحث  من  الهدف  كان 
 Almeida, Faria, and( التحليل/الدراسة  قيد  للمشكلة  المختلفة  األبعاد 
التمثيل  تحقيق  إلى  يهدف  ال  النوعي  العمل  أن  حين  وفي   .)Queirós 2017
الكامل وال يسمح باستخالص تعميمات واسعة، فقد سمحت مجموعات التركيز 
بجمع معلومات مفّصلة حول المشاركين األفراد والمجموعات التى تمثّلهم، مما 
يوفّر فهًما أعمق لديناميكيات القضايا التي تتم مناقشتها. ومع ذلك، فإن الدراسات 
النوعية لها أوجه القصورالخاصة بها، وهذه الدراسة ليست استثناًء باى حال 
من األحوال. فأوالً، غطّت الدراسة ثالث واليات فقط من أصل 18 والية في 
السودان. وثانيًا، كان العمل الميداني يعتمد كليًا على حيادية الميّسر والمدونين، 
ال سيما بالنظر إلى أن توثيق المالحظات يمثًل عملية ال تخلو من صعوبة. وقد 
أجرى فريق البنك الدولي مناقشات مع الشركة اإلستشارية لمناقشة كيفية تقليل 
التحيّز المحتمل من جانب الميّسر والمدونين. ولم يتمكن فريق البنك الدولي من 
مراقبة بعض األعمال الميدانية بسبب قيود السفر المفروضة على موظفي البنك 
النصوص  بمقارنة  الدولي  البنك  فريق  وقام  األمنية.  المخاوف  بسبب  الدولي 
والملفات الصوتية المسجلة كجزء من عمليات فحص جودة البيانات. وتّم تحديد 

بعض األخطاء وتصحيحها الحقًا من قبل الشركة اإلستشارية.
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 الملحق )2(
 : حاشية منهجية

تحليل البيانات الكمية

شرح نموذج االنحدار اللوجستي
يتم حساب تقديرات نموذج االنحدار اللوجستي الستكشاف محددات مشاركة الفرد في القوى العاملة وموقعه من التوظيف حين يتم التحكم في بعض الخصائص 
الفردية واألسرية. ويهدف التحليل إلى فهم وتحديد العوامل األكثر فعالية فيما يتصل بالمشاركة في القوى العاملة أو فيما يتصل بالتوظيف. وسيتم فصل االنحدار 

حسب الجنس )ذكر مقابل أنثى( والعمر )الشباب مقابل البالغين(.

ويمكن التعبير عن النموذج كاآلتى

log + + + +0= b 1 i ib
2b( )pi

1– pi حضر/ریف األقلیم i3b العمر i4b المستوى التعلیمى

i i+ +
9b لدیھ/لدیھا أطفال

10b فقیر/فقیرة i+
11b توفر تلفون i+

12b توفر كمبیوتر

i'+
13b أمكانیة الحصول على التمویل

log+ + +i ( )+
5b 7bالوضع األجتماعى 6b النوع األجتماعى لرب األسرة

8b حجم األسرةنسبة اإلعالة فى األسرة

1 +
i b

log ( )pi
1– piE or g(pi)= =yi

exp xT( )

i bexp xT( )
( )

حيث أن )yi( متغير مزدوج )binary variable( تمثّل “المشاركة فى القوى العاملة” و”التوظيف”.
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الجدول أ/1. محددات المشاركة فى القوى العاملة بين السكان ممن هم فى سن العمل )نتائج نسب اإلحتماالت من نموذج اإلنحدار اللوجستى(

أكبر سناًشبابأنثىذكر 

***1.297***1.315***1.420*1.186الريف

)0.09()0.08()0.09()0.07(

**0.782**1.456***0.652***1.542اإلقليم الشمالى

)0.19()0.06()0.17()0.07(

1.2330.979**0.762***1.545اإلقليم الشرقى 

)0.17()0.07()0.14()0.08(

0.998**1.325*0.819***1.711اإلقليم األوسط

)0.18()0.07()0.14()0.08(

***3.201***3.060***4.545***2.076إقليم كردفان

)0.25()0.41()0.34()0.29(

***6.797***3.340***8.274***1.822إقليم دارفور

)0.21()0.74()0.37()0.63(

  ***0.487***0.232الشباب

)0.02()0.03(  

اإلبتدائى )جزئى/
اكمال(

0.422***0.730***0.350***1.300***

)0.03()0.05()0.02()0.08(

***1.639***1.1370.456***0.495الثانوى

)0.05()0.11()0.04()0.13(

***3.326*1.357***0.8734.744بعد الثانوى فما فوق

)0.12()0.48()0.18()0.33(

أكبر سناًشبابأنثىذكر 

متزوج/متزوج 
من قبل

2.077***0.609***0.371***0.189***

)0.30()0.05()0.03()0.01(

تعيلها/تترأسها 
إمرأة

1.010.584***0.8732.668***

)0.11()0.05()0.08()0.27(

لوغاريثم حجم 
األسرة

0.553***0.9110.781**0.629***

)0.05()0.06()0.06()0.04(

  0.949***1.235نسبة اإلعالة

)0.08()0.03(  

لديه/لديها أطفال 
1 =

1.917***2.449***14.81***28.06***

)0.31()0.32()4.99()1.72(

***1.011.344***1.011.273فقير/فقيرة 

)0.08()0.08()0.07()0.08(

1.078**0.9981.280***1.505توفر هاتف

)0.14()0.06()0.10()0.07(

0.7741.172*0.8181.332توفر كمبيوتر

)0.12()0.18()0.13()0.15(

إمكانية الحصول 
على تمويل

1.0281.0730.8291.259*

)0.12()0.11()0.10()0.11(

المشاهدات/
القياسات

13,57114,7408,59819,713
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الجدول أ/2  محددات التوظيف بين السكان ممن هم فى سن العمل )نتائج نسب اإلحتماالت من نموذج اإلنحدار اللوجستى(

أكبر سناًشبابأنثىذكر 

***1.410***1.779***1.874***1.347الريف

)0.09()0.12()0.13()0.07(

***1.1490.740***1.1930.456اإلقليم الشمالى

)0.13()0.06()0.16()0.06(

0.997**1.518*0.779***1.587اإلقليم الشرقى 

)0.16()0.08()0.19()0.08(

*1.2290.847***0.559**1.363اإلقليم األوسط

)0.13()0.06()0.15()0.06(

***2.945***3.436***4.594***1.948إقليم كردفان

)0.21()0.44()0.43()0.25(

***5.027***3.881***7.592***1.664إقليم دارفور

)0.18()0.71()0.47()0.44(

***0.453***0.275الشباب

)0.02()0.03(

1.097***0.347***0.624***0.483اإلبتدائى )جزئى/اكمال(

)0.03()0.04()0.03()0.06(

***1.398***0.880.427***0.559الثانوى

)0.05()0.09()0.04()0.11(

***1.789***0.515***2.430***0.548بعد الثانوى فما فوق

)0.06()0.26()0.07()0.16(

أكبر سناًشبابأنثىذكر 

***0.290***0.386**0.782***2.593متزوج/متزوج من قبل

)0.32()0.06()0.03()0.02(

***0.8772.733***1.0020.565تعليها/تترأسها إمرأة

)0.10()0.05()0.08()0.27(

***0.598*0.805*0.835***0.607لوغاريثم حجم األسرة

)0.05()0.06()0.07()0.04(

0.983***1.303نسبة اإلعالة

)0.07()0.03(

***25.21***15.59***2.472***1.944لديه/لديها أطفال = 1

)0.27()0.33()4.75()1.46(

***1.0461.299***0.981.310فقير/فقيرة 

)0.07()0.08()0.07()0.07(

*1.136***1.1011.337***1.430توّفر هاتف

)0.12()0.07()0.11()0.07(

0.8231.257***0.8821.766توّفر كمبيوتر

)0.12()0.25()0.17()0.16(

إمكانية الحصول على 
تمويل

1.0761.1130.7751.287**

)0.11()0.12()0.11()0.11(

13,57114,7408,59819,713المشاهدات/القياسات
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الجدول أ/3  تحليل/تقسيم أوكساكا/باليندر للفجوة بين الجنسين فى الدخل الشهرى

الخطأ المعيارى المعاملالتفاضل/الفرق
نطاق/مدى الثقة  )tP > t)95%المعدل خطياً

% من مجموع الفرق

0.010065670.700.0006.7310896.770547 6.750818التنؤء_1

0.01934320.590.0006.1622966.238114 6.200205التنبؤ_2

0.02180325.250.0000.50787740.5933479 0.5506126الفرق

0.02964195.40.0097773.030.0020.01047740.0488064العطايا/الهبات

0.525704695.50.02048925.660.0000.48554510.5658641المعامالت

0.01613840.0066706−0.810.416−0.90.005818−0.0047339−التفاعل

% من األثر الكلى للعطايا/
الهبات

 العطايا/الهبات

0.00935250.0121952−0.001421450.0054970.260.796التعليم

0.0146243490.0040383.620.0000.00670960.022539الصناعة

0.00921150.0000965−1.920.055−150.002374−0.0045575−حضر/ريف

0.0181538610.0041344.390.0000.01005160.026256العمر

% من األثر الكلى للمعامالت
 المعامالت

0.061476−0.2126074−3.550.000−260.038552−0.1370417−التعليم

0.15450240.054793−0.930.35−90.053389−0.0498547−الصناعة

0.08669750.2136141−0.0634583120.0766060.830.407 حضر/ريف

0.16839020.0937331−0.560.577−70.066865−0.0373285−العمر

0.68647131310.1364545.030.0000.4190090.9539336الحد الثابت

% من األثر الكلى للتفاعل
 التفاعل

0.0047860.0036727−0.260.796−0.0005567120.002158− التعليم

0.01026770.0036999−0.920.357−0.0032839690.003563−الصناعة

0.00161340.0037192−220.001360.770.439−0.0010529حضر/ريف

0.00880350.004911−0.560.578−0.0019462410.003498−العمر

.)NHBPS 2014/15( المصدر: إعداد موظفى البنك الدولى استناداً الى بينانات المسح القومى لميزانية األسرة والفقر
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 الملحق )3(:
أداء السودان في مؤشر المرأة واألعمال التجارية والقانون 

)WBL( لعام 2021
يستقصى تقرير المرأة واألعمال التجارية والقانون لعام WBL 2021( 2021( االختالفات القانونية في إمكانية وصول الرجال والنساء إلى الفرص االقتصادية، 
والتي يتم قياسها من خالل مؤشرات تغطى ثمانية أبعاد. وتمثّل النتيجة اإلجمالية مجموع متوسط الدرجات الفردية لكل بُعد من تلك األبعاد، وتتراوح قيمة النتيجة 
اإلجمالية بين 0 )صفر( و 100 )مائة(، حيث تمثّل 100 )مائة( أعلى درجة. وقد حصل السودان على درجة إجمالية قدرها 29.4. ويوّضح الجدول أدناه التقسيم 

حسب األبعاد والمؤشرات.

0التنقل

الهل يمكن للمرأة أن تطلب جواز سفر بنفس طريقة الرجل؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تسافر خارج البالد مثل الرجل؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تسافر/ تتنقل خارج منزلها مثل الرجل؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تختار أين تعيش بنفس طريقة الرجل؟

0مكان العمل

الهل يمكن للمرأة أن تحصل على وظيفة مثل الرجل؟ 

الهل يحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس النوع اإلجتماعى؟

الهل هناك عقوبات جنائية أو تعويضات مدنية على التحرش الجنسي في العمل؟ 

الهل يوجد تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل؟ 

0األجور

الهل يفرض القانون أجًرا متساوًيا عن العمل المتساوي فى القيمة؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تعمل في نفس ساعات الليل مثل الرجل؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تعمل في وظائف تعتبر خطرة مثلما يفعل الرجل؟

الهل تستطيع المرأة العمل في نفس الصناعات مثل الرجل؟ 

0الزواج

الهل ال يوجد نص قانوني يلزم المرأة المتزوجة بطاعة زوجها؟

الهل يمكن للمرأة أن تكون "رب األسرة" أو "رب العائلة" بنفس طريقة الرجل؟ 

الهل توجد تشريعات خاصة بالعنف األسري على وجه التحديد؟ 

الهل يمكن للمرأة أن تحصل على حكم قضائى بالطالق مثل الرجل؟ 

الهل للمرأة نفس حقوق الرجل في الزواج مرة أخرى؟ 

20األبوة/الوالدية

الهل من المتاح لألمهات الحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة 14 أسبوًعا على األقل؟ 

الهل تسدد الحكومة 100 فى المائة من استحقاقات إجازة األمومة؟ 

الهل من المتاح للآلباء الحصول على إجازة مدفوعة األجر؟ 

الهل هناك إجازة والدية/أبوة مدفوعة األجر؟ 

نعمهل فصل العامالت الحوامل محظور؟ 

75ريادة األعمال

نعمهل يمكن للمرأة توقيع العقود مثل الرجل؟ 

نعمهل يمكن للمرأة أن تسجل عمالً تجاريا مثل الرجل؟ 

نعمهل يمكن للمرأة أن تفتح حساًبا مصرفًيا مثل الرجل؟ نعم

الهل يحظر القانون التمييز بين الجنسين في الحصول على االئتمان المصرفى؟ 

40األصول/الموجودات

نعمهل للرجال والنساء حقوق ملكية متساوية للممتلكات غير المنقولة ؟ 

الهل لألبناء والبنات حقوق متساوية في وراثة األصول من والديهم؟ 

الهل لألزواج والزوجات الذين مات عنهم شركائهم فى الزواج حقوق متساوية في وراثة األصول؟ 

نعمهل يمنح القانون الزوجين سلطة إدارية متساوية على األصول أثناء الزواج؟ 

الهل توجد نصوص قانونية حول تقييم المساهمات غير النقدية؟ 

100المعاش التقاعدى

نعمهل تتساوى السن التي يمكن للرجل والمرأة أن يتقاعدا عندها بمعاش كامل؟ 

نعمهل تتساوى السن التي يمكن عندها للرجال والنساء التقاعد بمعاش جزئي؟ 

نعمهل سن التقاعد اإللزامي للرجال والنساء متساوية؟ 

نعمهل يتم احتساب فترات التغيب عن العمل بسبب رعاية األطفال في استحقاقات التقاعد/المعاش؟ 
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