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أطلس أنظمة الحصص االنتخابية 
على أساس النوع االجتماعي

س النوع االجتماعي
ص االنتخابية على أسا

س أنظمة الحص
أطل

لالتجاهات  عامة  ملحة  االجت�عي  النوع  أساس  عىل  االنتخابية  الحصص  أنظمة  أطلس  كتاب  يقّدم 
صة عىل أساس النوع االجت�عي حول العا�. يشمل  والتحّديات الراهنة يف مجال أنظمة الحصص املخصَّ
الكتاب ملفات ٨٥ بلداً ومنطقة مع وصف مفّصل ألنظمة الحصص االنتخابية املستخدمة فيها. يهدف 
األطلس – مثله يف ذلك مثل قاعدة البيانات املُستَمد منها، وهي قاعدة البيانات العاملية لحصص النساء 
 (www.quotaproject.org)، إىل تزويد منارصي حقوق املرأة واملساواة ب± الجنس±، وكذلك العامل± يف 
مجال االنتخابات، Ëورد موّحد ومتاح بسهولة ويُرس حول حصص مخصصة عىل أساس النوع االجت�عي.

د هذا اإلصدار املشرتك ب± املؤسسة الدولية للدÌقراطية واالنتخابات وجامعة ستوكهو�  "وآمل أن يزوِّ
واالتحاد الربملاÚ الدويل صانعي السياسات والناشط± �Ëرسات وخربات مقارنة، تساعدهم عىل توجيه 
ب±  املساواة  وتعزيز  للمرأة  السيايس  التمك±  صوب  بالدهم  يف  والحزبية  االنتخابية  والقوان±  النظم 

الجنس± Ëعناها األشمل يف الحياة العامة’".

من التقديم بقلم:

مارغوت فالسرتوم
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تقديم 
من خالل املهام املتنوعة التي قمُت بها بالنيابة عن هيئات دولية، مثل األمم املتحدة واالتحاد األورويب، وقبل ذلك كعضوة 

منتخبة يف الربملان السويدي، حظيُت برشف منارصة املساواة بني الرجال والنساء يف املجالني العام والخاص. ومن حسن 

أنَّه ال ميكن إقامة أنظمة حكم دميقراطية  العامل، عىل  متزايداً يف جميع أنحاء  أنَّنا نشهد يف هذه اآلونة إجامعاً  الحظ 

مستقرة دون تحقيق املساواة التامة بني النساء والرجال عىل صعيدي التمكني السيايس واملشاركة يف شؤون الحكم. 

ويف حني يبدو أن السؤال »ملاذا ندعو إىل تعزيز املساواة بني الجنسني؟« تتجىل إجابته مبزيد من الوضوح يوماً بعد يوم، 

فالسؤال بشأن »كيفية تعزيز املساواة بني الجنسني« مل يزل يحظى بأهمية بالغة، نظراً للتعقيد الذي تنطوي عليه النظم 

السياسية يف مختلف البلدان ومستويات التنمية االقتصادية فيها وقدراتها من حيث املوارد، فضالً عن شتى التأثريات التي 

ترتتب عىل التقاليد الثقافية والدينية وغريها. ومع ذلك، فالعقبات الهيكلية واملؤسسية التي تواجه النساء يف جميع أنحاء 

صة عىل أساس  العامل بينها أوجه تشابه كبرية، وتُشري األدلة املستمدة منها إىل أن التدابري الخاصة، مثل الحصص املخصَّ

م بنية صادقة لجعل البيئة السياسية واالنتخابية أكرث دميقراطية للنساء – ميكن أن تكون أداة فعالة  النوع – حني تُصمَّ

إليجاد كتلة حرجة من النساء بني صفوف الهيئات املعنية بشؤون الحكم. 

صة عىل أساس  ويعرض هذا األطلس بالتفصيل للكيفية التي تُنظِّم بها األطر القانونية استخدام أنظمة الحصص املخصَّ

النوع االجتامعي، بهدف إتاحة الفرص أمام النساء ألن يتطلَّعن إىل مقاعد الربملانات والحكومات املحلية املنتخبة ويرتشحن 

لها ويفزن بها. وعىل وجه الخصوص، يلفت األطلس االنتباه إىل بعض العنارص املتعلقة بالسياسات العامة، مثل القواعد 

املعنية برتتيب املرشحني يف القوائم أو باإللزام بوضع املرشحات يف أماكن معيَّنة منها، والعقوبات املفروضة يف حال عدم 

االلتزام بتلك القواعد، بهدف التشديد عىل أهمية تلك التدابري يف تفعيل سياسات تخصيص الحصص. وعالوة عىل ذلك، 

تُسلِّط الحاالت الواردة يف األطلس الضوء عىل كيفية تصميم نظم املقاعد املحجوزة دون االنتقاص من رشعية النائبات 

الاليئ يشغلن تلك املقاعد.

املواطنني  أمام  املطروحة  الخيارات  وصياغة  بهيكلة  السياسية  األحزاب  تضطلع  الحديثة،  التمثيلية  الدميقراطيات  ويف 

ليختاروا ممثليهم من بينها. ومن سوء الحظ، كام قلُت يف وقت سابق، أن هذه العملية كثرياً ما تتخذ صورة رجال يختارون 

النظم  تلك  كانت  بأسلوب محكم، سواء  النوع وطُبِّقت  أساس  صة عىل  املخصَّ الحصص  أنظمة  مت  ُصمِّ ما  فإذا  رجاالً. 

مفروضة بالقانون أو طوعية باالتفاق بني األحزاب، ميكن أن تقطع شوطاً طويالً يف سبيل التصدي لهذا التحيُّز يف عملية 

االختيار. وبالرغم من أن األطلس ال يتناول مسألة املساواة بني الجنسني يف الهياكل الداخلية لألحزاب السياسية وهيئات 

د املشهد الحزيب الداخيل توازناً حقيقياً بني  ُصنع القرار بها، إال أن تلك املسألة تحظى بذات القدر من األهمية حتى يجسِّ

الجنسني ويعربِّ بصدق عن املجتمع الذي يزعم أنَّه مُيثِّله. 

وآمل أن يزوِّد هذا اإلصدار املشرتك بني املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وجامعة ستوكهومل واالتحاد الربملاين 

الدويل صانعي السياسات والناشطني مبامرسات وخربات مقارنة، تساعدهم عىل توجيه النظم والقوانني االنتخابية والحزبية 

يف بالدهم صوب التمكني السيايس للمرأة وتعزيز املساواة بني الجنسني مبعناها األشمل يف الحياة العامة.

مارغوت فالسرتوم

رئيسة املجلس االستشاري للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 
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تمهيد 
هذا األطلس هو نتاج تعاون طويل األمد بني مؤسسات ثالث هي، االتحاد الربملاين الدويل واملؤسسة الدولية للدميقراطية 

واالنتخابات وجامعة ستوكهومل، سعياً من هذه املؤسسات لتحقيق هدفها املشرتك الرامي إىل دعم متكني املرأة وتعزيز 

املساواة بني الجنسني يف الحياة السياسية. 

ويعمل االتحاد الربملاين الدويل عىل تعزيز املؤسسات الربملانية والدميقراطية يف جميع أنحاء العامل. ويقوم عمل االتحادعىل 

فرضية مفادها، أنه ال ميكن إنشاء دميقراطية حقيقية ومستدامة ما مل تتساَوى فرص املشاركة يف عمليات صنع القرار 

ومتثيل املصالح بني عنرصي املجتمع من النساء والرجال. ومنذ عام 1975، أنشأ االتحاد برنامجاً لدعم مشاركة املرأة يف 

الحياة السياسية واملساواة بني الجنسني يف الربملانات. ويضطلع ’االتحاد‘ بإنتاج البحوث ورصد االتجاهات والتقدم املحرز 

من خالل إجراء التحليالت اإلحصائية والكيفية؛ كام يدعم املبادرات املعنية بتيسري وصول املرأة إىل الربملان ومساهمتها 

النوع االجتامعي يف االعتبار.  التحوُّل إىل مؤسسات تأخذ منظور  الربملانات يف سبيل  التي تبذلها  فيه، ويدعم الجهود 

وعالوة عىل ذلك، يقوم ’االتحاد‘ بدور منصة عاملية للربملانيات تيرسِّ لهن تبادل الخربات ووضع اإلسرتاتيجيات. وينفرد 

وهياكلها  هيئاتها  ذته يف  ونفَّ للنساء  ة  املخصصَّ للحصص  نظاماً  التي وضعت  الوحيدة  العاملية  املنظمة  بكونه  االتحاد 

الداخلية.

ومنذ بدأت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عملها يف عام 1995، أضافت إسهامات كبرية إىل مجموعة املعارف 

والسياسات العملية املتاحة فيام يتعلق بتعزيز مشاركة النساء ومتثيلهن يف العملية الدميقراطية وعمليات صنع القرار. 

املامرسات  بشأن  املقارنة  املعارف  توفري  السياسية، عن طريق  الحياة  والرجال يف  النساء  بني  املساواة  املؤسسة  وتدعم 

الجيِّدة وعقد حوارات بني صانعي السياسات واملامرسني املشاركني يف عمليات اإلصالح. كام تدعم املؤسسة، من خالل 

برامجها العاملية واإلقليمية، جهود التوعية وبناء القدرات فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني، ومتكني النساء يف العمليات 

االنتخابية وعمليات صياغة الدساتري وتعميم منظور النوع االجتامعي داخل األحزاب السياسية. 

وتضطلع جامعة ستوكهومل وشبكة البحوث املعنية بدور املرأة يف الحياة السياسية التابعة لها ببحوث رائدة فيام يتعلق 

سدِّ  يف  املؤسسة  ساعدت  فقد   ، ثمَّ ومن  العامل.  أنحاء  جميع  يف  وتنفيذها  النوع  أساس  عىل  الحصص  أنظمة  باعتامد 

الجنسني  بني  املساواة  لُدعاة  والسياسات  البحوث  مجايل  يف  املشورة  تقديم  من خالل  والتطبيق،  النظرية  بني  الفجوة 

واألحزاب السياسية والحكومات واملنظامت غري الحكومية الدولية فيام يخصُّ قضايا النساء، واملشاركة السياسية والتمثيل، 

صة عىل أساس النوع.  واستخدام التدابري الخاصة من قبيل الحصص املخصَّ

ومع الزخم الذي اكتسبه النقاش الدائر بشأن استخدام الحصص كأداة لزيادة مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة السياسية، 

أطلقت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وجامعة ستوكهومل، عام 2003 مرشوعاً بحثياً يهدف إىل جمع املعارف 

املقارنة واملوارد املتعلقة بتطبيق أنظمة الحصص واآلثار املرتتبة عىل ذلك يف قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص 

صة للنساء )http://www.quotaproject.org(. ويف عام 2009، جرى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل االتحاد  املخصَّ

الربملاين الدويل بغية تعزيز الصلة مع الربملانيني. وقد شكَّلت قاعدة البيانات منذ إطالقها مورداً رئيسياً للباحثني واملامرسني 

الحصص  أنظمة  بشأن  ثة  معلومات محدَّ الحصول عىل  الجنسني، ميكن من خالله  بني  واملساواة  الدميقراطية  يف مجال 

صة عىل أساس النوع وتطبيقاتها يف شتى أنحاء العامل، وهو ما يساعد املستخدمني عىل فهم الكيفية التي  االنتخابية املخصَّ

تتفاعل بها مجموعة القواعد االنتخابية والقواعد املتعلقة بالحصص، والتي كثرياً ما تنطوي عىل قدر من التعقيد، لتؤثِّر 

عىل فرص النساء بالنجاح يف االنتخابات. 
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وأثناء عام 2013، زار قاعدَة البيانات نحو 30.000 مستخدم منفرد. ويف حني أن الزيادة املطَّردة يف أعداد مستخدمي 

اإلنرتنت  إىل شبكة  الوصول  إمكانية  أن  أيضاً  الصحيح  باملوضوع، فمن  االهتامم  تنامي  دليالً عىل  تُعدُّ  البيانات  قاعدة 

ل  ، فإن هذا األطلس يكمِّ ليست متاحة بصورة دامئة أو مجانية لجميع النشطاء املعنيني بقضايا النوع االجتامعي. ومن ثمَّ

صة  املخصَّ الحصص  أنظمة  باستخدام  يتعلق  فيام  املستفادة  والدروس  املامرسات  تجميع  طريق  عن  الشبيك  املحتوى 

صة  عىل أساس النوع عىل الصعيد الدويل، مبا يف ذلك التفاصيل الخاصة بحالة كل بلد اعتُمد فيه نظام للحصص املخصَّ

عىل أساس النوع مبوجب أحكام دستورية أو ترشيعية. كام يشمل األطلس استعراضاً عاماً ألهم أنواع الحصص وسامتها 

مي أنظمة  الرئيسية وآثارها عىل فرص املرأة االنتخابية يف مختلف النظم االنتخابية، فضالً عن تقديم املشورة العملية ملصمِّ

الحصص، استناداً إىل أمثلة من املايض والحارض.

ويستند هذا املنشور، شأنه يف ذلك شأن منشورات أخرى كثرية أصدرتها املؤسسات الثالث بشأن التمكني السيايس للمرأة 

واملساواة بني النساء والرجال يف الحياة السياسية والعامة، إىل مشكلة جوهرية واحدة. ففي حني أن األعراف والقواعد 

االجتامعي  النوع  تجاه  محايدة  األحيان  أغلب  يف  تبدو  واالنتخابية  السياسية  واملؤسسات  العمليات  بها  تسرتشد  التي 

هات والقوالب  للتوجُّ نتيجة  د يف صورة أوضاع سياسية مغايرة لذلك املظهر املحايد  فإنَّها يف واقع األمر تتجسَّ ظاهرياً، 

هات والقوالب  ، فإن تلك التوجُّ النمطية السائدة يف أي مجتمع من املجتمعات فيام يتعلَّق بالنوع االجتامعي. ومن ثمَّ

دها عىل نحو شديد اإلجحاف تجاه النساء. ويشهد  النمطية تشكِّل إمكانية الوصول إىل مواقع القيادة السياسية وتحدِّ

عىل ذلك، استمرار تدينِّ مستويات متثيل النساء يف املواقع القيادية داخل األحزاب السياسية وبني املرشحني يف االنتخابات 

والفائزين مبقاعد الهيئات الترشيعية عىل جميع األصعدة. 

ونأمل أن يجد املستخدمون يف هذا األطلس مصدراً مفيداً للمعلومات ومثاراً لإللهام يف مساعيهم نحو تعزيز املساواة بني 

الجنسني يف الحياة السياسية. 

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات االتحاد الربملاين الدويل جامعة ستوكهومل
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شكر وتقدير 
دروده  بالذكر  ونخصُّ  الرشيكة.  الثالث  املؤسسات  من  كثريون  أفراد  به  اضطلع  مشرتك  عمل  نتاج  هو  األطلس  هذا 

داهلريوب )Drude Dahlerup( من جامعة ستوكهومل وزينا هالل )ZeinaHilal( وكارين جرب )Kareen Jabre( من 

االتحاد الربملاين الدويل ورومبيدزاي كانداواسفيكا نهوندو )Rumbidzai Kandawasvika Nhundu( ونانا كاالندادزه 

)Nana Kalandadze( من املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لقيادتهم العمل، بدايًة من وضع التصورات األوىل 

كبرية من  الخصوص، ملجموعة  بالشكر، عىل وجه  ندين  وتحريرها. كام  النهائية  املحتويات  إىل جمع  لألطلس ووصوالً 

برتوغيانيس  أملا جونسن )Alma Joensen( وفاسيليوس  بالذكر  الشباب من جامعة ستوكهومل، ونخصُّ منهم  الباحثني 

)Vasileios Petrogiannis( وسلمى سيد )Salma Syed(، والذين عملوا كباحثني متدربني يف شؤون الحصص االنتخابية 

املنشور،  املختلفة إلنتاج محتوى هذا  املراحل  هاماً خالل  موا دعامً  للدميقراطية واالنتخابات، وقدَّ الدولية  املؤسسة  يف 

صة للنساء عىل شبكة اإلنرتنت. ونشكر أيضاً الزمالء  وكذلك يف تحديث قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ

 Kristen( وكريستني سامبل )Stina Larserud( يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وتحديداً ستينا الرسريود

 )Donia Ben Romdhane( رمضان  بن  ودنيا   )Pilar Tello( تيلو  وبيالر   )Leena Rikkila( ريكيال  ولينا   )Sample

يمة، واستكامل ما نقص فيام يتعلق مبسائل  وآدهي أمان )Adhy Aman( ولينا أنتارا )Lina Antara(، عىل تعقيباتهم القِّ

 Nadia Handal( معينة حول النظم االنتخابية واللوائح املنظِّمة للحصص. وأخرياً وليس آخراً، نشكر ناديا حنضل زاندر

ما  Zander( وتحسني زيونة ) Tahseen Zayouna( من فريق النرش بـاملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، ملا قدَّ

 )Kelley Friel( من اإلرشادات القيِّمة والدعم طوال عملية التخطيط واإلنتاج. كام ندين بالشكر كذلك إىل كييل فريل

موه من دعم ومشورة يف عملية التحرير.  وديفيد براتر )David Prater( وإيف جوهانسون )Eve Johansson( إزاء ما قدَّ

ونتقدم بالشكر أيًضا اىل الزميلة ياسمني رجب )Yasmin Ragab( ملساهمتها يف اصدار النسخة العربية لهذا املنشور.
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مقدمة
يستند هذا األطلس إىل املعلومات الواردة يف قاعدة البيانات العاملية )http://www.quotaproject.org( املعنية بالحصص 

البيانات العاملية هي مبادرة مشرتكة بني جامعة ستوكهوملواالتحاد  صة للنساء بشأن كل بلد عىل حدة، وقاعدة  املخصَّ

صة عىل أساس النوع  الربملاين الدويل واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. ومع انتشار استخدام الحصص املخصَّ

االجتامعي كأداة من أدوات السياسات العامة تهدف لزيادة مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة السياسية، باتت هذه 

املعلومات – التي أُتيحت للمستخدمني منذ إنشاء قاعدة البيانات العاملية يف عام 2003 – تخدم هدفاً قيِّامً، أال وهو 

توفري مصدر واحد يضمُّ جميع املعلومات بشأن املامرسات املتَّبعة يف أنظمة الحصص يف شتى أنحاء العامل، وذلك عن 

دة يف كثري من األحيان، فيام بني النظم االنتخابية واللوائح املنظِّمة  طريق أمرين: )1( تقديم رشح موجز للتفاعالت، املعقَّ

صة عىل أساس النوع وأثرها يف متثيل النساء يف الحياة السياسية؛ )2( وإتاحة هذه املعارف لدعاة املساواة  للحصص املخصَّ

بني الجنسني وصانعي السياسات والباحثني. ويهدف هذا املنشور إىل إتاحة هذه املعلومات أمام مجموعات متنوعة من 

الجمهور، وال سيّام يف األحوال التي ال تتوافر فيها إمكانية الوصول إىل قاعدة البيانات العاملية بصفة دامئة نتيجة ملحدودية 

إمكانية االتصال بشبكة اإلنرتنت.

ومثلام هو الحال يف قاعدة البيانات العاملية، فإنَّ األطلس يستعني حيثام أمكن باالقتباس املبارش من املصادر القانونية 

م ملخصات للنصوص الدستورية وغريها من النصوص القانونية املعمول بها يف كل بلد بهدف توصيف  ذات الصلة، كام يقدِّ

مستوى  عىل  النشطاء  من  العديد  لشواغل  استجابة  النهج  هذا  ويأيت  متابعتها.  تسهل  واضحة  بطرق  الحصص  أنظمة 

القواعد الشعبية يف مجال حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني، حيث إنَّهم كثرياً ما يصفون التحديات التي يواجهونها يف 

صة عىل أساس  فهم القواعد املعقدة التي تحكم تشكيل الهيئات الترشيعية وما يتعلق بها من الحصص االنتخابية املخصَّ

النوع عىل شتى املستويات. ويستهدف األطلس إتاحة هذه املعلومات أمام دائرة أوسع من النشطاء املعنيني باملساواة 

بني الجنسني، من أجل املساعدة يف فهم التفاعالت فيام بني األطر القانونية وأطر السياسات العامة فيام يتعلق بالنظم 

صة عىل أساس النوع وأثرها يف مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة السياسية. ويعرض هذا  االنتخابية، والحصص املخصَّ

صة عىل أساس النوع والتحديات املرتبطة  األطلس للمعارف العملية املتعلقة باستخدام آليات متنوعة للحصص املخصَّ

باألخذ بتلك اآلليات وتنفيذها، وهو ما نأمل أن يثري اهتامماً أكرب بني املرشعني واملنارصين واملامرسني بتقييم سامت تلك 

املامرسات ونجاحاتها وإخفاقاتها، وأن يساعدهم عىل تطبيق هذه الدروس املستفادة.

واملؤسسات الثالث الرشيكة عىل دراية تامة بأنَّ بعض عنارص هذا النص رمّبا تتجاوزها األحداث بعد فرتة وجيزة من 

صدور التقرير، شأنه يف ذلك شأن أي منشور مطبوع يحتوي عىل إشارات مستفيضة إىل عدد النساء يف الربملانات، استناداً 

إىل نتائج آخر انتخابات وإىل القوانني واملراسيم املعمول بها والتي ميكن أن تخضع لإلصالح أو التغيري. ولذا، فإنَّ قاعدة 

سيّام  وال   – والقراء  للمستخدمني  النفع  دائم  يظل  أن  فأملنا  املنشور،  ا هذا  أمَّ دورياً.  ث  تُحدَّ العاملية ستظلُّ  البيانات 

الحجج  وكذلك  االنتخابية،  النظم  مع  تفاعلها  وتحليل  النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ الحصص  ألنواع  املوجز  االستعراض 

املؤيدة واملعارضة لألخذ بنظام الحصص.

كيفية استخدام األطلس 
يحتوي األطلس عىل نبذات تعريفية لخمسة ومثانني )85( بلداً وإقليامً/منطقة خاصة1 يف جميع أنحاء عامل، والتي سنَّت 

صة عىل أساس النوع االجتامعي.  ترشيعات إلزامية عىل املستوى الوطني أو دون الوطني لتطبيق نظام للحصص املخصَّ

وبهذا يستثني األطلس البلدان التي تلتزم فيها األحزاب بالحصص الطوعية يف عمليات اختيار مرشحيهم وتسميتهم، وإمنا 



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي
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البيانات  قاعدة  أنَّ  النوع االجتامعي. ويف حني  صة عىل أساس  ليس لديها قوانني وطنية لتطبيق نظام للحصص املخصَّ

العاملية تحتوي عىل نبذات تعريفية عن تلك البلدان، فقد جرى استثناؤها من هذا األطلس نظراً لعدم توافر معلومات 

منهجية بشأن مامرسات الحصص الطوعية يف جميع أنحاء العامل. 

االجتامعي  النوع  أساس  صة عىل  املخصَّ الحصص  أنظمة  استخدام  متنوعة يف  معلومات عن مامرسات  األطلس  م  ويقدِّ

يف الهيئات الترشيعية عىل املستوى الوطني )الربملان بغرفتيه العليا والسفىل( واملستوى دون الوطني، سواء كانت تلك 

الهيئات منتخبة حرصاً أو معيَّنة حرصاً أو تجمع بني االنتخاب والتعيني.

الترشيعية عىل  للهيئة  الكامل  االسم  التايل:  بالرتتيب  املعلومات األساسية  تُعرض  بلد،  الخاصة بكل  الصفحة  ويف أعىل 

تُشغل  )التي  الترشيعية  الهيئة  مقاعد  عدد  إجاميل  غرفتني(،  ذات  أو  واحدة  غرفة  )ذات  ونوعها  الوطني  املستوى 

باالنتخابات(، املقاعد التي تشغلها النساء )حسب نتائج االنتخابات، من حيث عددها ونسبتها(، السنة التي أجريت فيها 

آخر انتخابات أو آخر تجديد، النظام االنتخايب، ونوع نظام الحصص املطبَّق. 

ويعقب املدخل السابق عرض أكرث تفصيالً للحصص املفروضة بالقانون لكل مستوى ترشيعي، إن وجدت. فإذا كانت 

عىل  الترشيعية  املجالس  أو  العليا  الغرفة  دون  السفىل  الربملان  غرفة  عىل  تنطبق  البلدان  أحد  يف  الحصص  ترشيعات 

مة عىل ما يتعلق بالغرفة السفىل. ولكل مستوى ترشيعي تنطبق عليه  املستوى دون الوطني، تقترص املعلومات املقدَّ

قوانني الحصص، ترد معلومات مفصلة بشأن عقوبات عدم االلتزام السارية، وكذلك القواعد املتعلقة برتتيب املرشحني 

ص للمرشحني أماكن معيَّنة يف القوائم أو يف عدد معنيَّ من الدوائر.  ووضعهم عىل أساس النوع االجتامعي، والتي تُخصِّ

أما البلدان التي تستخدم نظام املقاعد املحجوزة، والتي يكون فيها تخصيص املقاعد إلزامياً بطبيعته، ترد يف الخانة ذات 

الصلة عبارة »غري منطبق«. 

م قسم املعلومات اإلضافية يف النبذة التعريفية لكل بلد ملحة عامة موجزة عن الوقائع والتطورات التاريخية، فيام  ويقدِّ

يخصُّ الجهود السابقة أو الحالية الرامية إىل استحداث أو تعزيز القوانني أو املامرسات املتعلقة بالحصص والنجاحات أو 

التحديات الهامة يف مسرية تنفيذ تلك القوانني أو املامرسات، وأي معلومات أخرى ذات صلة بسري عمل النظام االنتخايب 

وأحكام الحصص يف البلد املعني. 

وأخرياً، ترد يف مرسد املصطلحات تعريفات لبعض املصطلحات املتعلقة بالنظم االنتخابية وأنواع أنظمة الحصص وغريها 

من املفاهيم ذات الصلة. ويعتمد املرسد، إىل حّد كبري، عىل التعريفات الواردة يف »أشكال النظم االنتخابية: دليل املؤسسة 

صة للنساء.  الدولية للدميقراطية واالنتخابات«، ويف قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ

أساليب جمع البيانات 
مة عن كل بلد، يف املقام األول، إىل املصادر القانونية مثل نصوص الدساتري والقوانني االنتخابية أو  تستند املعلومات املقدَّ

النوع االجتامعي. وتستند  صة عىل أساس  تنظيم االنتخابات واستخدام الحصص املخصَّ قوانني األحزاب املنوط بها سوياً 

الحقائق واملعلومات األساسية، املتعلقة بالتشكيل القانوين للهيئات الترشيعية وبنتائج آخر انتخابات وبأعداد النساء، إىل 

إحصاءات االتحاد الربملاين الدويل الرسمية التي يجمعها االتحاد بصفة دورية من الربملانات الوطنية2، والتي ميكن االطالع 

.>http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp< له:  التابعة   )Parline( بارالين  بيانات  قاعدة  عىل  عليها 

وتستند بعض الرؤى التي تجمع بني الحقائق التاريخية والتحليل إىل مجموعة متنوعة من املصادر، مثل تقارير مراقبة 

االنتخابات التي تصدرها مختلف املؤسسات الدولية املرموقة واملقاالت البحثية والتقارير الصحفية واالتصاالت الشخصية.
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املرأة يف الربملانات – االتجاهات العاملية واإلقليمية 

المرأة في البرلمانات – التوجهات العالمية 
واإلقليمية 

اً كبرياً يف شتى أنحاء العامل. فوفقاً إلحصاءات  عىل مرِّ العقدين املاضيني، شهدت مشاركة املرأة يف الحياة السياسية تغريُّ

االتحاد الربملاين الدويل بشأن النساء يف الربملانات، يف نهاية عام 2013 كانت نسبة النساء بني الربملانيني عىل مستوى العامل 

قد بلغت 21 يف املئة )كمتوسط لكلتا الغرفتني(، مقارنة بـ 15 يف املئة يف عام 2003 و13 يف املئة يف عام 1998. 

وحتى يومنا هذا، بلغ الحضور النسايئ مستوى الكتلة الحرجة )30 يف املئة( من مقاعد غرفة الربملان السفىل يف نحو 37 

بلداً، عمالً بتوصية املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة عام 1990. 3 غري أنَّ أغلبية البلدان ظلت متخلِّفة عن 

ا البلدان التي  الركب: ففي الوقت الراهن هناك 72 بلداً تقلُّ نسبة النساء يف الغرف الثانية لربملاناتها عن 15 يف املئة. أمَّ

لديها أعىل أعداد من النساء املنتخبات، وعىل رأسها رواندا التي تستأثر النساء فيها بنسبة 64 يف املئة من مقاعد الغرفة 

الثانية، فمنترشة يف جميع أنحاء العامل وتشمل جميع مستويات التنمية االقتصادية والحريات السياسية.

بنسبة نساء قدرها 42  األول/أكتوبر 2013  الربملانيات حتى ترشين  لنسبة  إقليمي  األورويب أعىل متوسط  الشامل  بلدان  ولدى 

يف املئة من أعضاء الربملانات ذات الغرفة الواحدة أو أعضاء الغرفة السفىل يف الربملانات ذات الغرفتني، وتليها مناطق األمريكتني 

وأوروبا )عدا البلدان اإلسكندنافية( وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى بعد ذلك بنسب 24.8 يف املئة و22.8 يف املئة و21.1 يف املئة 

عىل الرتتيب. ويف املؤخرة تأيت آسيا )بنسبة 19.1 يف املئة( والدول العربية )بنسبة 17.8 يف املئة( ومنطقة املحيط الهادئ )بنسبة 

13.1 يف املئة( )انظر الشكل )1((. وخالل العقد املايض، حققت جميع املناطق الكربى، باستثناء منطقة املحيط الهادئ، زيادة يف 

متوسطها ال تقل عن 5 يف املئة، مع استئثار منطقة الدول العربية بالزيادة األكرب، حيث زاد متوسط عدد الربملانيات بنسبة 11.8 

يف املئة مرتفعاً من 6 يف املئة يف عام 2003 إىل 17.8 يف املئة يف عام 2013. ويرجع الجانب األكرب من هذه الزيادة إىل التحسينات 

ات التي جرت يف املغرب وليبيا والعراق منذ أوائل األلفية الجديدة  األخرية التي طبَّقتها الجزائر واململكة العربية السعودية، والتغريُّ

حتى االنفراجات الدميقراطية األخرية. وشهدت منطقة األمريكتني معدالت زيادة أكرث ثباتاً، إذ زاد عدد النساء يف الربملانات ذات 

الغرفة الواحدة أو يف الغرفة السفىل للربملانات ذات الغرفتني من 18.4 يف املئة عام 2003 إىل 24.8 يف املئة عام 2013، وهي زيادة 

ا منطقتا أفريقيا  صة عىل أساس النوع االجتامعي يف أمريكا الالتينية. أمَّ تعود يف جزء منها إىل انتشار استخدام أنظمة الحصص املخصَّ

جنوب الصحراء الكربى وآسيا، فقد شهدتا يف العقد املايض زيادة بلغت نحو 4 يف املئة و6 يف املئة عىل التوايل. 

الشكل )1(: عدد النساء يف الربملانات – املتوسطات اإلقليمية لعامي 2003 و 2013 

 4.>http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world011013.htm< املصدر: االتحاد الربملاين الدويل

متوسطة نسبة النساء يف الربملانات ذات الغرفة الواحدة أو يف الغرفة 
السفىل للربملانات ذات الغرفتني يف 2003.

بلدان الشامل األورويب 

منطقة األمريكتني 

منطقة أوروبا بضمنها بلدان الشامل األوريب 

منطقة أوروبا عدا بلدان الشامل األورويب 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

منطقة آسيا 

الدول العربية 

منطقة املحيط الهادئ

متوسطة نسبة النساء يف الربملانات ذات الغرفة الواحدة أو 
يف الغرفة السفىل للربملانات ذات الغرفتني يف عام 2013. 
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أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

الحصص االنتخابية المخصصة على أساس النوع 
االجتماعي – آلية رئيسية إلصالح انتخابي 

أو نسبة من  النساء  إدراج عدٍد من  النوع االجتامعي، هي مستهدفات عددية تشرتط  صة عىل أساس  املخصَّ الحصص 

النساء يف قوائم املرشحني أو تخصيص عدٍد من مقاعد الهيئات الترشيعية لهن. ويهدف نظام الحصص إىل إحداث تأثري 

الحياة  النساء والرجال يف  الفرص بني  تكافؤ  القوانني واملامرسات، وإىل تحقيق  املرأة عىل صعيدي  للتمييز ضد  عكيس 

النوع االجتامعي معنية يف املقام األول بتنظيم أعامل تقوم بها  صة عىل أساس  السياسية. وألنَّ أنظمة الحصص املخصَّ

د عىل الفكرة التي مفادها أنَّ األحزاب السياسية تقوم بدور »حرَّاس البوابات« الذين يتعني  األحزاب السياسية، فإنَّها تشدِّ

، تلعب  عىل املواطنني أن ميرُّوا منها للسعي وراء فرص الوصول ملواقع القيادة السياسية )Dahlerup, 2006(. ومن ثمَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي دوراً محورياً يف توفري فرص جادة وفعالة أمام عضوات األحزاب للوصول  الحصص املخصَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي أنَّها األداة األكرث فعالية  إىل املناصب العامة املنتخبة. وإىل اآلن، أثبتت الحصص املخصَّ

م املحرز عىل صعيد متثيل املرأة يف هيئات الحكم املنتخبة. ورغم ذلك، فمن الجدير بالذكر أنَّ  فيام يخصُّ "ترسيع" التقدُّ

اة ألنظمة الحصص، وفقاً ملا تشري إليه بحوث مستفيضة أُجريت يف هذا امليدان، ميكن أن تختلف باختالف  اآلثار املتوخَّ

السياقات والنظم االنتخابية التي تُطبَّق فيها، كام ميكن أن تتطلَّب أكرث من دورة انتخابية واحدة لتحقِّق األثر املرجو. 

صة عىل أساس النوع االجتامعي ال تُزيل جميع العقبات الهيكلية واملؤسسية  وعالوة عىل ذلك، فالحصص االنتخابية املخصَّ

مة لتوفري فرص متكافئة للنساء. واملجتمعية التي تواجه النساء يف الحياة السياسية؛ ويتعنيَّ استكاملها بتدابري أخرى مصمَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي يف الحياة السياسية:  وهناك ثالثة أنواع أساسية من أنظمة الحصص االنتخابية املخصَّ

نظام الحصص املفروضة بالقانون: وتُنظِّم هذه الحصص تشكيل قوائم املرشحني من ناحية النوع االجتامعي، وتكون   .1

ملزمة مبوجب القانون لجميع األحزاب السياسية التي تخوض االنتخابات؛ وتُفرَض إما مبوجب الدساتري الوطنية أو 

مبوجب الترشيعات االنتخابية. 

نظام »املقاعد املحجوزة« بالقانون: وتُنظِّم هذه التدابري مبوجب القانون تشكيل الهيئات املنتخبة من ناحية النوع   .2

إجراءات  تطبيقها من خالل  للنساء، ويكون  املقاعد  معينة من  نسبة  أو  بتخصيص عدد معني  االجتامعي، وذلك 

ا مبوجب الدساتري الوطنية أو مبوجب الترشيعات االنتخابية. انتخابية خاصة؛ وتُفرَض إمَّ

نظام الحصص الحزبية )وتُسمى أيضا الحصص الحزبية الطوعية(: وهي حصص تعتمدها فرادى األحزاب من تلقاء   .3

نفسها يف تشكيل قوائم مرشحيها، وعادة ما يكون منصوصاً عليها يف نظام الحزب األسايس ولوائحه. 

صة عىل أساس النوع االجتامعي، عىل نحو متزايد يف شتى أنحاء العامل  وتُستخَدم هذه األنواع الثالثة من الحصص، املخصَّ

بغية تعزيز مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة السياسية. وحتى يومنا هذا، يستخدم 5118 بلداً وإقليامً – أكرث من نصف 

بأحد  يتعلق  فيام  االجتامعي،  النوع  أساس  صة عىل  املخصَّ الحصص  أنظمة  آخر من  أو  نوعاً   – واألقاليم  البلدان  جميع 

مة يف هذا األطلس، فإنَّ هناك 60 بلداً وإقليامً/منطقة خاصة  املناصب املنتخبة عىل األقل. واستناداً إىل املعلومات املقدَّ

يف مختلف أنحاء العامل تستخدم نظام الحصص املفروضة بالقانون )مع إمكانية أن تكون تلك النظم مستخدمة باالقرتان 

مع نظام املقاعد املحجوزة أو الحصص الحزبية الطوعية(، يف حني يستخدم 36 بلداً وإقليامً/منطقة خاصة نظام املقاعد 

املحجوزة )يستخدم عدد قليل منها نظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون أيضاً(، وهناك 37 بلداً وإقليامً/منطقة خاصة 

يلتزم فيها حزب واحد عىل األقل له متثيل يف الربملان بحصص حزبية طوعية )وال يشمل هذا الرقم البلدان التي تطبِّق فضالً 
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الحصص االنتخابية املخصصة عىل أساس النوع االجتامعي – آلية رئيسية إلصالح انتخايب 

عن الحصص الحزبية الطوعية نظاَم الحصص املفروضة بالقانون فيام يخص الهيئات الترشيعية الوطنية(. وميكن الرجوع 

إىل امللحق )أ( لالطالع عىل قامئة كاملة بالبلدان التي تنتمي إىل كل من هذه الفئات الثالث. وتشمل القوائم الواردة بهذا 

امللحق البلدان التي تطبِّق أنظمة الحصص املفروضة بالقانون واملقاعد املحجوزة بالقانون والحصص الحزبية الطوعية فيام 

يخصُّ تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام، أو تشكيل الهيئات املنتخبة عىل املستوى دون الوطني، أو كليهام معا. 

ومن بني 37 بلداً لديها، حتى ترشين الثاين/نوفمرب 2013، نسبة من النساء تصل إىل 30 يف املئة أو أكرث يف الغرف السفىل 

صة عىل أساس النوع االجتامعي. وعىل وجه التحديد،  لربملاناتها، يستخدم 30 )81 يف املئة( نوعاً من أنظمة الحصص املخصَّ

فإنَّ 14 بلداً )38 يف املئة( تستخدم نظام الحصص املفروضة بالقانون، وعرشة بلدان )27 يف املئة( تُستخدم فيها الحصص 

الحزبية الطوعية، وستة بلدان )16 يف املئة( تستخدم نظام املقاعد املحجوزة، وسبعة بلدان فحسب )19 يف املئة( ال 

تستخدم أي نوع من أنواع الحصص )الشكل-2(. 

صة عىل أساس النوع االجتامعي يف البلدان التي لديها  الشكل)2(: استخدام األنواع املختلفة من أنظمة الحصص املخصَّ

نسبة من النساء تصل إىل 30 يف املئة أو أكرث يف الربملان )يف الربملانات ذات الغرفة الواحدة، أو يف الغرفة السفىل فيام 

يخصُّ الربملانات ذات الغرفتني(

صة للنساء.  املصدر: قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ
ملحوظة: ألغراض هذا الرسم البياين، ُصنِّف كل بلد ضمن مجموعة واحدة فقط من بني املجموعات األربع، مع إيالء األولوية لنظام املقاعد املحجوزة عىل 
نظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون متى كانا ُمستخدمني معاً، ولنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون عىل الحصص الحزبية الطوعية متى كانا 

ُمستخدمني معاً.

ما الداعي إلى تطبيق أنظمة الحصص؟
صة عىل أساس النوع االجتامعي– سواء الحصص الحزبية الطوعية التي اعتُمدت يف  يرجع انتشار أنظمة الحصص املخصَّ

عدد من بلدان أوروبا الغربية يف وقت مبكر أو أنظمة الحصص التي فرضتها بالقانون بلدان أخرى يف شتى أنحاء العامل 

الحقاً – إىل قناعة مفادها أنَّه نظراً إىل بطء الزيادة يف أعداد النساء يف الربملانات، فإنَّ تحقيق املناصفة الحقيقية بني 

الجنسني من حيث التمثيل من شأنه أن يستغرق عدة عقود ما مل تُطبَّق بعض التدابري الخاصة6. ويستند النمو الذي 

صة عىل أساس النوع االجتامعي، كأداة من أدوات السياسات العامة، إىل النظرية  يشهده تطبيق أنظمة الحصص املخصَّ

القائلة بأنَّ وجود النساء بني صفوف الهيئات الترشيعية يزيد من احتاملية التأثري عىل السياسات العامة عىل نحو يفيد 

ال تستخدم أي نظام للحصص 

تستخدم نظام املقاعد املحجوزة 

تستخدم نظام الحصص املفروضة بالقانون 

تُستخدم فيها الحصص الحزبية الطوعية 

٪38

٪16

٪27

٪19
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غريهن من النساء، ويعزِّز املساواة بني الجنسني حني يكون متثيلهن بأعداد ذات شأن )أي عندما يبلغ عددهن مستوى 

"الكتلة الحرجة"، التي عرَّفها الباحثون واملامرسون بنسبة 30 يف املئة(. غري أنَّ البعض قد اعرتض عىل هذه العتبة، قائلني 

السياسية  السياقات  جميع  عىل  تنطبق  النساء  من  الحرجة"  "الكتلة  يخصُّ  فيام  معيارية  عتبة  تحديد  إمكانية  بعدم 

 .7 )1994 Thomas,2005 Bratton ;2006 Dahlerup( واالجتامعية

ويستند اإلطار املعياري الستخدام أنظمة الحصص إىل مجموعة واسعة من االلتزامات واملبادئ الدولية والوطنية املتعلقة 

باملساواة يف الحقوق والفرص بني الرجال والنساء فيام يخصُّ املشاركة يف هياكل صنع القرار )وشغل املناصب املنتخبة 

فيها(، مبا يف ذلك اتفاقيات دولية ملزمة مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966(، اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(، ومعاهدات إقليمية بشأن حقوق اإلنسان مثل االتفاقية األمريكية لحقوق 

اإلنسان )1969(، وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )1981( والربوتوكول اإلضايف امللحق به بشأن حقوق املرأة 

)2003( وامليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابات والحكم )2007( واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )1950(، 

فضال عن العديد من اإلعالنات التي اعتُمدت عىل املستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية. وقد استهدف "إعالن 

ومنهاج عمل بيجني"، الذي اعتُمد يف "مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعني باملرأة" املنعقد يف بيجني يف عام 1995، 

حشد العمل الجاري يف هذا الصدد عىل الصعيدين الدويل والوطني، داعياً الحكومات إىل تنفيذ تدابري خاصة )مبا يف ذلك 

استخدام تدابري التمييز اإليجايب( لضامن املساواة بني الرجال والنساء يف املشاركة يف عملية صنع القرار، وذلك »لتعزيز 

الدميقراطية وتشجيع التطبيق الدميقراطي السليم«.8 

صة عىل أساس النوع االجتامعي من بني تدابري التمييز اإليجايب الالزمة »لبلوغ املساواة الفعلية  وتُعترب أنظمة الحصص املخصَّ

التمييز واملسـاواة«9. وعالوة عىل ذلك، وكام هو حال أشكال  أو املوضوعية للمرأة ]وليست[ استثناء من قاعدتـي عدم 

أخرى من التدابري الخاصة الرامية إىل تحسني قدرة النساء عىل تحقيق املساواة الفعلية مع الرجال، فإنَّ تخصيص حصص 

عىل أساس النوع االجتامعي يف املناصب املنتخبة يُعترب من التدابري املؤقتة التي يجب »وقف العمل ]بها[ عندما تكون 

أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد تحققت« )اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة – املادة 4(10. ومع 

صة عىل أساس النوع االجتامعي املفروضة بالقانون يف أي بلد  ذلك، فلم يحدث إىل اآلن أن توقف العمل بالحصص املخصَّ

لهذا السبب. ففي جميع األحوال التي انقضت فيها مدة رسيان تلك القوانني ومل يُجدد العمل بها، كان ذلك ألنَّ األحزاب 

الة لتحسني متثيل النساء11. فام جرى  املمثَّلة يف الهيئات الترشيعية مل تتوفر لديها اإلرادة السياسية لألخذ بتدابري خاصة فعَّ

مؤخراً يف مرص من إلغاء ترشيعات الحصص التي كانت قد ُسنَّت يف وقت سابق إبان التحضري النتخابات 2011، أدَّى إىل 

تراجع متثيل النساء من 13 يف املئة )انتخنب يف عام 2010 يف ظل نظام املقاعد املحجوزة( إىل 2 يف املئة عام 2011. ويف 

بعتبة مرتفعة، عىل  النوع االجتامعي طوعياً  صة عىل أساس  الدامنرك، استخدمت أحزاب سياسية عديدة حصصاً مخصَّ

سبيل املثال بنسبة نساء ال تقل عن 40 يف املئة عىل األقل من املرشحني منذ أواخر السبعينيات وحتى التسعينيات يف 

القرن املايض، ثم توقفت عن العمل بها مع االحتفاظ بعدد كبري نسبياً من النساء يف الربملان )نسبتهن حالياً 39 يف املئة(.

صة عىل أساس النوع االجتامعي، بهدف ضامن تجسيد  غري أنَّ عدداً متزايداً من البلدان بات يأخذ بنظام للحصص املخصَّ

الهيئات الترشيعية ملبدأي التوازن بني الجنسني والتمثيل املتساوي لكل منهام. وتشمل األمثلة عىل ذلك بلداناً تشرتط 

السنغال، فرنسا،  تونس، جمهورية كوريا، زمبابوي،  بوليفيا،  إكوادور،  املرشحني مثل  قوائم  النساء والرجال عىل  تناوب 

د القوانني من هذا القبيل مبادئ أساسية وعامة ودامئة ينبغي أن تقوم  كوستاريكا، كينيا، ليبيا، ليسوتو ونيكاراغوا. وتُجسِّ

عليها املؤسسات الدميقراطية، ال تدابري خاصة وفق تعريف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ للحصص  أنظمة  اعتمدت  التي  البلدان  بني  جديداً  اتجاهاً  هناك  أنَّ  االهتامم،  يثري  ومام 

االجتامعي يف أواخر تسعينيات القرن املايض وأوائل األلفية الجديدة نحو تنقيح قوانني الحصص املعمول بها وتعزيزها، 
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الحصص االنتخابية املخصصة عىل أساس النوع االجتامعي – آلية رئيسية إلصالح انتخايب 

إما بزيادة الحد األدىن لنسبة كل من النوعني أو بتغيري قواعد ترتيب املرشحني عىل القوائم االنتخابية، كام هو الحال يف 

أرمينيا، إكوادور، بلجيكا، بوليفيا، فرنسا، املكسيك واملغرب.

صة عىل أساس النوع االجتامعي ومن ثم تخرج عن نطاق هذا  وبعض البلدان يستخدم أنظمة أخرى للحصص – غري مخصَّ

املنشور - ليضمن متثيل أنواع أقليات متعددة عىل أساس االختالفات اإلقليمية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية. ومثّة نظم 

أخرى تطبِّق حصصاً لتمثيل الشباب يف الهيئات الترشيعية12، أو حصصاً جغرافية لتضمن حّداً أدىن من التمثيل للمناطق 

الكثيفة السكان أو للجزر، عىل سبيل املثال.

النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ الحصص  قواعد  تضع  باختصار،  تعمل؟  وكيف  بالفعل،  الحصص  أنظمة  تفعله  الذي  فام 

االجتامعي حّداً أدىن لعدد النساء )أو عدد النساء والرجال( الذين يتعني أن تشتمل عليه قوائم املرشحني )يف حالة نظم 

حصص املرشحني املفروضة بالقانون والحصص الحزبية الطوعية( أو عدد املقاعد التي يتعنيَّ تخصيصها للنساء يف الهيئات 

الترشيعية )املقاعد املحجوزة للنساء(. ويهدف األخذ بنظام للحصص إىل »وضع عبء استقدام املرشحني ال عىل عاتق 

فرادى النساء، وإمنا عىل عاتق األطراف التي تتحكم يف عملية االستقدام« )Dahlerup 2006(. وتهدف مثل هذه القواعد 

حات  الجديدة إىل تغيري الطريقة التي تختار بها األحزاب مرشحيها، عن طريق دفع األحزاب السياسية إىل البحث عن مرشَّ

محتمالت بطريقة أكرث جدية والتزاماً، وإىل استقدام عدد أكرب من النساء لشغل املناصب السياسية، ومن ثمَّ إىل أن تصري 

أكرث توازناً عىل صعيد النوع االجتامعي يف تشكيلها الداخيل ومجموعاتها/هيئاتها الربملانية.

وهكذا، ميكن أن تكون أنظمة الحصص متعلقة بواحدة من ثالث بيئات متاميزة تواجه النساء يف كل منها تحديات غري 

متكافئة: 

مرشحني  ليكونوا  املؤهلني  األفراد  بني  من  النساء  الختيار  )أي  للرتشيح  املتقدمني  بني  للنساء  صة  املخصَّ الحصص   .1

اللوائح  مبوجب  وتُفرض  دائرة،  لكل  الواحد  املقعد  بنظام  تأخذ  التي  االنتخابية  النظم  يف  تُستخدم   - محتملني( 

الحزبية، ومتارسها األحزاب يف اململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا13 )ال يورد هذا التقرير تفاصيل بشأن هذه املامرسات، 

إذ تُصنَّف بصفة عامة كحصص حزبية طوعية نظراً ألنَّها غري مفروضة بالقانون(؛

صة للنساء عىل قوائم املرشحني- تُستخدم يف الدوائر ذات املقاعد املتعددة يف نظم التمثيل النسبي  الحصص املخصَّ  .2

)أ(/  امللحق  )انظر  األحزاب  بني  فيام  عليها  يُتفق  أو  الوطنية  القوانني  وتُفرض مبوجب  األكرثية/األغلبية،  نظم  أو 

الجدول )أ-1((؛

املتعلقة  القواعد  تكون  االنتخابية(-  القوانني  أو  الوطنية  الدساتري  يف  عليها  )املنصوص  للنساء  املحجوزة  املقاعد   .3

بالحصص، والتي يُنصُّ عليها يف الدساتري أو القوانني االنتخابية أو غريها من القوانني ذات الصلة، ملزمة لجميع أطراف 

العملية االنتخابية، وكثرياً ما يجري إنفاذها بعقوبات عىل يد الوكاالت الوطنية املنوط بها ذلك، مثل املفوضيات 

االنتخابية أو املحاكم االنتخابية أو غريها من األجهزة القضائية )انظر امللحق )أ(/ الجدول )أ-2((.

ما السبب في ضعف تمثيل النساء؟
صة عىل أساس النوع االجتامعي يف أسباب ضعف متثيل النساء يف  ينبغي أن ينظر أي نقاش بشأن اعتامد الحصص املخصَّ

الحياة السياسية يف البلد املعني، بالنظر إىل نصيبهن من جملة السكان ومن الناخبني املؤهلني. فاإلجابة عن هذا السؤال، 

تحظى بأهمية بالغة عند اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة ملعالجة هذا اإلجحاف.

ويف استطالع الرأي العاملي الذي أجراه االتحاد الربملاين الدويل للربملانيني يف عام 2008، أشارت الربملانيات إىل العوامل اآلتية 

السائدة فيام  الثقافية  التوجهات  السياسية: املسؤوليات األرسية؛  الحياة  النجاح يف  التي تواجه  العقبات  أبرز  باعتبارها 
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يخصُّ أدوار املرأة يف املجتمع؛ االفتقار إىل دعم األرسة؛ االفتقار إىل الثقة؛ االفتقار إىل التمويل؛ واالفتقار إىل دعم األحزاب 

السياسية. أما الربملانيون الرجال الذين شاركوا يف االستطالع، فقد أشاروا إىل االفتقار إىل دعم الناخبني باعتباره العقبة األبرز 

عىل اإلطالق، ويليه االفتقار إىل املوارد املالية؛ كام اعتربوا أنَّ التوجهات الثقافية السائدة من بني العوامل األضعف تأثرياً 

عىل مشاركتهم يف الحياة السياسية.

إمكانية  أنَّ  السياسية إىل تحٍد أسايس، أال وهو  العمليات واملؤسسات  السابقة بشأن  البحوث والتحليالت  نتائج  وتشري 

الوصول إىل دوائر صنع القرار السيايس تتأثر باألعراف والتوجهات والقوالب النمطية السائدة بشأن النوع االجتامعي يف 

أي مجتمع من املجتمعات. وقد أدَّى إدراك هذه الحقيقة الهامة إىل تحّول عاملي فيام يتعلق بتفسري ضعف متثيل النساء، 

من الركون إىل الزعم بأنَّ افتقار النساء للمؤهالت الكافية هو السبب الرئييس لذلك، إىل اتجاه جديد يركِّز عىل استعراض 

القوانني واملامرسات الجائرة والتمييزية وإصالحها، لتكون أكرث شموالً وشفافية وإنصافاً.

ويركِّز كم متزايد من البحوث والتحليالت املقارنة، فضالً عن االلتزامات والتوصيات املتفق عليها دولياً، عىل الجهود الرامية 

إىل فهم وإصالح العقبات الهيكلية واملؤسسية التي تواجه النساء يف الحياة السياسية. وتشمل تلك الجهود تفكيك قواعد 

أثر  املرشحني وتسميتهم، وتحليل  اختيار  الواحد، وطبيعة عمليات  الحزب  الرسمية داخل  القرار واملامرسات غري  صنع 

النظم االنتخابية وما تنطوي عليه تلك النظم من إمكانات تزيد من فرص انتخاب انساء أو عقبات تحدُّ من تلك الفرص، 

وتحليل األمناط السائدة لجمع التربعات واإلنفاق الدعايئ بني املرشحات واملرشحني، وغري ذلك من الجوانب الهامة يف 

تحليل العمليات االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي.

عمليات اختيار المرشحين

كيف يقوم حزب ما باختيار املرشحني؟ أهي عملية تقوم عىل إجراءات رسمية وشفافة، أم أنَّ تسمية املرشحني تجري يف 

شة  إطار "شبكة املعارف القدامى" ضمن أوساط مغلقة تستبعد بحكم الواقع معظم النساء ومعهن جامعات الفئات املهمَّ

م من القامئة، ولكن كيف وأين  واألقليات؟ فمن املهم للمرشح، يف نظم التمثيل النسبي، أن يضعه حزبه يف موقع متقدِّ

يتقرَّر ترتيب املرشحني يف القامئة؟ وهل مثَّة لجنة معنية بتسمية املرشحني؟ وإن وجدت، فَمن املسؤول عن تعيني أعضائها؟ 

ا يف نظام الفائز األول، حيث تجري املنافسة عىل مقعد واحد لكل دائرة، فعىل  وهل تتسم معايري االختيار بالشفافية؟ أمَّ

أي مستوى داخل الحزب يُتَّخُذ القرار بشأن تسمية مرشحني بعينهم للمنافسة عىل املقاعد التي ميكن الفوز بها، وَمن 

الذي يتَّخذ هذا القرار؟

وترتبط فرص النساء يف النجاح يف الحياة السياسية – وخصوصاً فرص اختيارهن ضمن قوائم املرشحني – ارتباطاً وثيقاً 

بطبيعة عمليات اختيار املرشحني يف كل بلد وكل حزب، ومبا إذا كانت القواعد واإلجراءات ذات الصلة تتسم بالشفافية 

والوضوح والرسمية؛ وما إذا كانت عملية االختيار شاملة للجميع أو إقصائية؛ وما إذا كانت تتقرَّر من خالل عملية رسمية 

دة تصبُّ  أو بطريقة غري رسمية أو غري مؤسسية14. وتشري بعض الدراسات إىل أنَّ عمليات اختيار املرشحني الواضحة واملحدَّ

يف مصلحة النساء، ألنَّها تُسهِّل االطالع عىل القواعد والتدابري املتَّبعة وتزيد من الوعي بها )Caul 1999( وتتيح الفرصة 

الرسمية األقل  أنَّ املامرسات غري  لفحصها بدقة والنقاش حولها )2005b Matland(، يف حني تشري دراسات أخرى إىل 

 Htun( مؤسسية ميكن أن تكون مواتية أكرث للنساء، وميكن أن تتغري برسعة وسهولة أكرب تحت ضغط الجامعات النسائية

2002(. بيد أنَّ أحد املحاذير الهامة يف هذا الصدد هو أنَّ مثل هذه اإلنجازات، وإن كانت ممكنة يف بعض األحيان، قد ال 

تكون مستدامة، وقد يسهل الرجوع عنها مبرور الوقت )Lovenduski & Norris 1993(. ويف دراسة أجرتها "املؤسسة 

يكن  مل  الالتينية،  أمريكا  بلدان يف  تسعة  املرشحني يف  اختيار  النساء وعمليات  بشأن  واالنتخابات"  للدميقراطية  الدولية 

هناك فارق يذكر بني نسبة النساء املرشحات يف األحزاب التي لديها قواعد رسمية يف عملية اختيار املرشحني ونسبتهن 

يف األحزاب التي ال تأخذ مبثل هذه القواعد الرسمية )International IDEA 2011(. ويشري هذا النقاش إىل أنَّه ليس 
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هناك منط واحد يحكم العالقة بني عمليات اختيار املرشحني وتأثريها عىل النساء، وأنَّ هناك حاجة إىل دراسة عمليات 

االختيار دراسة مفصلة داخل كل حزب للوقوف عىل التدابري التي تساعد عىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف هذا املجال. 

ومن بني العوامل الهامة يف هذا الصدد، األعراف غري الرسمية التي تنطوي عليها عملية االختيار، والتصورات السائدة 

عن النساء كمشتغالت بالعمل السيايس، واإلرادة السياسية لتغيري الضعف التقليدي لتمثيل النساء عن طريق استخدام 

حصص املرشحني، من بني أمور أخرى.

النظم االنتخابية وتمثيل النساء 

يُعرَّف النظام االنتخايب، عموماً، بأنَّه الطريقة التي ترُتجُم بها األصوات إىل مقاعد. والعنارص الرئيسة الثالثة التي يتكون منها أي نظام 

انتخايب هي:15 حجم الدائرة )عدد النوَّاب الذين يُنتخبون عن دائرة انتخابية واحدة(، الصيغة االنتخابية التي يُختار عىل أساسها 

د ما إذا كان الناخُب سيصوِّت ملرشح أو لحزب، وما إذا كان سيقوم باختيار  الفائز باملقعد، وشكل تنظيم ورقة االقرتاع والذي يحدِّ

واحد أو سيعربِّ عن سلسلة من االختيارات. وتُصنَّف النظم االنتخابية ضمن ثالث عائالت رئيسية وفقاً لكيفية ترجمة األصوات إىل 

مقاعد )نظم األكرثية/األغلبية، نظم التمثيل النسبي، والنظم املختلطة(، إىل جانب عائلة رابعة تضم فرادى النظم التي ال تنطبق 

عليها مواصفات العائالت الرئيسية الثالث. وميكن أن نتبنيَّ 12 نظاماً انتخابياً مختلفاً ضمن هذه العائالت الرئيسية الثالث.

الشكل )3(: عائالت النظم االنتخابية 

املصدر: املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 2005.

وتقوم نُظم األكرثية/األغلبية عىل مبدأ إعالن فوز املرشح أو الحزب الحائز عىل أكرثية األصوات )أي ما يزيد عىل أي 

مرشح أو حزب آخر( أو أغلبية األصوات )أي 50 يف املئة زائداً واحداً – األغلبية املطلقة(. ويف هذه النظم، ميكن أن تجري 

املنافسة يف دوائر ذات مقعد واحد )مثل: نظام الفائز األول ونظام الصوت البديل ونظام الجولتني( أو يف دوائر متعددة 

املقاعد )مثل: نظام الكتلة أو نظام الكتلة الحزبية(.

وتقوم نظم التمثيل النسبي عىل مبدأ ترجمة إجاميل األصوات التي حصل عليها حزب أو تكتل معني إىل نسبة مناظرة 

من املقاعد يف الهيئة املنتخبة. وعىل سبيل املثال، فالحزب الذي يفوز بنسبة 30 يف املئة من األصوات يحصل عىل نسبة 

30 يف املئة من املقاعد عىل وجه التقريب. وتقتيض جميع نظم التمثل النسبي املنافسة يف دوائر متعددة املقاعد؟ وهناك 

نوعان أساسيان من نظم التمثيل النسبي: نظام القامئة النسبية ونظام الصوت الواحد املتحّول.

النسبي ونظام  التمثيل  بنظامني مختلفني: نظام  النواب  الناخبني النتخاب  اختيارات  املختلطة، فتُستخدم  النظم  أما يف 

األكرثية/األغلبية. وهناك نوعان من النظم املختلطة: النظام املتوازي ونظام تناسب العضوية املختلطة. وحيث إنَّ متثيل 

النساء يكون يف املتوسط أعىل يف نظم التمثيل النسبي منه يف نظم األكرثية/األغلبية، فإنَّ وضع تصميم إسرتاتيجي لنظام 

عائالت النظم االنتخابية 

نظم أخرى

نظام 
الصوت 

الواحد غري 
املتحّول

صيغة 
’بوردا‘

نظام 
الصوت 
املحدود

نظم األكرثية/األغلبية

نظام  
الفائز 
األول

نظام 
الجولتني

نظام 
الكتلة 
الحزبية

نظام 
الصوت 
البديل

نظام 
الكتلة 

النظم 
املختلطة

النظام 
املتوازي

نظام 
تناسب 

العضوية 
املختلطة 

نظم التمثيل 
النسبي

نظام 
القامئة 
النسبية

نظام 
الصوت 
الواحد 
املتحّول
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مختلط )عىل سبيل املثال، انتخاب نصف أعضاء الربملان بنظام التمثيل النسبي والنصف اآلخر بنظام األكرثية/األغلبية( 

الة لزيادة متثيل النساء. ميكن أن يكون طريقة فعَّ

وهناك ثالثة نظم انتخابية - نظام الصوت الواحد غري املتحول ونظام الصوت املحدود وصيغة "بوردا" - تشكِّل جزءاً 

من عائلة رابعة من عائالت النظم االنتخابية. ويجري التنافس يف نظام الصوت الواحد غري املتحّول يف دوائر متعددة 

غري  الواحد  الصوت  نظام  فيشبه  املحدود  الصوت  نظام  أما  واحد.  ملرشح  واحد  بصوت  فيها  الناخب  يُديل  املقاعد 

املتحّول، لكن يَحق فيه لكل ناخب أن يُديل بأكرث من صوت )وإمنا بعدد من األصوات أقل من عدد املرشحني، كام يف 

نظام الُكتلة(.

وباختصار، فالنظم التي تكون فيها الدوائر كبرية الحجم )أي التي تستخدم دوائر متعددة املقاعد( متنح األحزاب القدرة 

عىل تقديم قامئة أكرث توازناً بني املرشحني، ال يُضطر النساء والرجال إىل التنافس عىل مكان واحد فيها أثناء عملية تسمية 

املرشحني داخل الحزب. ومن ثمَّ يتضاءل قلق األحزاب بشأن انحياز الناخبني إىل التصويت للمرشحني من الرجال، وهو ما 

يدفعها يف كثري من األحوال إىل اختيار مرشح من الرجال بدالً من مرشحة من النساء يف الدوائر ذات املقعد الواحد، مشرية 

إىل ذلك املرشح باعتباره "املرشح ذا القبول األوسع"16. 

المربع )1(: اآلثار المترتبة على حجم الدوائر واألحزاب في تونس 

الحصص  تخصيص  على  يقوم  جذري  نظام  وُضع   ،2011 عام  في  تونس  في  الديمقراطية  االنتفاضة  عقب 
بالمناصفة بين الرجال والنساء مع تناوب الرجال والنساء بطول القائمة، وُطبق في أول انتخابات تالية، إال أنه لم 
يسفر إال عن انتخاب النساء بنسبة 26 في المئة فحسب، وهي نسبة تبعث على اإلحباط عند مقارنتها بنسبة 
28 في المئة حصلت النساء عليها في آخر انتخابات جرت في عهد الرئيس السابق ’زين العابدين بن علي‘. وترجع 
تلك النتيجة إلى مشاركة أكثر من 80 حزبًا في االنتخابات، وفي ظل صغر حجم الدوائر نسبيًا، فلم تحصل معظم 
األحزاب سوى على مقعد واحد عن كل دائرة. وحيث إنَّ النساء لم يأتين على رأس القائمة إال في 7 في المئة من 

القوائم فحسب، انتخبت غالبية البرلمانيات الجدد من قوائم الحزب األكبر، أال وهو حزب النهضة.

ومتى كانت الّصيغة االنتخابية تؤدِّي إىل زيادة عدد األحزاب الفائزة مبقاعد يف الهيئة الترشيعية، وتقلِّل من عدد األصوات 

التي تُهدر، كام ميكن أن يحدث يف نُظم األكرثية/األغلبية، يكون لدى األحزاب حافز أكرب لتقديم قوائم أكرث تنوعاً وتوازناً 

لجمهور الناخبني، وهو ما يسفر عن ضم عدد أكرب من النساء إىل قوائم املرشحني17. أما هيكل االقرتاع، فإّما أن يكون 

قامئاً عىل األحزاب )نظام القامئة النسبية املغلقة( أو عىل املرشحني )نظام الفائز األول(. والنموذج األول، الذي يصوِّت فيه 

الناخبون لألحزاب، يعطي األحزاب حافزاً أكرب لوضع قوائم أكرث شموالً وتوازناً.

كام أنَّ نوع قوائم املرشحني من حيث كونها مفتوحة أو مغلقة )يف نظام القوائم النسبية( له تأثري هام عىل فُرص انتخاب 

النساء. فالقوائم املغلقة ال تسمح للناخبني إال بانتخاب حزب معني، دون أن يكون بوسعهم تغيري الرتتيب الذي يُنتَخب 

ا القوائم املفتوحة، فتسمح للناخبني، إىل جانب اختيار حزب معني، بأن يختاروا مرشحاً أو أكرث  املرشحون به إىل الربملان. أمَّ

دوا املرشحني الذين سيُنتَخبون إىل الربملان. ومن ثمَّ فالقوائم  من داخل قامئة ذلك الحزب، ومن ثمَّ يكون بوسعهم أن يحدِّ

األحزاب  قوائم  تشكيل  مع  متّسقة  نتائج  لها  بالقانون،  املفروضة  الحصص  نظام  مع  استُخدمت  إذا  وال سيام  املغلقة، 

الفائزة، يف حني يغلب أن تكون نتائج القوائم املفتوحة ُمحبطة من ناحية متثيل النساء يف البلدان التي ال يحظى فيها تويل 

النساء للمناصب القيادية بقبول كبري. ومع ذلك، فقد استفادت النساء من القوائم املفتوحة يف بعض البلدان، مثلام كان 

الحال يف بولندا قبل تطبيق الحصص املفروضة بالقانون، إذ استغلَّ الناخبون نظام القوائم املفتوحة لينتخبوا املرشحات 

النساء الاليئ ُوضعن يف أماكن متأخرة من قوائم املرشحني18.
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وتربهن األدلة املستمدة من شتى أنحاء العامل، عىل أنَّ النظم االنتخابية النسبية تؤدي إىل انتخاب عدد أكرب من املرشحات 

النساء مقارنة بنظم األغلبية. ففي حني كان متوسط إجاميل عدد النساء الاليئ انتُِخنب إىل الربملان يف عام 2012 باستخدام 

نظم التمثيل النسبي 25 يف املئة، أسفرت النظم االنتخابية املختلطة ونظم األكرثية/األغلبية عن حصول النساء عىل نسبتي 

18 و14 يف املئة عىل التوايل )IPU 2012(. ويف جميع البلدان التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي، تشغل النساء حالياً ما 

يعادل 24.6 يف املئة من املقاعد، يف حني يشغلن 18.5 يف املئة من املقاعد يف البلدان التي تأخذ بنظام األكرثية/األغلبية، 

ونسبة 21.5 يف املئة من املقاعد يف البلدان التي تأخذ بالنظام املختلط. ومن بني البلدان السبعة والثالثني التي مُتثِّل النساء 

ما ال يقل عن 30 يف املئة من هيئاتها الترشيعية، يستخدم 24 بلداً )65 يف املئة( نظم التمثيل النسبي، و6 بلدان )16 يف 

املئة( النظم املختلطة، وخمسة بلدان )13 يف املئة( نظم األكرثية/األغلبية. ومن بني 73 بلداً ال تتجاوز نسبة النساء يف 

برملاناتها نسبة 15 يف املئة، يستخدم 43 بلداً )58 يف املئة( نظم األكرثية/األغلبية، و16 بلداً )21 يف املئة( نظم التمثيل 

النسبي، وعرشة بلدان )13 يف املئة( النظم املختلطة، يف حني يستخدم بلدان آخران أنواعاً أخرى من النظم االنتخابية، 

وميرُّ بلدان آخران بفرتة انتقالية. وجديٌر بالذكر أنَّ نظم التمثيل النسبي التي تكون فيها الدوائر كبرية الحجم تؤدِّي إىل 

صة عىل أساس النوع  انتخاب عدد أكرب من النساء بحكم تصميمها، كام تكون أكرث مالءمة لدمج آليات الحصص املخصَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي  االجتامعي19. ومن بني 118 بلداً وإقليامً تأخذ بنوع أو آخر من أنظمة الحصص املخصَّ

)مبا فيها تلك التي تلتزم فيها األحزاب بحصص طوعية(، يستخدم 64 بلداً نظم التمثيل النسبي، و23 بلداً النظم املختلطة، 

و24 بلداً نظم األكرثية/األغلبية. وباإلضافة إىل ذلك، يستخدم بَلَدان نظامً تنتمي إىل العائلة الرابعة من عائالت النظم 

االنتخابية، وتستخدم ثالثة بلدان نظامً انتقالية، وهناك بلدان ليس لديهام أحكام بشأن االنتخابات املبارشة.

أهم أنواع أنظمة الحصص وسماتها الرئيسية
صة عىل أساس النوع االجتامعي أشكاالً مختلفة، مثلام تختلف  م، تتَّخذ أنظمة الحصص االنتخابية املخصَّ كام بيَّنا فيام تقدَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي فعالة ومؤثرة  ذ فيها. وليك تكون الحصص املخصَّ النظم السياسية واالنتخابية التي تُنفَّ

صة عىل أساس النوع االجتامعي، بحيث يتالءم مع  م نظام الحصص االنتخابية املخصَّ بأقىص قدر ممكن، يتعني أن يُصمَّ

النظم السياسية واالنتخابية املعمول بها يف كل بلد.

المربع )2(: البلدان التي تأخذ بنظام الحصص المفروضة بالقانون، والتي يفرض فيها 
المستوى  أو  الوطني  المستوى  على  والمرشحات  المرشحين  بين  صارمًا  تناوبًا  القانون 

دون الوطني أو على كال المستويين.

ليسوتو،  ليبيا،  كينيا،  كوستاريكا،  فرنسا،  السنغال،  زمبابوي،  كوريا،  جمهورية  تونس،  بوليفيا،  إكوادور، 
ونيكاراغوا.

الحصص المفروضة بالقانون

يشرتط نظام الحصص املفروضة بالقانون، الذي يُنصُّ عليه يف الدساتري أو يف القوانني االنتخابية/الحزبية أو يف كليهام، 

أن يكون هناك حد أدىن من املرشحني من النساء )أو من النوع االجتامعي األضعف متثيالً(. وعادة ما يكون هذا النوع 

من الحصص ُملزماً لجميع األحزاب التي تنوي املنافسة عىل املقاعد الربملانية. وتُتيح الحصص املفروضة بالقانون الفرصة 

أمام الدولة لفرض بعض العقوبات بهدف إجبار األحزاب عىل االلتزام بالنسبة املفروضة. ويف الوقت الحايل، تستخدم 

60 دولة وإقليامً يف شتى أنحاء العامل الحصص املفروضة بالقانون يف تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو يف تشكيل 

املجالس عىل املستوى دون الوطني أو يف جميع ذلك. ويف نظم القامئة النسبية املغلقة، يُؤثِّر ترتيب املرشحات ووضعهنَّ 

عىل املقاعد، ذات الفرص األكرب يف الفوز، تأثرياً كبرياً عىل فعالية الحصص املفروضة بالقانون يف ضامن انتخاب مرشحات 
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من النساء. وحالياً، هناك 12 بلداً وإقليامً تأخذ بنظام الحصص املفروضة بالقانون، وتفرض تناوباً صارماً بني املرشحني 

واملرشحات يف قوائم املرشحني ألحد املستويات التمثيلية أو إلحدى غرف الربملان عىل األقل )وهو ما يعرف باإلنجليزية 

بنظام زيربا )Zebra System(. ويفرض 12 بلداً وإقليامً آخر نظاماً لرتتيب املرشحني داخل القوائم يضع "مرشحة من 

ا أنَّها  ا بقية البلدان، فإمَّ النساء مقابل كل ثالثة مرشحني من الرجال" أو قواعد تؤدي إىل ذات املستوى من التمثيل. أمَّ

تفرض رشوطاً متساهلة للغاية فيام يخصُّ ترتيب القوائم، من قبيل "مرشحة من النساء مقابل كل خمسة مرشحني من 

الرجال"، أو ال تفرض رشوطاً عىل اإلطالق يف هذا الصدد. وتُلزم قواعد الحصص التي تشتمل عىل التناوب الصارم أو عىل 

قاعدة من قبيل "امرأة بني كل ثالثة مرشحني" األحزاب بتوزيع عدد كبري من املرشحات عىل طول القامئة بأكملها - وليس 

الة إال يف حالة القوائم املغلقة.  االكتفاء بوضعهنَّ يف ذيل القامئة. ومع ذلك، فإنَّ هذه القاعدة ال تكون فعَّ

ومن بني 60 بلداً وإقليامً تأخذ بنظام الحصص املفروضة بالقانون، يفرض 34 بلداً )57 يف املئة( عقوبات يف حال عدم 

القانون.  التي تتعارض مع أحكام  بأكملها، أو رفض تسجيل األجزاء أو مجموعات املرشحني  القامئة  ا برفض  إمَّ االلتزام، 

وتفرض مثانية بلدان فحسب )13 يف املئة( غرامة مالية. وسوف نتطرق إىل العقوبات بأنواعها املختلفة بقدر أكرب من 

التفصيل فيام بعد.
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الشكل )4(: البلدان واألقاليم التي تأخذ بنظام الحصص املفروضة بالقانون يف تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام 

أو يف تشكيل املجالس عىل املستوى دون الوطني

 >http://www.quotaproject.org< صة للنساء املصدر: قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ
ملحوظة: رمبا يظهر بعض البلدان يف أكرث من خريطة واحدة وقامئة واحدة من الخرائط الثالث والقوائم األربع )األشكال )4( و)5( و)6(، والجداول )أ-1( 
و)أ-2( و)أ-3( و)أ-4(، ألنها تُطبِّق أكرث من نوع من أنواع أنظمة الحصص يف مستوى واحد أو أكرث من مستويات الحكم. وتشمل األمثلة عىل تلك البلدان: 

رواندا، زمبابوي، كينيا، وموريتانيا.

المقاعد المحجوزة بالقانون 

يف حني تنظِّم الحصص املفروضة بالقانون والحصص الحزبية الطوعية الحد األدىن الذي يتعني ضمه إىل قوائم املرشحني 

عدد  أو  النساء  عدد  د  يحدِّ املحجوزة  املقاعد  نظام  فإنَّ  متثيالً،  األضعف  االجتامعي  النوع  مرشحي  من  أو  النساء  من 

ممثيل النوع االجتامعي األضعف متثيالً الذين سيُنتخبوا إىل الهيئات الترشيعية. ويُعترب نظام املقاعد املحجوزة هو األقل 

صة عىل أساس النوع االجتامعي، بيد أنَّ استخدامه يتزايد يف  استخداماً عىل مستوى العامل من بني أنظمة الحصص املخصَّ

أفريقيا وجنوب رشق آسيا. وحتى اآلن، اعتمد 36 بلداً وإقليامً نظام املقاعد املحجوزة باستخدام ثالثة أساليب رئيسية 

فيام يتعلق بإحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو باملجالس عىل املستوى دون الوطني أو بجميع ذلك.

تخصيص مرحلة النتخاب النساء فقط عىل الصعيد الوطني: ويتخذ هذا األسلوب عدداً من األشكال املختلفة مثل:   .1

مة النتخاب النساء فقط )يف رواندا؛ حيث يجري انتخاب  د من املرشحات من دوائَر مصمَّ )1( انتخاب عدد محدَّ

األمريكتان:  األرجنتني – إكوادور – أوروغواي  – باراغواي – الربازيل – بنام – بوليفيا – بريو – جمهورية الدومينيكان – السلفادور – غيانا – كوستاريكا – كولومبيا 
– املكسيك – نيكاراغوا – هندوراس. 

أوروبا: أرمينيا – إسبانيا – ألبانيا – أيرلندا – إيطاليا – الربتغال – بلجيكا – البوسنة والهرسك – بولندا – جمهورية مقدونيا – سلوفينيا – رصبيا – فرنسا – 
مونتينيغرو – اليونان.

آسيا وأوقيانوسيا: إندونيسيا - أوزبكستان - تيمور-ليشتي - جمهورية كوريا – قريغيزستان – منغوليا – نيبال.

أفريقيا والرشق األوسط: أنغوال – بوركينا فاسو – توغو – تونس – الجزائر – جمهورية الكونغو – جمهورية الكونغو الدميقراطية – جنوب أفريقيا –  كابو فريدي 
– رواندا – زمبابوي  – السنغال – العراق – غينيا – فلسطني – كينيا – ليبيا – ليسوتو – موريتانيا – موريشيوس – ناميبيا. 

األقاليم واملناطق الخاصة: كوسوفو. 
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النساء يف 24 مقاطعة من خالل مجمع انتخايب خاص(، )2( تخصيص مرحلة منفصلة النتخاب النساء انتخاباً مبارشاً 

يف دوائر ذات مقعد واحد )يف أوغندا(، )3( تخصيص مرحلة منفصلة النتخاب النساء من قوائم نسائية خالصة عىل 

املستوى الوطني )مثل املقاعد الستني املحجوزة للنساء يف املغرب، والتي يُنتخب النساء الاليئ يشغلنها من قوائم 

نسائية خالصة بنظام القامئة النسبية املغلقة، ويف موريتانيا يجري انتخاب 20 مرشحة من قامئة نسائية خالصة عىل 

املستوى الوطني(. 

تخصيص دوائر بعينها للنساء: ويضمن هذا األسلوب انتخاب مرشحات من النساء بالرضورة عن تلك الدوائر، وهو   .2

مستخدم عىل املستوى دون الوطني يف الهند مع مناوبة الدوائر املخصصة لهذا الغرض من دورة انتخابية إىل أخرى، 

لتاليف استبعاد املرشحني الرجال من املنافسة عىل هذه الدوائر لفرتة طويلة من الوقت.

ص بعض املقاعد للنساء الاليئ حصلن عىل أكرب عدد من األصوات يف دوائرهن  »نظام أفضل الخارسات«: وهو يُخصِّ  .3

)مقارنة بالنساء األخريات( وإمنا مل يفزن. ففي األردن، عىل سبيل املثال، تقوم الهيئة املستقلة لالنتخابات بتوزيع 15 

مقعداً محجوزاً للنساء عن طريق حساب نسبة األصوات التي حصلت عليها املرشحات الاليئ مل يفزن يف انتخابات 

الدوائر بقسمة عدد األصوات التي حصلن عليها عىل إجاميل عدد األصوات التي أدىل بها الناخبون يف دوائرهن، 

وتُعلن اللجنة انتخاب املرشحات الخمس عرشة الاليئ حصلن عىل أعىل النسب عىل املستوى الوطني، رشيطة أال 

تحصل محافظة واحدة عىل أكرث من مقعد واحد من املقاعد املحجوزة للنساء.

ص 30 يف املئة من املقاعد للنساء  ص عدداً ثابتاً من املقاعد للنساء - مثل تنزانيا، التي تخصِّ كام أنَّ بعض البلدان يُخصِّ

– لكنها ال تشرتط فوز أولئك املرشحات مبقاعدهن يف انتخابات عامة، وإمنا تُخصص تلك املقاعد لنساء األحزاب الفائزة 

م قوائم النساء املرشحات  بالتناسب مع عدد املقاعد التي حصل عليها كل حزب يف الربملان. وقبل بداية االنتخابات، تُقدَّ

لشغل تلك املقاعد إىل الهيئة املعنية باإلدارة االنتخابية، وتتعدد األساليب التي تختار األحزاب بها أولئك املرشحات، سواء 

عن طريق االنتخابات الحزبية الداخلية أو التعيني. ويُستخدم نظام شبيه يف زمبابوي وباكستان لتسمية العضوات الاليئ 

سيشغلن املقاعد املحجوزة للنساء يف غرفة الربملان السفىل، وكذلك يف االنتخابات عىل املستوى دون الوطني يف ليسوتو. 

أنَّ تصميم الحصص  التي استُخدم فيها نظام املقاعد املحجوزة واآلثار املرتتبة عىل ذلك إىل  التجارب  ويشري استعراض 

بنظام املقاعد املحجوزة ال بد من أن مينح املرشحات "رشعية انتخابية"؛ أي أنَّ املقاعد املحجوزة ينبغي أن تخضع ملنافسة 

انتخابية بني عدد من املرشحات، تكون لكل عضوة منتخبة مبوجبها قواعد انتخابية متثلها.
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أو يف  أو كلتيهام  الربملان  املحجوزة يف تشكيل إحدى غرفتي  املقاعد  بنظام  تأخذ  التي  البلدان واألقاليم  الشكل )5(: 

تشكيل املجالس عىل املستوى دون الوطني

 >http://www.quotaproject.org< صة للنساء املصدر: قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ
ملحوظة: رمبا يظهر بعض البلدان يف أكرث من خريطة واحدة وقامئة واحدة من الخرائط الثالث والقوائم األربع )األشكال )4( و)5( و)6(، والجداول )أ-1( 
و)أ-2( و)أ-3( و)أ-4(، ألنها تُطبِّق أكرث من نوع من أنواع أنظمة الحصص يف مستوى واحد أو أكرث من مستويات الحكم. وتشمل األمثلة عىل تلك البلدان: 

رواندا، زمبابوي، كينيا، وموريتانيا.

الحصص الحزبية الطوعية 

حظيت الحصص الحزبية الطوعية بشعبية متزايدة بني أحزاب اليسار ويسار الوسط كأحزاب الخرض واألحزاب االشرتاكية 

والدميقراطية االجتامعية )Norris & Krook ;2006 Dahlerup 2011( يف كثري من بلدان أوروبا. ففي السويد، عىل 

سبيل املثال، بدأت األحزاب السياسية يف السبعينيات والثامنينيات يف األخذ بالحصص الحزبية الطوعية يف صورة قاعدة 

مفادها "ال ينبغي أن ينخفض متثيل أي من الجنسني عن نسبة 40 يف املئة". ونتيجة لذلك، وصلت نسبة النساء بني أعضاء 

الربملان إىل 39 يف املئة يف انتخابات عام 1988. ومل تلجأ النساء يف مختلف األحزاب إىل املطالبة بتدابري أكرث رصامة إال بعد 

انتخابات عام 1991 )حني انخفضت نسبة النساء بني أعضاء الربملان إىل 34 يف املئة(، وكان من بني التدابري التي طالنب 

بها: التناوب بني الرجال والنساء بطول قوائم املرشحني، وذلك لضامن املناصفة الحقيقية بني الجنسني يف النوَّاب املنتخبني. 

م ملحوظ عىل صعيد متثيل النساء يف الربملانات الوطنية يف عدد من  وساهمت الحصص الحزبية الطوعية يف إحراز تقدُّ

البلدان املتنوعة مثل: أسرتاليا، أملانيا، جنوب أفريقيا، اململكة املتحدة، موزمبيق، ناميبيا، ونيكاراغوا. وكام أرشنا فيام سبق، 

فهناك 37 بلداً وإقليامً يلتزم فيها حزب أو أكرث بالحصص الحزبية الطوعية. 

األمريكتان: هاييتي 

آسيا وأوقيانوسيا: أفغانستان – باكستان – بنغالديش –  تيمور-ليشتي – ساموا - الصني– الفلبني – فانواتو– الهند. 

أفريقيا والرشق األوسط: األردن – إريرتيا – أوغندا – بوروندي – تنزانيا – الجزائر – جنوب السودان – جيبويت – رواندا – زمبابوي  – السودان – سويرسا – 
سرياليون – الصومال – العراق – غينيا – فلسطني – كينيا – ليبيا – ليسوتو – املغرب – اململكة العربية السعودية – موريتانيا – النيجر. 

األقاليم واملناطق الخاصة: تايوان )تايبيه الصينية( - كوسوفو
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صة عىل أساس النوع االجتامعي عىل القوائم التي يتقدم بها لالنتخابات  ويستطيع أيِّ حزب سيايس أن يفرض حصصاً مخصَّ

العامة. وبإمكان حزب أو حزبني أن يقودا املسرية أمام األحزاب األخرى يف بلد معني. ففي العديد من البلدان، بدأ العمل 

صة عىل أساس النوع االجتامعي من جانب بعض األحزاب السياسية منفردة، ثم اعتمدتها الربملانات بعد  بالحصص املخصَّ

ذلك بتنظيمها يف لوائح إلزامية لألحزاب السياسية كافة. 

وينبغي استكامل تطبيق الحصص الحزبية الطوعية عىل قوائم املرشحني بوضع أحكام لرتتيب املرشحني داخل القوائم، 

لضامن وضع النساء يف أماكن متقدمة وأن يُوزَّعن توزيعاً عادالً عىل القامئة بطولها. وسوف نستعرض الحقاً مواصفات 

الرتتيب داخل القوائم بقدر أكرب من التفصيل. 

الطوعية  الحصص  تحرتم  ألن  األقرب  هي  ة  موحدَّ ومامرسات  بريوقراطية  وثقافة  واضحة  قواعد  لديها  التي  واألحزاب 

التي تتسم بدرجة عالية من  توفِّر األحزاب  ، فرمبا  ثمَّ )Lovenduski & Norris 1993(، ومن  سليامً  تنفيذاً  وتنفذها 

املؤسسية بيئة أكرث مالءمة العتامد نظام الحصص الحزبية الطوعية وتنفيذها.

االجتامعي من  النوع  أساس  صة عىل  لديها أحزاب ملتزمة بحصص طوعية مخصَّ التي  البلدان واألقاليم   :)6( الشكل 

مرشحيها إلحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو للمجالس عىل املستوى دون الوطني

 >http://www.quotaproject.org< صة للنساء املصدر: قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ
صة عىل أساس النوع االجتامعي يف االنتخابات  ملحوظة: تضم هذه القامئة البلدان التي يلتزم فيها حزب واحد عىل األقل ممثَّل يف الربملان بحصص طوعية مخصَّ

الترشيعية. وال تضم القامئة البلدان التي تأخذ بنظام الحصص املفروضة بالقانون. 

األمريكتان: شييل – غواتيامال – كندا.

أوروبا: إستونيا – أملانيا – أيسلندا – إيطاليا – تركيا – الجمهورية التشيكية – رومانيا – سلوفاكيا – السويد – سويرسا – قربص – كرواتيا – لوكسمربغ – ليتوانيا 
– مالطا – اململكة املتحدة – الرنويج – النمسا – هنغاريا – هولندا. 

آسيا وأوقيانوسيا: أسرتاليا – تايالند – الفلبني. 

أفريقيا والرشق األوسط: إرسائيل – بوتسوانا – جنوب أفريقيا – غينيا االستوائية – الكامريون – كوت ديفوار – مايل – مالوي – موزمبيق – ناميبيا.
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وقد يكون األخذ بنظام الحصص الطوعية أكرث سهولة من غريه من أنظمة الحصص، ألنه ال يتطلَّب إال إجراءات داخل 

األحزاب السياسية – عىل العكس من حصص املرشحني املفروضة بالقانون أو املقاعد املحجوزة، والتي رمبا يتأخر اعتامدها 

بسبب طول اإلجراءات الترشيعية وتعقيداتها. والحصص الطوعية ميكن تنفيذها دون الحاجة إىل تغيري حدود الدوائر 

واملؤسسية يف عملها من ضامن  الداخيل  االنضباط  إىل  تفتقر  التي  األحزاب  تتمكن  فلن  ذلك،  القامئة. ومع  االنتخابية 

االلتزام بالحصص الطوعية، ولن يكون للحصص الطوعية تأثري مجٍد إذا مل تدعم األحزاب املرشحات بتمويل حمالتهن 

 .)2008 UNDP( االنتخابية ووضعهن يف أماكن ينافسن فيها عىل مقاعد ميكن الفوز بها

توصيات لمصممي أنظمة الحصص: كيف تنجح أنظمة الحصص؟
الة عندما: )1( تنطوي عىل مستهدف  صة عىل أساس النوع االجتامعي مجدية وفعَّ عادة ما تُعترب أنظمة الحصص املخصَّ

د ميكن قياسه، )2( وتقرتن بقواعد محكمة التصميم من قبيل القواعد املعنية برتتيب املرشحني يف القوائم، أو  عددي محدَّ

باإللزام بوضع املرشحات يف أماكن معيَّنة منها مبا يالئم النظام االنتخايب وهيكل االقرتاع ونوع القوائم املعمول بها يف البلد 

املعني، )3( تفرض عقوبات يف حال عدم االلتزام. 

صياغة أحكام الحصص بما يتالءم مع النظام االنتخابي

صة عىل أساس  تؤثِّر طبيعة النظم االنتخابية والهياكل الحزبية تأثرياً هاماً يف مدى سهولة تطبيق أنظمة الحصص املخصَّ

النوع االجتامعي أو الصعوبات التي يواجهها دعاة تطبيق هذه األنظمة عند حشد التأييد العتامدها. وكام ذكرنا فيام 

م، فإنَّ تطبيق حصص املرشحني )سواء كانت مفروضة بالقانون أو طوعية( يكون أسهل يف نظم التمثيل النسبي ذات  تقدَّ

الدوائر الكبرية الحجم منه يف النظم التي تأخذ بالدوائر ذات املقعد الواحد، والتي يحتدم فيها النقاش حول اختيار املرشح 

الذي يتعني الدفع به يف كل دائرة )حيث ال يدفع الحزب إال مبرشح واحد(، وهو ما يجعل األحزاب متيل عادة إىل تفضيل 

الرجال بسبب القوالب النمطية املستندة إىل النوع االجتامعي ونفوذ شاغيل املناصب من الرجال. ومع ذلك، فقد نجح 

الجمع بني نظم األكرثية/األغلبية االنتخابية، سواء كانت تأخذ بنظام الدوائر ذات املقعد الواحد أو بنظام الدوائر املتعددة 

املقاعد وبني حصص املرشحني، يف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال، حيث أنشأ ’حزب العامل‘ نظاماً طوعياً يقوم عىل 

النسائية القصرية( الختيار املرشحات الاليئ ستجري تسميتهن لخوض االنتخابات  قوائم نسائية خالصة قصرية )القوائم 

القوائم  من  لها مرشحات  ستُختار  التي  الدوائر  العامل‘  ’حزب  د  يحدِّ النظام،  معينة. ومبوجب هذا  دوائر  الربملانية يف 

النسائية القصرية، بغية ضامن أن يكون مرشحو الحزب يف هذه الدوائر من النساء. وفيام يخص انتخابات عام 2015، فقد 

قرر الحزب اختيار مرشحيه لنسبة 50 يف املئة من املقاعد التي يستهدف الفوز بها من القوائم النسائية القصرية. وتشمل 

األمثلة األخرى عىل الجمع بني حصص املرشحني املفروضة بالقانون ومن بني نظم األكرثية/األغلبية السنغال، التي تستخدم 

نظاماً متوازياً يُلزم األحزاب بالدفع بعدد متساو من املرشحني واملرشحات يف دوائر متعددة املقاعد. ويف أوغندا، هناك 

مرحلة إضافية تضم دوائر نسائية خالصة تُنتخب فيها النساء انتخاباً مبارشاً، ويف الهند هناك دوائر محجوزة للنساء عىل 

املستوى دون الوطني تُنتخب فيها النساء انتخاباً مبارشاً. 

تضمين القواعد المعنية بترتيب المرشحين في القوائم وباإللزام بوضع المرشحات في أماكن معينة منها 
بين قواعد الحصص

يف جميع النظم االنتخابية )وفيام يتعلق بالحصص املفروضة بالقانون والحصص الطوعية عىل حد سواء(، يتعني أن تشتمل 

أحكام الحصص عىل قواعد لرتتيب املرشحني يف القوائم بحسب النوع االجتامعي. فالعدالة، سواء من حيث الرتتيب الرأيس 

للمرشحني واملرشحات داخل القوائم االنتخابية )يف نظم القوائم الحزبية النسبية املغلقة( أو التوزيع األفقي لكل من 

الجنسني عىل املقاعد التي ميكن الفوز بها، تحظى بأهمية محورية يف متتُّع النساء بفرصة حقيقية للفوز يف االنتخابات. 
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عامة  قاعدة  عىل  النص  قبيل  )من  الحصص  قواعد  تصري  أن  دون  للحول  تُعتمد  القوائم،  يف  املرشحني  ترتيب  وقواعد 

بتخصيص نسبة 30 أو 50 يف املئة من القوائم للمرشحات النساء عىل سبيل املثال( محض قواعد رمزية ال تؤدي فعلياً 

إال النتخاب عدد قليل من النساء، ألنَّ األحزاب السياسية تضع معظم املرشحات النساء يف ذيول القوائم أو يف دوائر ال 

ميكن الفوز بها. والعديد من أنظمة الحصص املعمول بها يف الوقت الحايل، تجمع بني قواعد خاصة بإجاميل عدد النساء 

والرجال عىل قوائم املرشحني وبني قواعد خاصة تتعلق بتشكيل املرشحني الرئيسيني من ناحية النوع االجتامعي، وهو ما 

يُطلق عليه أحياناً نظام "الحصص املزدوجة" يف نظم التمثيل النسبي.

ومن بني األمثلة عىل قواعد الرتتيب الرأيس الخاصة بتوزيع املرشحني واملرشحات داخل القوائم ما ييل: 

• نظم التناوب )أو نظم زيبرا )Zebra Systems((: وفيها يتعاقب املرشحات واملرشحون بالتناوب بطول القوائم 	

)كام هو الحال يف: إكوادور – بوليفيا – تونس – جمهورية كوريا – زمبابوي – السنغال – فرنسا – كوستاريكا 

– كينيا – ليسوتو – ليبيا – نيكاراغوا(، كام أنَّ العديد من أحزاب الخرض واألحزاب الدميقراطية االجتامعية 

تستخدم نظم التناوب؛

• واشرتاط أال يكون أول مرشَحني اثنني يف القامئة من جنس واحد )مثال: بلجيكا(؛	

• واشرتاط نسبة 40 إىل 60 لكل خمسة مقاعد يف القامئة )مثال: إسبانيا(. 	

• واشرتاط أن يكون من بني كل ثالثة مرشحني مرشحٌة من النساء )أمثلة: ألبانيا – األرجنتني – إندونيسيا – 	

تيمور-ليشتي – رصبيا(. 

ويوضح الجدول )1( آثار قواعد الرتتيب املختلفة املتعلقة بوضع املرشحني يف القوائم، عن طريق تقدير الحد األدىن لعدد 

النساء الاليئ يُنتخنب عن حزب واحد يف دائرة انتخابية واحدة، قياساً عىل عدد املقاعد التي يفوز بها الحزب يف كل دائرة. 

وجميع األمثلة تستند إىل نظام القامئة النسبية املغلقة. وكل ما يوضحه الجدول، هو أقل عدد من النساء الاليئ ميكن أن 

يفزن مبقاعد برملانية يف ظل مجموعة معينة من القواعد. وينبغي أن يُقرأ الجدول عىل النحو التايل: إذا مل يفز الحزب 

سوى مبقعد واحد يف الدائرة، فإنَّ أيّاً من أنظمة الرتتيب األربعة الواردة يف األعمدة من )2( إىل )5( لن يضمن انتخاب 

مرشحة أنثى. فإذا فاز الحزب مبقعدين يف الدائرة، فإن نظام التناوب وقاعدة الرتتيب الواردة يف العمود )3( سوف يضمنان 

ا يف ظل اشرتاط أن تكون نسبة النساء 30 يف املئة عىل األقل بني مرشحي كل حزب  انتخاب امرأة واحدة عىل األقل. أمَّ

)العمود األخري(، فلن تُنتخب أي امرأة إذا ُوضعت املرشحات يف املقاعد التي ال ميكن الفوز بها أو يف ذيل قامئة من 

16 مرشحاً أو أكرث.  
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مفروضة  كانت  سواء  املرشحني،  حصص  ظل  )يف  الحزب  حجم  تغري  مع  املختلفة  الرتتيب  أنظمة  تأثري   :)1( الجدول 

بالقانون أو طوعية( 

ي فيها كل حزب  أنظمة الرتتيب األفقي. يف نظم األكرثية/األغلبية التي تأخذ بنظام الدوائر ذات املقعد الواحد التي ال يسمِّ

إال مرشحاً واحداً يف كل دائرة، يتعني اعتامد قواعد فيام يخصُّ ترتيب املرشحني. فاشرتاط نسبة 50 يف املئة من النساء بني 

املرشحني، قد يسفر عن انتخاب عدد قليل جداً من النساء إذا ما ُوضعت أغلبية املرشحات يف دوائر ال ميكن الفوز بها. 

وتتبدى تلك اإلمكانية يف نتائج أول دورة انتخابية جرت يف فرنسا عقب العمل بقانون املناصفة. فقد أُلزمت األحزاب 

السياسية بالدفع بعدد متساو من املرشحني واملرشحات يف جميع الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد، وهو ما مل يؤدِّ إال 

لزيادة مقدارها 1 يف املئة )من 11 إىل 12 يف املئة( فحسب يف نسبة النساء املنتخبات، نظراً للدفع باملرشحات يف دوائر 

ال ميكن الفوز مبقاعدها. وينبغي أن يستند تحديد املقاعد التي ميكن الفوز بها يف أنظمة الدوائر ذات املقعد الواحد إىل 

نتائج االنتخابات السابقة، وينبغي توزيع املرشحني واملرشحات بالتساوي عىل الدوائر اآلمنة وغري اآلمنة ألحزابهم.

عدد املقاعد التي فاز 

بها الحزب يف الدائرة

الحد األدىن لعدد النساء املنتخبات بحسب نوع قاعدة الرتتيب

قاعدة املناوبة

اشرتاط أال يكون 

أول مرشَحني اثنني 

يف القامئة من جنس 

واحد + اشرتاط 

أن يكون من بني 

كل ثالثة مرشحني 

متتابعني امرأٌة واحدة 

عىل األقل

اشرتاط أن يكون من 

بني كل ثالثة مرشحني 

عنرٌص واحد عىل 

األقل من كل نوع

اشرتاط نسبة 30 يف 

املئة من النساء بني 

املرشحني، دون قواعد 

للرتتيب

صفرصفرصفرصفر1

صفرصفر211

صفر3111

صفر4211

صفر5221

صفر6322

صفر7322

صفر8432

صفر9433

صفر10533

صفر11543
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فرض عقوبات في حال عدم االلتزام

امللتزمني  غري  عىل  العقوبات  فرض  هي  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ الحصص  فعالية  لضامن  طريقة  أهم 

وإنفاذها. 

ويف حالة أنظمة الحصص املفروضة بالقانون، يؤدي وجود العقوبات وإنفاذها إىل زيادة كبرية يف احتاملية التزام األحزاب 

الة؟  )2( وما هي الجهة التي عليها أن تضمن إنفاذ  بها. واألسئلة املحورية يف هذا الصدد هي: )1( أيُّ عقوبات ستكون فعَّ

العقوبات؟ وعادة ما تُفرض العقوبات مبوجب القوانني التي تُلزم باستخدام الحصص، وبوجه عام، تتوىل الهيئات املعنية 

باإلدارة االنتخابية متابعة التزام األحزاب بقواعد الحصص وإنفاذ العقوبات عىل األحزاب غري امللتزمة. 

أما يف حالة الحصص الحزبية الطوعية التي تعتمدها األحزاب كٌل عىل حدة، تتوىل املؤسسات الحزبية املركزية متابعة 

التزام الهيئات الحزبية املحلية املنوط بها تسمية املرشحني بقواعد الحصص التي يفرضها الحزب من عدمه. وهناك بعض 

الحزبية املحلية، وال تفرض أي عقوبات  التدخل يف صالحيات املؤسسات  التي تُحجم عن  املركزية  الحزبية  املؤسسات 

عليها، مثلام كان الحال يف األحزاب الدميقراطية االجتامعية يف السويد وأملانيا. غري أنَّه يف بعض الحاالت األخرى، تطلب 

العامل  يجري يف حزب  مثلام  قامئته،  املرشحني عىل  تسمية  إعادة  املحيل  الحزيب  الفرع  املركزية من  الحزبية  املؤسسة 

الرنويجي. أما يف أيرلندا، فال بد للمؤسسة الحزبية املحلية من أن تحصل عىل إعفاء من اللجنة التنفيذية الوطنية إذا 

عجزت عن العثور عىل مرشحات مناسبات. ويف كرواتيا، اعتمد الحزب الدميقراطي االجتامعي تخصيص حصص نسائية 

بنسبة 40 يف املئة يف انتخابات عام 1996، وتوىّل متابعة االلتزام بهذه الحصص مجلس إرشايف خاص.

والنوعان الرئيسيان من عقوبات عدم االلتزام هام: )1( رفض القامئة قبل االنتخابات، )2( وتطبيق غرامات وحوافز مالية. 

رفض القامئة. هذا النوع من العقوبات هو األكرث فاعلية مبا ال يدع مجاالً للمقارنة، رشيطة أن توكل إىل الهيئة املعنية 

ذ العقوبات يف الواقع العميل. ففي األحوال التي  باإلدارة االنتخابية الصالحية القانونية لرفض القوائم غري امللتزمة وأن تُنفَّ

أبلغت فيها السلطات االنتخابية األحزاب السياسية بوضوح بأنَّ قوامئها سرُتفض حال عدم التزامها بجميع قواعد الحصص 

ذات الصلة )ومن ثمَّ لن تستطيع املشاركة يف االنتخابات(، تبنيَّ أن التأثري كان قوياً. ويُستخدم هذا النوع من العقوبات 

عىل سبيل املثال يف بولندا، كوستاريكا، جمهورية مقدونيا، وبلجيكا )انظر امللحق )أ(/ الجدول )أ-1((. 

المربع )3(: عقوبات عدم االلتزام 

من بين جميع البلدان التي تأخذ بنظام الحصص المفروضة بالقانون، يفرض 57 في المئة )34 بلدًا من بين 60 
بلدًا( عقوبات في حال عدم االلتزام في صورة رفض القائمة بأكملها أو رفض األجزاء أو مجموعة المرشحين 
بلدًا( تفرض غرامات  المئة فقط )ثمانية بلدان من بين 60  القانون، وهناك 13 في  التي تتعارض مع أحكام 

مالية على غير الملتزمين. 

ويف بعض األحيان يسبق إنفاذ العقوبات من قبيل رفض القوائم إنذار )علني يف الغالب( إىل األحزاب بأنَّ عدم التزامها 

بلوائح الحصص سيؤدي إىل رفض قوامئها أو شطب تسجيلها من املنافسة االنتخابية ما مل يجِر تنقيح القامئة. ويف إسبانيا، 

عىل سبيل املثال، مينح الحزب الذي ال يلتزم بقواعد الحصص مدة ثالثة أيام عقب اإلنذار، بعدها تُرفض القامئة ما مل يقم 

الحزب مبعالجة سبب عدم االلتزام. ويف رصبيا، تُردُّ القامئة إىل الحزب ملعالجة سبب عدم االلتزام. ويف البوسنة والهرسك، 

مُتنح األحزاب والتكتالت السياسية مدة خمسة أيام الستبدال املرشحني وإعادة تقديم القوائم إىل لجنة االنتخابات املركزية 

العتامدها. ويف املكسيك، مُتنح األحزاب التي ال تلتزم بقواعد الحصص مدة 48 ساعة لتعديل قوامئها. وبعد هذه املدة، 

إذا اتضح أنَّ بعض األحزاب ال زال مخالفاً، يصدر املجلس العام  ملؤسسة االنتخابات االتحادية توبيخاً علنياً لها ومينحها 
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الحصص االنتخابية املخصصة عىل أساس النوع االجتامعي – آلية رئيسية إلصالح انتخايب 

24 ساعة إضافية لتصحيح قوامئها، وبعدها ترفض مؤسسة االنتخابات االتحادية القوائم غري امللتزمة. ومع ذلك، فهذه 

القواعد ال تخلو من الثغرات. وألنَّ الهدف الرئييس وراء أي أنظمة للحصص هو تغيري أمناط استقدام املرشحني التي تتبعها 

األحزاب السياسية وإلزامها ببذل جهد أكرث جدية يف البحث عن مرشحات لخوض االنتخابات ويف متكني أولئك املرشحات، 

فإنَّ تصحيح القوائم غري املتوازنة يف اللحظات األخرية بسؤال مرشحة أن تخوض االنتخابات عن الحزب قد ال يحدث تغيرياً 

منهجياً يف عمليات اختيار املرشحني. وبدالً من ذلك، ينبغي أن يسعى القامئون عىل عمليات اختيار املرشحني من املسؤولني 

الحزبيني واللجان الحزبية جاهدين إىل االنتهاء من الوقوف عىل املرشحات وتسميتهن قبل حلول املوعد الرسمي لتقديم 

قوائم املرشحني. 

ويف بعض الحاالت، كام جرى يف أرمينيا، مورست بعض الضغوط عىل املرشحات الفائزات يف االنتخابات من أجل التخيل 

عن مقاعدهن الربملانية لصالح زمالء من الرجال بعد فرتة وجيزة من انتهاء االنتخابات.20 ولقطع الطريق عىل مثل هذا 

االحتامل، ميكن تغيري لوائح الحصص بحيث تشرتط إذا ما أقدمت إحدى النائبات عىل االستقالة أن تشغل مكانها امرأة؛ 

عىل أن تُفرض عقوبات عىل مخالفة ذلك.

مالية يف حال عدم  غرامات  بالقانون  املفروضة  الحصص  بنظام  تأخذ  التي  البلدان  مثانية من  تفرض  املالية.  الغرامات 

االلتزام بقواعد الحصص. ففي الربتغال، إذا اتضح أنَّ قامئة ما تخالف لوائح الحصص يُعلن عن ذلك وتُفرض عىل القامئة 

تُفرض  املحيل، يف حني  املستوى  القوائم عىل  يُستخدم رفض  فرنسا،  املخالفة. ويف  مالية بحسب درجة  املخالفة غرامة 

النظم  تأثريات  إىل جانب  املفروضة،  العقوبة  نوع  االختالف يف  الوطني؛ وقد ساهم هذا  املستوى  مالية عىل  عقوبات 

االنتخابية املختلفة، يف ارتفاع متثيل النساء عىل املستوى املحيل ارتفاعاً ملحوظاً عن نظريه عىل املستوى الوطني يف جميع 

االنتخابات التي أعقبت تطبيق قانون املناصفة. ففي انتخابات الجمعية الوطنية، فضلت األحزاب الكربى دفع الغرامات 

عىل االلتزام بقواعد الحصص. ويف ألبانيا، تُفرض غرامة ثابتة بقيمة مليون ليك ألباين )نحو 7,120 يورو لكل قامئة( يف حال 

عدم االلتزام بالقواعد يف االنتخابات الربملانية وبقيمة 50.000 ليك ألباين )نحو 357 يورو( يف االنتخابات عىل املستوى 

دون الوطني. ويف أيرلندا، تخرس األحزاب السياسية 50 يف املئة من الدعم الحكومي إذا مل تشكِّل النساء 30 يف املئة عىل 

األقل ويشكِّل الرجال 30 يف املئة عىل األقل من جملة مرشحيها. وعموماً، ال متثل الغرامات املالية تهديداً جدياً بقدر رفض 

ل الغرامات املفروضة عىل  القوائم؛ فاألحزاب التي تحصل عىل مساهامت ضخمة من جهات خاصة يسهل عليها تحمُّ

التمويل الذي تتلقاه من الحكومة من جراء مخالفتها لقواعد الحصص. 

وتُعدُّ الحوافز املالية التي تزيد من التمويل الحكومي لألحزاب التي تسمي عدداً محدداً من املرشحات النساء ظاهرة 

حديثة نسبياً. ففي جورجيا، التي رُفض فيها مرشوع قانون بشأن الحصص عدة مرات، أُضيف حكم إىل قانون األحزاب 

ح نسبة 20 يف املئة عىل األقل من جنس مغاير بني كل  السياسية عام 2011 ينص عىل أنَّ األحزاب السياسية التي ترشِّ

مجموعة من عرشة مرشحني سوف تحصل عىل حافز إضايف بنسبة 10 يف املئة من التمويل الحكومي املخصص لها. ومع 

ذلك، فإنَّ هذا النظام مل يحقق اآلثار املرجوة، إذ مل يلتزم به أي حزب من األحزاب الكربى التي فازت مبقاعد الربملان يف 

لت القاعدة لتزيد الحافز اإلضايف من التمويل الحكومي إىل 30 يف املئة لألحزاب التي  انتخابات عام 2012. ومنذئذ، ُعدِّ

ترّشح 30 يف املئة عىل األقل من جنس مغاير بني كل عرشة مرشحني. )قابلة للتطبيق عىل جميع االنتخابات إعتباراً من 

م كل من كولومبيا وكرواتيا حوافز مالية لتشجيع األحزاب السياسية عىل ترشيح املزيد من  العام 2014 صعوداً(. كام يقدِّ

النساء.
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السياقات االنتقالية 
تعدُّ الفرتات االنتقالية بني نظام حكم وآخر – سواء كانت مدفوعة بحسابات سياسية للنظم القامئة أو بإصالحات سياسية 

يف سياق عمليات إعادة الهيكلة وبناء السالم، أو جاءت يف أعقاب انتفاضة دميقراطية – مراحل حرجة يتعني فيها النظر 

يف القضايا الجوهرية املتعلقة بالعدالة واملساواة يف التمثيل السيايس من منظور النوع االجتامعي )وطبيعة عمليات صنع 

القرار داخل األحزاب السياسية( ومعالجة تلك القضايا. وتشهد تلك الفرتات االنتقالية، يف جميع األحوال تقريباً، عمليات 

استعراض دستورية يجري فيها، عىل سبيل املثال، تعديل صكوك الحقوق عىل نحو يزيد من ضامن حقوق اإلنسان وعدم 

التمييز ضد النساء عىل قدم املساواة مع الرجال، وحامية وتعزيز حقوق الفئات التي كانت مهمشة أو األقليات العرقية أو 

الدينية أو جامعات الشعوب األصلية أو غري ذلك من الفئات )مبا يف ذلك النساء(، أو إعادة بناء النظام السيايس واالنتخايب 

مبا ينطوي عىل آثار واسعة النطاق عىل النظم الحزبية وآليات املشاركة املدنية وما إىل ذلك. وينبغي أن تستغل مختلف 

الجهات الفاعلة مثل هذه االنفراجات الدميقراطية للضغط من أجل النص عىل أحكام أكرث فاعلية فيام يتعلق باملساواة 

صة عىل أساس النوع  وعدم التمييز ضد النساء يف املشاركة السياسية والتمثيل النيايب، ومن أجل فرض الحصص املخصَّ

االجتامعي لضامن تنفيذ هذه املبادئ الدستورية عىل صعيد الواقع العميل. وقد كانت هذه هي الحال يف العديد من 

البلدان الخارجة من الرصاع أو التي متر مبراحل انتقالية، عىل تباين خلفياتها السياسية وظروفها الداخلية تبايناً شديداً 
يف الغالب )فقد ارتفع متثيل النساء ارتفاعاً كبرياً يف جنوب أفريقيا ورواندا، عىل سبيل املثال(، وكذلك يف أفغانستان،21 

األرجنتني، البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا، العراق، قريغيزستان، رصبيا، تيمور-ليشتي، وأخرياً يف ليبيا.
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دروس مستفادة وخربات ميدانية

دروس مستفادة وخبرات ميدانية
االتحاد البرلماني الدولي 

النساء  عدد  زيادة  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  يعمل  التمثييل،  طابعها  وضامن  الدميقراطية  دعائم  توطيد  سبيل  يف 

املشاركات يف الحياة السياسية والربملانية. ومن بني السياسات والتدابري املتنوعة التي ينادي بها االتحاد يف سعيه لتحقيق 

الرجال  التوازن بني  اختالل  لتصحيح  باعتبارها طريقة فعالة  الحصص  أنظمة  إيالؤه عناية خاصة العتامد  الغاية،  هذه 

والنساء من حيث املشاركة يف الربملان.

ومنذ عام 1994، دعم االتحاد الربملاين الدويل مشاركة النساء يف الربملانات عىل النحو التايل: 

• م االتحاد دعامً ترشيعياً يف صياغة الدساتري والقوانني االنتخابية أو تعديلها، بغية وضع تدابري تعزِّز من 	 يقدِّ

مشاركة النساء )بنغالديش، تونس، تركيا، رواندا، وغريها من البلدان(؛

• ويساعد الربملانات يف إرشافها عىل اإلجراءات الحكومية فيام يخصُّ السياسات والربامج والتدابري املنفذة لتعزيز 	

مشاركة النساء يف الحياة السياسية والربملانية )األردن، أوغندا، بوركينا فاسو، وغريها من البلدان(؛ 

• ويساعد الربملانات يف جهودها الرامية إىل توعية قادة الرأي العام وواضعي السياسات بأهمية مشاركة النساء 	

يف الحياة السياسية )بوروندي، رواندا، وغريهام من البلدان(؛ 

• ويدعم تضافر الجهود والرشاكات بني الرجال والنساء من أجل تشجيع مشاركة النساء يف الحياة السياسية، 	

ويدعم الرشاكات بني أعضاء الربملان ومؤسسات املجتمع املدين املعنية بالنساء وكذلك الحركات والجمعيات 

األخرى. 

م االتحاد دعمه يف صورة االضطالع بأنشطة لبناء القدرات، وإتاحة الخربات ومهارات الصياغة الترشيعية، وتوفري  ويقدِّ

البيانات املقارنة وأمثلة املامرسات الجيدة، وإجراء أنشطة التبادل الربملاين وإقامة املنتديات الربملانية الدولية من أجل 

تضافر الجهود بني الربملانات ومختلف الجهات املعنية باملساواة بني الجنسني يف الحياة السياسية. 

واستناداً لجهود طويلة األمد يف دعم وصول مزيد من النساء إىل الربملان، استخلص االتحاد الدروس التالية: 

• ميكن للربملانات أن تكون أدوات فعالة يف تعزيز نظام الحصص. الربملانات هي الجهات املنوط بها وضع النظم 	

والقوانني االنتخابية، بل والدساتري، وتنقيحها، ومن ثم فال سبيل إىل وضع أنظمة الحصص دون عمل مشرتك 

قت قناعة الربملانيني بوجاهة التدابري املعززة ملشاركة النساء، زادت  بينها وبني الجهات التنفيذية. وكلام تعمَّ

احتاملية تصويتهم لصالح تلك القوانني. 

• يتعني أن تتمتع أنظمة الحصص بالتفهُّم والقبول حتى تكون فعالة. يلعب الربملانيون دوراً محورياً أيضا يف 	

ضامن تفهُّم الجمهور العام وقبوله لنظام الحصص. فباعتبار أنهم ممثلون عن الشعب، يقوم الربملانيون بدور 

حلقة الوصل بني الجهات التنفيذية واملواطنني؛ وهم القناة التي يجري من خاللها توعية الجمهور من ناحية 

الجمهور وتوعيته مينح  الربملان يف جهود استشارة  ، فإنَّ إرشاك أعضاء  ثمَّ ناحية أخرى. ومن  واستشارته من 

فالربملانيون رشكاء  بعد ذلك. وباملثل،  سليامً  لتطبيقه تطبيقاً  الالزم  الدعم  الحصص ويهيئ  لنظام  املرشوعية 

إسرتاتيجيون يف توعية أحزابهم السياسية ومساعدتها عىل تفهُّم نظام الحصص وقبوله واعتامده. 
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• الرجال رشكاء ال غنى عنهم؛ فالرجال يشكِّلون أغلبية السياسيني. ميثِّل الرجال 79 يف املئة من مجموع الربملانيني 	

عىل مستوى العامل و83 يف املئة من الوزراء و93 يف املئة من رؤساء الحكومات و95 يف املئة من رؤساء الدول، 

، فإنَّ لهم تأثرياً كبرياً عىل  كام أنهم يشكلون أغلبية األعضاء يف األحزاب السياسية وهيئاتها التنفيذية؛ ومن ثمَّ

الحياة  يف  النساء  مشاركة  تعزيز  إىل  يهدف  للحصص  نظام  تصوُّر  املمكن  غري  من  وسيكون  القرارات.  صنع 

السياسية أو مناقشة نظام كهذا، ناهيك عن اعتامده، دون مشاركتهم. وهكذا، فال بد من أن تكون كل جهود 

التوعية واالستشارة واملناقشة وصنع القرار شاملة للجميع، وأن تأخذ يف اعتبارها مصالح الرجال والنساء عىل 

حد سواء )وتحاول التوفيق فيام بينها(. 

• صانعو القرار واللجان والتجمعات يف الربملان حلفاء رئيسيون. يعدُّ رؤساء املجالس الربملانية ونوابهم ورؤساء 	

اللجان الربملانية وقادة املجموعات السياسية من بني صانعي القرار الذين يحظى التحالف معهم بأهمية 

جوهرية من أجل اعتامد نظام الحصص. فأصواتهم لها وزنها فيام يجريه الربملان من مناقشات وما يتخذه 

من قرارات. وغالبا ما تكون اللجان الربملانية وتجمعات النساء حلفاء إسرتاتيجيني يف مناقشة نظام الحصص 

واعتامده يف الربملان. وتتكون هذه الهيئات من برملانيني من مختلف املشارب السياسية، وهو ما ميكن أن 

ييرسِّ النقاشات التي تتجاوز املصالح الحزبية الضيقة. كام أنَّها تعدُّ منتديات ممتازة ملناقشة اإلسرتاتيجيات 

واملسؤولني  الخرباء  الستشارة  الربملانيني  أمام  املجال  وتفتح  الربملان،  داخل  الرتدُّد  عىل  التغلب  إىل  الرامية 

الحكوميني وممثيل منظامت املجتمع املدين والحركات النسائية والعمل يف رشاكة معهم من أجل الرتويج 

ألنظمة الحصص.

• ال بد من اعتامد نظام الحصص عىل املستوى الدويل كذلك. ال ينبغي أن تكتفي املنظامت الدولية بدور الواعظ 	

فيام يتعلق بتحسني مشاركة النساء، بل عليها أن تكون مثاالً يقتدى به يف هذا املضامر. ويعدُّ االتحاد الربملاين 

الدويل من بني املنظامت الدولية القليلة التي اعتمدت أنظمة للحصص من أجل تحسني مشاركة النساء يف 

هيئاتها الداخلية. ومنذ عام 2003، اعتمد االتحاد سلسلة من التدابري يف هذا الصدد، منها عىل سبيل املثال 

تطبيق مستهدفات تنطوي عىل عقوبات وحصص نسائية ترتاوح بني 20 إىل 30 يف املئة يف أهم هيئاته اإلدارية. 

ويف الوقت الحايل، صار أعضاء االتحاد ملتزمني بهذه الحصص، كام أنَّ العمل عىل تعزيزها مدرج عىل جدول 

أعامل املنظمة. وفوق ذلك، ال يتواىن االتحاد عن تشجيع املنظامت الدولية األخرى عىل أن تحذو حذوه. 

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
من خالل رشاكات تعاونية عىل املستويني العاملي والوطني، استعانت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مبعارف 

وترُشك  وتطبيقها.  اعتامدها  إىل  والدفع  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ الحصص  أنظمة  لدعم  مقارنة  وموارد 

املؤسسة الجهات املعنية من قبيل اآلليات الوطنية املعنية باملساواة بني الجنسني، األحزاب السياسية، الهيئات املعنية 

املتعددة األحزاب  النسائية  املتعددة األحزاب، املجموعات والشبكات  النسائية  الربملانية  التجمعات  االنتخابية،  باإلدارة 

خارج الربملان، واإلعالم واملجتمع املدين والهيئات الحكومية الدولية األخرى. 

وقد قامت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بتجميع املعارف املبنية عىل األدلة وخربات الباحثني واملامرسني، 

تصدرها  التي  اإلقليمية،  التقارير  سلسلة  يف  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  صة  املخصَّ الحصص  نظام  بتأثري  يتعلق  فيام 

املؤسسة بشأن تطبيق أنظمة الحصص يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا والدول العربية. 

اعتمدت  األرقام«  وراء  ما  الربملانات:  »النساء يف  املعنون  الرائد  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  منشور  ويف 

املؤسسة عىل عدد من املؤلفني لعرض االتجاهات العاملية فيام يتعلق بتأثري أنظمة الحصص ومامرسات اختيار املرشحني 



35املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

دروس مستفادة وخربات ميدانية

وتسميتهم وتأثري النظم االنتخابية عىل متثيل النساء، كام تناول املنشور بعض القضايا والدروس املستفادة فيام يخصُّ 

عمل النساء الترشيعي ونتائجه. 

واستكملت املؤسسة عملها يف إنتاج مواد وأدوات معرفية مقارنة، عىل املستوى العاملي يف هذا املجال، عرب دعم اإلصالحات 

االنتخابية والدعوات املنادية باألخذ بأنظمة الحصص وتطبيقها ملعالجة ضعف متثيل النساء يف مواقع السلطة واتخاذ 

القرار يف كولومبيا، إكوادور، غانا، هايتي، كينيا، ليبرييا، ناميبيا، سرياليون، والسنغال. 

كولومبيا 

دعمت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حمالت املنارصة التي قادت إىل سن قانون عام 2011، الذي ينص عىل 

حصة نسائية نسبتها 30 يف املئة يف االنتخابات العامة والحزبية الداخلية عىل حد سواء. ومنذ سن هذا القانون، واصلت 

املؤسسة دعمها لألحزاب السياسية فيام يتعلق بتنفيذه. 

إكوادور

يهدف برنامج "الدميقراطية اآلن Agora Democratica" املشرتك بني املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات واملعهد 

الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب يف إكوادور إىل تعزيز الُنُهج املعنية بزيادة مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة 

طليعة  يف  الربنامج  هذا  كان  وقد  الفاعلة.  الجهات  من  وغريها  األحزاب  املتعددة  النسائية  للجامعة  دعامً  السياسية، 

الحوارات الجارية بشأن النظام السيايس يف إكوادور، وإصالحات قانون الدميقراطية فيام يتعلق بتطبيق أسلوب جديد 

لتخصيص املقاعد من أجل زيادة املشاركة السياسية النسائية يف انتخابات عام 2012. 

هايتي 

تقوم املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بدعم لجنة تنفيذ نظام الحصص املنوط بها تنفيذ حصة الـ 30 يف املئة 

التي أُدرجت يف تعديل املادة )17-1( من الدستور. كام تدعم املؤسسة أيضاً الحملة الوطنية الرامية لتنفيذ نظام الحصص 

صة عىل  ال، من خالل الجهود الرامية إىل تحسني الخطاب السيايس بشأن الحصص املخصَّ املفروض دستورياً عىل نحو فعَّ

أساس النوع االجتامعي )وبشأن األوضاع السياسية بوجه عام(، وذلك عرب القيام مببادرات مشرتكة تهدف إىل زيادة الوعي 

لدى اإلعالم واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين. 

ليبيريا 

تواصل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات دعمها للجهود التي يبذلها التجمع الترشيعي النسايئ وتحالف النساء 

الحزبيات الليبرييات، والتي أدَّت إىل وضع مرشوع قانون املساواة بني الجنسني. وقد دعمت املؤسسة هذه العملية عن 

طريق تيسري فرص الحوار بني األحزاب السياسية واملرشِّعني ووزارة النوع االجتامعي والتنمية، من أجل الوصول إىل إجامع 

بشأن الحاجة إىل نظام للحصص االنتخابية املفروضة بالقانون وحشد الدعم السيايس الالزم العتامده. وقد تعززت هذه 

الجهود بالرشاكة مع املفوضية الوطنية لالنتخابات يف ليبرييا يف إدارة العمليات االنتخابية وإنفاذ نظام الحصص. 

سيراليون 

دعامً من املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لرشكائها عىل املستوى الوطني مثل مجموعة دعم التضامن مع النساء 

والتجمع الربملاين النسايئ يف سرياليون، ساهمت املؤسسة يف الحملة الوطنية من خالل توفري املعارف املقارنة من بلدان 

أخرى، فعىل سبيل املثال، عملت املؤسسة عىل تيسري تبادل املعارف ومشاطرة الخربات مع تنزانيا، علامً بأنَّ متثيل النساء 

يف الربملان يف تنزانيا قد حقق بالفعل نسبة ال تقل عن 30 يف املئة. 
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السنغال 

عقب سن قانون املناصفة بني الجنسني يف السنغال، قامت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات برتكيز جهودها عىل 

األحزاب السياسية والنساء املشتغالت بالسياسة والاليئ يَصلحن لخوض االنتخابات كمرشحات، وذلك ملساعدة الجهات 

ال لقانون املناصفة بني الجنسني يف الفرتة التي سبقت االنتخابات  املعنية عىل معرفة العقبات التي تواجه التنفيذ الفعَّ

والهيئة  السياسية  األحزاب  مع  مستديرة  موائد  عقد  عىل  املؤسسة  مته  قدَّ الذي  الدعم  واشتمل   .2011 عام  الربملانية 

املعنية باإلدارة االنتخابية ومنظامت املجتمع املدين، وذلك ملناقشة ترشيعات الحصص وآثارها عىل عمليات الوقوف عىل 

عام  الربملانية  لالنتخابات  ونتيجة  بانتخابهم.  تسمح  مواقع  والنساء يف  الرجال  واختيارهم، ووضع  وتسميتهم  املرشحني 

2011، وصلت نسبة النساء يف الربملان السنغايل إىل 43 يف املئة، بزيادة قدرها 25 يف املئة عن االنتخابات السابقة. 

غانا 

مل تحظ السياسات والتدابري التقدمية يف غانا )من قبيل املبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسات التمييز اإليجايب الصادرة يف 

عام 1998( بالتنفيذ املالئم يف غانا فيام ميض. وقد انخرطت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جهود منارصة 

هذه السياسات يف رشاكة مع وزارة شؤون النساء واألطفال يف غانا ودعمت سنَّ قانون التمييز اإليجايب، والذي عزز من 

مواقع صنع  ومتثيلهن يف  النساء  يتعلق مبشاركة  فيام  السياسية  وبرامجها  السياسية  األحزاب  دور  املُنصّب عىل  الرتكيز 

القرار. واتبعت املؤسسة إسرتاتيجية أساسية، تتمثل يف إرشاك قادة األحزاب وأعضاء الربملان والزعامء التقليديني يف مجلس 

الزعامء الوطني واملجتمع املدين يف عملية وضع قانون التمييز اإليجايب. 

كينيا 

هته املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لدعاة املساواة بني الجنسني واألحزاب السياسية عىل  ركَّز الدعم الذي وجَّ

تعزيز الجهود الرامية لتطبيق األحكام املنصوص عليها يف دستور عام 2010 يف كينيا، بشأن املساواة بني الجنسني وإنفاذها 

انتخابات آذار/مارس 2013. فمنذ إقرار الدستور يف عام 2010، والتحدي املهيمن عىل املشهد السيايس والنقاشات  يف 

السياسية يف كينيا هو الوصول إىل صيغة مقبولة للترشيعات االنتخابية من أجل تنفيذ النصوص الدستورية التي تهدف 

االلتزامات  تحويل  يف  املتمثل  التحدي  حظي  وقد  السياسية.  الحياة  يف  والنساء  الرجال  متثيل  بني  الفجوة  تضييق  إىل 

الدستورية إىل إجراءات قابلة للتنفيذ بنصيب كبري من النقاشات التي دارت يف الحوارات املعنية باملساواة بني الجنسني 

وتنفيذ الدستور. 

ناميبيا 

البلد لتوسيع  الفرصة أمام ذلك  ناميبيا منذ عام 2011، سنحت  التي تشهدها  الواسعة  يف سياق اإلصالحات االنتخابية 

نطاق الحصص املفروضة بالقانون عىل املستوى املحيل، بعد ما حققه النظام من نجاحات فيام مىض )حيث وصل بتمثيل 

النساء عىل املستوى املحيل إىل نسبة 42 يف املئة(، ليشمل املستوى الربملاين. وبدعم من املؤسسة الدولية للدميقراطية 

م بشأن فرض نظام الحصص بالقانون عىل املستوى الوطني جزءاً من حزمة اإلصالحات  واالنتخابات، اعترُب االقرتاح املقدَّ

م إىل مفوضية اإلصالح القانوين الناميبية. الترشيعية التي صاغتها املفوضية االنتخابية الناميبية وقُدِّ
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جامعة ستوكهولم 
يف بداية تسعينيات القرن املايض، أخذت ظاهرة جديدة تنترش يف شتى أنحاء العامل، أال وهي ظاهرة أنظمة الحصص 

صة عىل أساس النوع االجتامعي. كانت أنظمة الحصص قد طُبِّقت يف العقود السابقة لصالح األقليات -  االنتخابية املخصَّ

والنساء يف قلّة من البلدان – بيد أنَّ ما تشهده الترشيعات واملقرتحات املتعلقة بالحصص من انتشار ونقاش يف الوقت 

الراهن ميتد إىل نطاق أوسع كثرياً. وهناك حاجة ماسة إىل إجراء بحوث مقارنة بشأن هذه التطورات الجديدة. ويف العديد 

صة عىل أساس النوع االجتامعي يف الحياة السياسية عىل خربات  من البلدان، يقترص النقاش بشأن اعتامد الحصص املخصَّ

عدد قليل من البلدان املجاورة. وهناك حاجة ملّحة إىل إجراء تحليالت مقارنة لهذا املجال الجديد من مجاالت السياسات 

العامة: الخطابات املعنية بأنظمة الحصص يف جميع أنحاء العامل، ومختلف قواعد الحصص املطبَّقة وتنفيذها – وال سيام، 

متى تنجح أنظمة الحصص ومتى تخفق يف تحقيق تغيري حقيقي؟ ومن بني األهداف الرئيسية لهذه البحوث، مساعدة 

البلدان التي هي بصدد النظر يف لوائح الحصص التي ميكن األخذ بها والنقاش بشأن تلك اللوائح، عن طريق تبادل أفضل 

املامرسات والدروس املستفادة.

صة عىل أساس النوع االجتامعي – هل هي مفتاح لتحقيق املساواة؟" ويف إطار املرشوع البحثي "الحصص االنتخابية املخصَّ

)?Electoral Gender Quotas – a Key to Equality( والذي موله مجلس البحوث السويدي، قامت جامعة ستوكهومل 

يف عام 2001 بإنشاء مجال جديد من مجاالت البحوث املقارنة وذلك بتأسيس مركز البحوث املعنية بالنساء يف الحياة 

السياسية )WIP(. وكانت الخطوة األوىل يف هذا الصدد هي تجميع الباحثني من جميع املناطق الرئيسية الستقصاء هذا 

صة  االتجاه الجديد يف السياسات االنتخابية. ومتخض هذا املرشوع عن أول استعراض عاملي العتامد أنظمة الحصص املخصَّ

عىل أساس النوع االجتامعي  وتنفيذها: "املرأة، الحصص اإلنتخابية والسياسة" )Dahlerup 2006(. وأسفر التعاون مع 

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عن إقامة حلقات نقاشية بشأن تأسيس املوقع الشبيك الخاص بأنظمة الحصص 

عىل مستوى العامل، >http://www.quotaproject.org<، والذي يستند إليه هذا األطلس. ويف الوقت الحايل، يعدُّ مجال 

والدكتوراه، فضال عن  املاجستري  أطروحات  نرُش عدد من  باعرتاف واسع. وقد  ويحظى  الحصص مجاالً مزدهراً  بحوث 

صة عىل أساس النوع االجتامعي. ويتعاون فريق البحث يف  الكتب والعديد من املقاالت العلمية بشأن الحصص املخصَّ

جامعة ستوكهومل مع العديد من املنظامت الدولية والجهات الفاعلة يف شتى أنحاء العامل لتوفري الخربات املقارنة واملشورة 

صة عىل أساس النوع االجتامعي.  بشأن كيفية متكني النساء يف الحياة السياسية، من خالل تنفيذ أنظمة الحصص املخصَّ
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مراجع وقراءات أخرى
باللغة العربية: 

ابتسام العطيات وموىس شتيوي وسليامن صويص: »التطور الدميقراطي يف األردن – تقرير حول تعزيز مشاركة املرأة 

للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  )ستوكهومل:  االنتخابية«  العمليات  السياسية وتطوير  األحزاب  وتنمية  السياسة  يف 

واالنتخابات وشبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية - 2005(. 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(. متاحة عىل الرابط التايل: 

.>www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf<

حورية مشهور وعبد العزيز محمد الكميم ومحمد أحمد املخاليف: »التطور الدميقراطي يف اليمن – تقرير حول تعزيز 

مشاركة املرأة يف السياسة وتنمية األحزاب السياسية وتطوير العمليات االنتخابية« )ستوكهومل: املؤسسة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات وشبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية - 2005(.

ستينا الررسود وريتا تافرون: »التصميم من أجل املساواة – النظم االنتخابية ونظام الكوتا: الخيارات املناسبة والخيارات 

غري املناسبة« )ستوكهومل: املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات – 2007(. 

هالة مصطفى وعبد الغفار شكر وعمرو هاشم ربيع: »التطور الدميقراطي يف مرص – تقرير حول تعزيز مشاركة املرأة 
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الهوامش

الهوامش
ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور عىل التعبري عن أي رأي أيا كان من جانب الرشكاء الثالثة، فيام يخصُّ الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو   1

غري ذلك من املناطق األخرى، أو بشأن السلطات القامئة أو ترسيم الحدود الخاصة بأي منها. وترد كوسوفو وتايوان )تايبيه الصينية( بوصفها أقاليم/مناطق 
خاصة.

.>http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp< :متاح عىل الرابط  2

أوىص القرار الصادر يف عام 1990 عن مجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتامعي بالوصول بنسبة وجود النساء يف املواقع القيادية إىل 30 يف املئة بحلول   3

عام 1995 و50 يف املئة بحلول عام 2000. 

االتحاد الربملاين الدويل – "املرأة يف الربملانات الوطنية" – متاح باللغة اإلنجليزية عىل الرابط:   4

>http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world011013.htm<. متوسط البيانات يف ترشين األول/أكتوبر 2003 وترشين األول/أكتوبر 2013.   

التي تطبِّق نظام الحصص املفروضة بالقانون أو نظام املقاعد املحجوزة بالقانون أو كليهام معاً، والسبعة  وإقليامً  يشمل ذلك الخمسة والثامنني بلداً   5

والثالثني األخرى التي يلتزم فيها حزب واحد عىل األقل مبامرسة الحصص الطوعية. 

ر تقرير األمم املتحدة لعام 2009/2008 أنه بالنظر إىل معدل الزيادة الحايل يف عدد النساء الربملانيات، فإنَّ املساواة الحقيقية سوف تتحقق يف عام  قدَّ  6

2024 يف البلدان املتقدمة ويف عام 2047 يف البلدان النامية. صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة – تقرير بعنوان:

 Progress of the World‘s Women, 2008–2009. Who Answers to Women? Gender and Accountability, p. 112, ’Timeline to reach‘  
> http://www.unifem.org/progress/2008< :متاح باللغة اإلنجليزية عىل الرابط التايل ,’gender parity in national assemblies

لالطالع عىل نقاش أكرث عمقاً وتفصيالً بشأن نظرية الكتلة الحرجة، يرجى الرجوع إىل: Dahlerup 1988. وملطالعة تناول نقدي تجاه أطروحات عدد من   7

 .Childs & Krook 2008, Bratton 2005, Thomas 1994 :الكتَّاب بشأن نظرية الكتلة الحرجة، يرجى الرجوع إىل

إعالن ومنهاج عمل بيجني – األهداف والتدابري اإلسرتاتيجية – )ز( النساء يف السلطة وعملية صنع القرار – الفقرة 181.   8

التوصية العامة رقم )25( - املادة الرابعة - الفقرة )1( من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. متاحة عىل الرابط التايل:   9

.>www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf<  

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(. متاحة عىل الرابط التايل:   10

.>www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf<  

تعرض صفحتا باكستان وبنغالديش مبزيد من التفاصيل لحالتني سقطت فيهام ترشيعات الحصص نتيجة لعجز املرشعني عن االتفاق عىل قوانني الحصص   11

الجديدة.

يهم األحزاب  يف أوغندا، هناك خمسة مقاعد محجوزة يف الربملان لنواب عن الشباب. ويف الجمعية الوطنية يف كينيا، هناك 12 مقعداً محجوزة لنواب تسمِّ  12

السياسية لتمثيل بعض الفئات الخاصة، من قبيل الشباب وذوي اإلعاقة والعامل. ويف رواندا، ينتخب مجلس الشباب الوطني عضوين من أعضاء مجلس 
النواب. ويف الفلبني، هناك نص يُلزم بضم الشباب إىل قوائم األحزاب، ويف املجلس الوطني التونيس، هناك 12 مقعداً محجوزة لنواب تسميهم األحزاب 

.)2013 ,UNDP( السياسية لتمثيل بعض الفئات الخاصة، ومنها الشباب، وهذه املقاعد محجوزة ملرشحني دون األربعني

القصرية  القوائم  تضم  أن  الحزبني  قواعد  تشرتط  حيث  للرتشيح،  املتقدمني  حصص  بنظام  املتحدة  باململكة  الدميقراطيني  واألحرار  العامل  حزبا  يأخذ   13

للمرشحني عىل املقاعد املتاحة امرأة واحدة عىل األقل؛ ويف كندا تشرتط القواعد املعمول بها يف الحزب الدميقراطي الجديد أن تكون هناك امرأة واحدة 
.>http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=37< :عىل األقل يف سباق الرتشح عن كل دائرة. متاح باإلنجليزية عىل الرابط

.Lovenduski & Norris 1993; Matland 2005b :لالطالع عىل نقاش مفصل بشأن عمليات اختيار املرشحني وعالقتها بالنوع االجتامعي، انظر  14

.2007 Larserud & Taphorn :لالطالع عىل تحليل مفصل بشأن تأثري النظم االنتخابية عىل متثيل النساء، انظر  15

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات – أشكال النظم االنتخابية – 2005.   16

 .Larserud & Taphorn 2007  17

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات – أشكال النظم االنتخابية – 2005 – ص. 90.   18

 .Larserud & Taphorn 2007  19

.OSCE & ODIHR 2007, 2012  20

 .Ballington & Dahlerup 2006  21



البلدان واألقاليم
ملخص لملفات 85 دولة ومنطقة مع وصف مفصل 
ألنواع الحصص اإلنتخابية المشرَعة قانونًا والعقوبات 

ذات الصلة
يحتوي اآلطلس على بيانات تم تجميعها لغاية ديسمبر/كانون االول 

2013. ولمزيد من المعلومات والبيانات المحدثة المتعلقة بمختلف 

البلدان المشمولة بهذا التقرير، يرجى االطالع على قاعدة البيانات العالمية 

للحصص االنتخابية للمرأة على الرابط التالي: 

 >www.quotaproject.org<
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أفغانستان )جمهورية أفغانستان اإلسالمية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الصوت الواحد غري املتحولالنظام االنتخايب249إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص69إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 28 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AF<
>http://www.ipu.org/parline-e/
reports/2381_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

• هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 	

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس الشعب )ولييس جريغا( 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

الدستور

وفقاً للامدة )83( من الدستور الصادر يف عام 2004، يُخصص للنساء 68 مقعداً )بنسبة 
27 يف املئة( من بني 249 مقعداً هي جملة مقاعد غرفة الربملان السفىل )ولييس جريغا(، 

عىل أن يَضمَّ هذا العدد امرأتني عىل األقل من كل إقليم من أقاليم البالد األربعة 
والثالثني. 

قانون االنتخابات

د املفوضية االنتخابية عدد املقاعد املحجوزة للنساء يف كل دائرة من الدوائر  تحدِّ
االنتخابية األربع والثالثني بغرض الوفاء بالنص الدستوري الذي يقيض بحجز 68 مقعداً 

للنساء يف غرفة الربملان السفىل )املادتان )20( و)23( من قانون االنتخابات لسنة 2010(. 
ومن إجاميل املقاعد املحجوزة للنساء )68 مقعداً(، تُخصص ثالثة مقاعد لقبائل الكوتيش 

)الئحة سنة 2010 بشأن توزيع املقاعد املحجوزة للنساء يف مجلس الشعب(. 

العقوبات القانونية يف 
»إذا مل تضم قامئة من القوائم عدداً من املرشحات يكفي لشغل املقاعد املحجوزة، تتخذ قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

املفوضية االنتخابية من التدابري ما يضمن أال تظل تلك املقاعد شاغرة« )املادة )23((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
تفوز املرشحات الاليئ يحصلن عىل أغلبية األصوات يف كل دائرة انتخابية باملقاعد 

املحجوزة للنساء يف تلك الدائرة. وتوزَّع املقاعد املتبقية يف أي دائرة )إن وجدت( وفقاً 
لقواعد نظام الصوت الواحد غري املتحول، برصف النظر عن جنس املرشح )املادة )23((. 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ )مرشانو جريغا( 

االنتخاب غري املبارش/التعيني النظام االنتخايب102إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص28إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/
reports/2382_E.htm<

2011سنة االنتخابات 
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مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف االنتخابات التي جرت يف عام 2005، أدىل الناخبون بأصواتهم ملرشحني أفراد من بني قوائم للمرشحني كان عدد األسامء الواردة فيها يصل يف 
بعض األحيان إىل 400 اسم. وقررت الهيئة املشرتكة املعنية بإدارة االنتخابات )JEMB( التي اشرتكت يف إدارتها األمم املتحدة والحكومة األفغانية 
أن تُحدد ترتيب املرشحني يف القوائم االنتخابية من خالل القرعة، لئال ينطوي الرتتيب عىل انحياز ألي من املرشحني، وليك يكون النواب الفائزون 
  .)12 :2005 JEMB( قد فازوا مبقاعدهم بناء عىل عدد األصوات التي حصلوا عليها وليس بفضل وضعهم يف أماكن مميزة عىل قوائم أحزابهم

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

وفقاً للامدة )84( من الدستور، يُنتخب ثلثا األعضاء يف الغرفة العليا )مرشانو جريغا( 
انتخاباً غري مبارش ويعنيِّ رئيس البالد الثلث املتبقي، عىل أن تكون نسبة 50 يف املئة من 

األعضاء الذين يعينهم الرئيس من النساء.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق حال عدم االلتزام

غري منطبق قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

ص نسبة 20 يف املئة عىل األقل من مقاعد مجالس األقاليم للمرشحات الاليئ يحصلن  تُخصَّ
عىل أغلبية األصوات، ثم تُخصص املقاعد املتبقية للمرشحني الذين يحصلون عىل أعىل 

األصوات، برصف النظر عن النوع االجتامعي )الفقرة )2( من املادة )30( من قانون 
االنتخابات(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق حال عدم االلتزام

غري منطبق قواعد ترتيب املرشحني
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ألبانيا )جمهورية ألبانيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

)Kuvendi(/الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

»يف كل دائرة انتخابية، يجب أن تُضمَّ كل قامئة متعددة األعضاء 30 يف املئة عىل األقل من كل 
نوع، عىل أن يكون بني األسامء الثالثة األوىل املوضوعة يف مقدمة كل قامئة متعددة األعضاء عضو 

واحد عىل األقل من كل نوع« )الفقرة )6( من املادة )67( من قانون االنتخابات لسنة 2012(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع االجتامعي، تفرض  يف حال عدم االلتزام بأحكام الحصص املخصَّ
املفوضية املركزية لالنتخابات غرامة قدرها مليون ليك ألباين )حوايل 7,120 يورو(. 

وباإلضافة إىل ذلك، تستعيض املفوضية املركزية لالنتخابات عن املرشحني مبن يليهم يف 
صة عىل أساس  القامئة من النوع االجتامعي األقل متثيالً إىل أن تُستوىف الحصة املخصَّ

النوع االجتامعي )املادة )175( من قانون االنتخابات(. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
»يف كل دائرة انتخابية، يجب أن تُضمَّ كل قامئة متعددة األعضاء 30 يف املئة عىل األقل من كل 

نوع، عىل أن يكون بني األسامء الثالثة األوىل املوضوعة يف مقدمة كل قامئة متعددة األعضاء عضو 
واحد عىل األقل من كل نوع« )الفقرة )6( من املادة )67( من قانون االنتخابات لسنة 2012(.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
»يف انتخابات هيئات الحكم املحيل، يجب أن تُضمَّ األسامء الثالثة األوىل املوضوعة يف مقدمة قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

كل قامئة عنرصاً واحداً عىل األقل من كل نوع« )املادة )175( من قانون االنتخابات 2012(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع االجتامعي ، تفرض  يف حال عدم االلتزام بأحكام الحصص املخصَّ
املفوضية املركزية لالنتخابات غرامة قدرها 50.000 ليك ألباين )حوايل 357 يورو(. وباإلضافة 

إىل ذلك، تستعيض املفوضية املركزية لالنتخابات عن املرشحني مبن يليهم يف القامئة من النوع 
صة عىل أساس النوع االجتامعي )املادة  االجتامعي األقل متثيالً إىل أن تُستوىف الحصة املخصَّ

ق عليه بالقانون رقم )019 10( املؤرخ يف 29 كانون األول/ )175( من قانون االنتخابات املصدَّ
ل بالقانون رقم 2012/74 املؤرخ يف 19 متوز/يوليو 2012(. ديسمرب 2008، واملعدَّ

»يف انتخابات هيئات الحكم املحيل، يجب أن تُضمَّ األسامء الثالثة األوىل املوضوعة يف مقدمة كل قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
قامئة عنرصاً واحدا عىل األقل من كل نوع إجتامعي » )املادة )175( من قانون االنتخابات 2012(. 

نظام القامئة النسبيةالنظام االنتخايب140إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص25إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 18 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AL<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2001_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 
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معلومات إضافية
يف ترشين الثاين/نوفمرب 2008، ويف سياق اإلصالحات التي أُدخلت عىل النظام االنتخايب يف ألبانيا، حلَّ نظام القامئة النسبية محلَّ نظام التمثيل 
النسبي املختلط الذي كان مستخدماً فيام سبق. ويف ظل النظام الجديد، يُنتخب أعضاء الربملان جميعا، وعددهم 140 عضواً، عن طريق نظام 
التمثيل النسبي يف 12 دائرة انتخابية تناظر مناطق الدولة اإلدارية االثنتي عرشة، والعتبة االنتخابية للتمثيل الربملاين هي 3 يف املئة لألحزاب 

السياسية و5 يف املئة للتكتالت السياسية السابقة عىل االنتخابات. 
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الجزائر )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  املجلس الشعبي الوطني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

صة  تنص املادة )2( من قانون متثيل املرأة لسنة 2012 عىل عدد من الحصص املخصَّ
للنساء يف الربملان ترتاوح بني 20 يف املئة و50 يف املئة، بحسب عدد املقاعد يف كل دائرة 
انتخابية. ويفرض القانون الحصص التالية تبعاً لحجم كل دائرة انتخابية: 20 يف املئة يف 

الدوائر التي بها 4 مقاعد، و30 يف املئة يف تلك التي بها 5 مقاعد أو أكرث، و35 يف املئة يف 
تلك التي بها 14 مقعداً أو أكرث، و40 يف املئة يف تلك التي بها 32 مقعداً أو أكرث، و50 يف 
املئة من مقاعد الجالية الوطنية يف الخارج. وتنص املادة )3( عىل ما ييل: »توزع املقاعد 

املطلوب شغلها بني القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات التي تحصلت عليها كل 
ص النسب املحددة يف املادة )2( أعاله للمرشحات حسب ترتيبهن داخل  قامئة، وتُخصَّ
د من الدولة  القوائم«. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألحزاب أن تحصل عىل متويل محدَّ

حسب عدد املرشحات الاليئ يُنتخنب عىل املستويني الوطني ودون الوطني )املادة )7((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع االجتامعي )الفقرة  تُرفض أي قامئة تخالف متطلبات الحصص املخصَّ
)1( من املادة )5((. وتسمح الفقرة )2( من املادة )5( لألحزاب بتغيري قوامئها يك تتامىش 
صة عىل أساس النوع االجتامعي يف موعد أقصاه شهر واحد  مع متطلبات الحصص املخصَّ

قبل موعد االنتخابات.

ال يوجد.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب462إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص146إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 32 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=DZ<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2003_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 
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أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
د أي آلية لتوزيع املقاعد عىل النساء بصورة من شأنها أن  يف حني يفرض القانون حصة إلزامية للنساء بني املرشحني، فإنَّ اإلطار القانوين ال يحدِّ
ترتجم متطلبات الحصص إىل مقاعد فعلية يف الربملان املنتخب. وملعالجة هذه املسألة، صدر تعميم وزاري قبيل االنتخابات الربملانية التي جرت 

صة للنساء.  يف عام 2012، ليحدد املعادلة املستخدمة يف توزيع املقاعد املخصَّ

صة عىل أساس  وأثناء االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام 2012، أبدت األحزاب السياسية قدراً كبرياً من االحرتام ملتطلبات الحصص املخصَّ
ت ما مجموعه 7.700 امرأة بني مرشحيها، أي ما يقارب نسبة 31 يف املئة من إجاميل عدد املرشحني. ومع ذلك، ونظراً  النوع االجتامعي، وسمَّ
مة إال يف عدد محدود من القوائم الحزبية، ومل يُستخدم  ألنَّ القانون ال يضع قواعد لرتتيب املرشحني داخل القوائم، فإنَّ النساء مل يأتني يف املقدِّ

التناوب بني الرجال والنساء يف الرتتيب إال يف عدد محدود نسبياً من القوائم ويف دوائر بعينها.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

يجب أن تضمَّ قوائم املرشحني املقدمة النتخابات املجالس الوالئية نسبة 30 يف املئة عىل 
األقل من النساء، إذا كان عدد املقاعد املطلوب شغلها هو 35 أو 39 أو 43 أو 47 مقعداً 

يف الوالية املعنية، وتكون النسبة 35 يف املئة عىل األقل إذا كان عدد املقاعد املطلوب 
شغلها يف الوالية يرتاوح بني 51 و55 مقعداً. 

وبخصوص انتخابات املجالس الشعبية البلدية، فقد أقر القانون نسبة 30 يف املئة من 
املرشحات لقوائم املرشحني املقدمة عن املجالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات 

الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عرشين ألف )20.000( نسمة )املادة 
.))2(

د من الدولة حسب عدد  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألحزاب أن تحصل عىل متويل محدَّ
املرشحات الاليئ يُنتخنب عىل املستويني الوطني ودون الوطني )املادة )7((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل  تُرفض أي قامئة من قوائم املرشحني لالنتخابات تخالف متطلبات الحصص املخصَّ
أساس النوع االجتامعي )الفقرة )1( من املادة )5((. وتسمح الفقرة )2( من املادة )5( 

صة عىل أساس النوع  لألحزاب بتغيري قوامئها يك تتامىش مع متطلبات الحصص املخصَّ
االجتامعي يف موعد أقصاه شهر واحد قبل موعد االنتخابات.

ال يوجدقواعد ترتيب املرشحني

حصص مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانون املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

أنغوال )جمهورية أنغوال(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

معلومات إضافية
يف انتخابات عام 2008، انتُخبت 77 مرشحة عىل قوائم الحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير أنغوال )MPLA(، من بني 191 مقعداً فاز بها 
الحزب متثل نسبة 81 من مقاعد الربملان. كام نجحت أربع مرشحات يف الحصول عىل أربعة مقاعد من بني 16 مقعداً فاز بها الحزب املعارض 

 .)UNITA( الرئييس، االتحاد الوطني لالستقالل التام ألنغوال

صة للنساء بنسبة 30 يف املئة. وقد أدَّى ذلك إىل ارتفاع كبري يف متثيل النساء يف  وكانت الحركة الشعبية لتحرير أنغوال قد اعتمدت حصة مخصَّ
الجمعية الوطنية، حيث ارتفعت نسبة متثيلهن من 9.5 يف املئة يف عام 1992 إىل 34 يف املئة يف عام 2012. 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يجب أن ينصَّ ميثاق الحزب السيايس عىل »قواعد تُشجع تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة 
بني الجنسني، وكذلك عىل حصة متثيلية لكل نوع ال تقل عن 30 يف املئة يف هيئاتها 

الحاكمة عىل جميع املستويات« )الفقرة )2-م( من املادة )20( من القانون رقم 10/22 
بشأن األحزاب السياسية(.

العقوبات القانونية يف 
ال يوجدحال عدم االلتزام

ال يوجدقواعد ترتيب املرشحني

نظام القامئة النسبيةالنظام االنتخايب220إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص75إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 34 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AO<
>http://www.ipu.org/parline-e/
reports/2007_E.htm<

2012سنة االنتخابات 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

األرجنتين )جمهورية األرجنتين( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

الدستور

»يكفل الدستور املساواة الحقيقية يف الفرص بني الرجال والنساء يف الرتشح للمناصب 
باالنتخاب ومناصب األحزاب، عرب اإلجراءات اإليجابية بشأن لوائح األحزاب السياسية يف 

النظام االنتخايب« )الفقرة )2( من املادة )37( من الدستور(.
»قد ال تكون اإلجراءات اإليجابية التي تشري إليها الفقرة األخرية من املادة )37( أضعف 
من اإلجراءات القامئة وقت إقرار هذا الدستور، ويتعني أن تستمر للفرتة التي يحددها 

القانون«. )املادة الثانية من األحكام االنتقالية يف الدستور(.

يُشرتط أن تضمَّ القوائم الحزبية نسبة من النساء ال تقل عن 30 يف املئة من إجاميل املرشحني يف جميع قانون االنتخابات
االنتخابات الوطنية، عىل أن توفر فرصاً حقيقية للفوز )الفقرة )3( من املادة )60( من قانون االنتخابات(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع  ال تُقبل قوائم األحزاب التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ
االجتامعي )الفقرة )3( من املادة )60( من قانون االنتخابات(. وإذا مل تلتزم قامئة حزبية 

بقواعد ترتيب املرشحني، يخطر قايض االنتخابات املختص الحزب املعني بذلك، وعىل 
الحزب أن يغريِّ ترتيب املرشحني عىل قامئته يف غضون 48 ساعة. فإذا مل يلتزم الحزب 

بالرشوط، تقوم املحكمة املختصة بوضع املرشحات التاليات يف القامئة يف املواضع التي 
تراها املحكمة مناسبة )املادة )8( من املرسوم رقم 1246 لسنة 2000(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

تستهدف نسبة الـ 30 يف املئة من املقاعد التي يسعى الحزب لتجديدها. ويجب أن 
تكون هناك يف جميع األحوال امرأة واحدة عىل األقل لكل اثنني من املرشحني الرجال. 

ويتعني عىل األحزاب التي ال تحظى بأي متثيل يف الربملان أو تسعى لتجديد مقعد أو 
مقعدين فحسب أن تضع امرأة واحدة عىل األقل بني أول مرشحني اثنني؛ أما األحزاب 

التي تسعى لتجديد أكرث من مقعدين، فيجب أن تكون هناك امرأة واحدة عىل األقل بني 
أول ثالثة مرشحني )املواد )3( و)4( و)5( من املرسوم رقم 1246 لسنة 2000(.

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب257إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص94إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 37 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AR<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2011_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

أغلبية )باستخدام قوائم حزبية(النظام االنتخايب72إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص28إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 39 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2012_A.htm<

2013سنة االنتخابات 
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أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صة  أدت الضغوط املستمرة من جانب العديد من املنظامت النسائية إىل صدور قانون انتخايب جديد يف عام 1991 باسم "قانون الحصص املخصَّ
للنساء". وقد اشرتط هذا القانون أن تضمَّ القوائم الحزبية نسبة من النساء ال تقل عن 30 يف املئة من إجاميل املرشحني يف جميع االنتخابات الوطنية. 
ويف عام 1993، نصَّ املرسوم رقم )379( عىل حد أدىن من املقاعد التي يتعني تخصيصها للنساء مشرتطاً: تخصيص مقعد واحد عىل األقل للنساء 
عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من إثنني إىل أربعة، ومقعدين اثنني عىل األقل عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من خمسة إىل مثانية، وثالثة 
مقاعد عىل األقل عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من تسعة إىل 11، وأربعة مقاعد عىل األقل عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من 12 إىل 14، 
وخمسة مقاعد عىل األقل عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من 15 إىل 18، وستة مقاعد عىل األقل عندما يكون عدد املقاعد املتاحة من 19 
إىل 20. ويف عام 1993 أيضاً، جرى توضيح أحكام القانون بحيث يستلزم وضع امرأة واحدة عىل األقل يف القامئة لكل اثنني من املرشحني الرجال، 
م فيها إال مرشحان اثنان فحسب، يتعني أن تكون بينهام امرأة. ويف عام 2000، جرى توسيع نطاق تطبيق هذه الرشوط  ويف األحوال التي ال يُقدَّ
ليشمل جميع االنتخابات وجميع املقاعد التي تسعى األحزاب لتجديدها )Marx & Borner 2008: 5(. وبحلول عام 1999، كان 22 من بني 
24 إقليامً يف األرجنتني قد اعتمدت قواعد للحصص يف انتخابات الهيئات الترشيعية عىل مستوى الوالية ويف انتخابات معظم مجالس البلديات.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

»يكفل الدستور املساواة الحقيقية يف الفرص بني الرجال والنساء يف الرتشح للمناصب 
باالنتخاب ومناصب األحزاب عرب اإلجراءات اإليجابية بشأن لوائح األحزاب السياسية يف 

النظام االنتخايب« )الفقرة )2( من املادة )37( من الدستور(.
»قد ال تكون اإلجراءات اإليجابية التي تشري إليها الفقرة األخرية من املادة )37( أضعف 

من اإلجراءات القامئة وقت إقرار هذا الدستور ويتعني أن تستمر للفرتة التي يحددها 
القانون«. )املادة الثانية من األحكام االنتقالية يف الدستور(.

قانون االنتخابات

يُشرتط أن تضمَّ القوائم الحزبية نسبة من النساء ال تقل عن 30 يف املئة من إجاميل 
املرشحني يف جميع االنتخابات الوطنية. ويف حالة انتخابات مجلس الشيوخ، تتكون القامئة 

من مرشحني اثنني مختلفي النوع االجتامعي، فيام يتعلق بكل من املرشحني األصليني 
والبدالء )الفقرة )3( من املادة )60( من قانون االنتخابات(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع  ال تُقبل قوائم األحزاب التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ
االجتامعي )الفقرة )3( من املادة )60( من قانون االنتخابات(. وإذا مل تلتزم قامئة حزبية 

بقواعد ترتيب املرشحني، يخطر قايض االنتخابات املختص الحزب املعني بذلك، وعىل 
الحزب أن يغريِّ ترتيب املرشحني عىل قامئته يف غضون 48 ساعة. فإذا مل يلتزم الحزب 

بالرشوط، تقوم املحكمة املختصة بوضع املرشحات التاليات يف القامئة يف املواضع التي 
تراها املحكمة مناسبة )املادة )8( من املرسوم رقم 1246 لسنة 2000(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

ويجب أن تكون هناك يف جميع األحوال امرأة واحدة عىل األقل لكل اثنني من املرشحني 
الرجال. ويتعني عىل األحزاب التي ال تحظى بأي متثيل يف الربملان أو تسعى لتجديد مقعد 
أو مقعدين فحسب أن تضع امرأة واحدة عىل األقل بني أول مرشحني اثنني؛ أما األحزاب 

التي تسعى لتجديد أكرث من مقعدين، فيجب أن تكون هناك امرأة واحدة عىل األقل بني 
أول ثالثة مرشحني )املواد )3( و)4( و)5( من املرسوم رقم 1246 لسنة 2000(.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

»يكفل الدستور املساواة الحقيقية يف الفرص بني الرجال والنساء يف الرتشح للمناصب 
باالنتخاب ومناصب األحزاب عرب اإلجراءات اإليجابية بشأن لوائح األحزاب السياسية يف 

النظام االنتخايب« )الفقرة )2( من املادة )37( من الدستور(.
»قد ال تكون اإلجراءات اإليجابية التي تشري إليها الفقرة األخرية من املادة )37( أضعف 

من اإلجراءات القامئة وقت إقرار هذا الدستور ويتعني أن تستمر للفرتة التي يحددها 
القانون«. )املادة الثانية من األحكام االنتقالية يف الدستور(.

قوانني مختلفة عىل 
مستوى األقاليم

تختلف لوائح الحصص باختالف األقاليم، إال أنَّ الرشوط ترد يف القوانني اإلقليمية ويف 
دستور مدينة بوينس آيرس. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

تختلف لوائح الحصص باختالف األقاليم، إال أنَّ الرشوط ترد يف القوانني اإلقليمية ويف 
دستور مدينة بوينس آيرس. 

تختلف لوائح الحصص باختالف األقاليم، إال أنَّ الرشوط ترد يف القوانني اإلقليمية ويف قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
دستور مدينة بوينس آيرس. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

أرمينيا )جمهورية أرمينيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

يتكون الربملان يف أرمينيا من 41 مقعداً يُنتخب شاغلوها يف دوائر ذات مقعد واحد، 
باإلضافة إىل 90 مقعداً يجري التنافس عليها بنظام التمثيل النسبي بقامئة واحدة عىل 
املستوى الوطني. »ال يجوز أن يزيد عدد األشخاص من أحد الجنسني 80 يف املئة بني 

أي مجموعة من املرشحني من خمسة أو مضاعفاتها، ابتداء من االسم الثاين عىل القامئة 
االنتخابية )2-6 أو 2-11 أو 2-16 وهكذا حتى نهاية كل قامئة( لكل حزب من األحزاب 

السياسية أو تحالف حزيب من مجموعة من األحزاب السياسية، وكذلك لكل حزب ضمن 
أي تحالف من التحالفات الحزبية املشاركة يف انتخابات الجمعية الوطنية بنظام التمثيل 

النسبي« )الفقرة )2( من املادة )108( من القانون االنتخايب يف أرمينيا لسنة 2011(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تَرفض املفوضية املركزية لالنتخابات تسجيل القامئة النسبية ألي حزب سيايس أو تحالف 
حزيب، إذا كانت تلك القامئة ال تستويف املتطلبات التي نصت عليها الفقرة )2( من املادة 
)108( من قانون االنتخابات، مبا يف ذلك حصة املرشحني املفروضة بالقانون )املادة 110(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

»ال يجوز أن يزيد عدد األشخاص من أحد الجنسني عىل 80 يف املئة بني أي مجموعة من 
املرشحني من خمسة أو مضاعفاتها، ابتداء من االسم الثاين عىل القامئة االنتخابية )6-2 

أو 2-11 أو 2-16 وهكذا حتى نهاية كل قامئة( لكل حزب من األحزاب السياسية أو 
تحالف حزيب من مجموعة من األحزاب السياسية، وكذلك لكل حزب ضمن أي تحالف 
من التحالفات الحزبية املشاركة يف انتخابات الجمعية الوطنية بنظام التمثيل النسبي« 

)الفقرة )2( من املادة )108( من القانون االنتخايب يف أرمينيا لسنة 2011(.

النظام املتوازيالنظام االنتخايب131إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص14إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 11 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AM<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2013_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

)Azgayin Zhoghov(  الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

معلومات إضافية
اعتُمد أول ترشيع ألنظمة الحصص يف أرمينيا يف عام 1999 واشرتط عىل األحزاب السياسية أن تُضمَّ قوامئها املقدمة وفق نظام التمثيل النسبي 
ما ال يقل عن 5 يف املئة من املرشحات النساء. ويف االنتخابات التي جرت يف عام 2003، انتُخبت سبع مرشحات )بنسبة 5.3 يف املئة(، لكن 
أُسندت إىل إحداهّن حقيبة وزارية وبقيت ست مرشحات فقط يف الربملان )بنسبة 3.8 يف املئة(. ويف االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام 
صة عىل أساس النوع االجتامعي إىل 15 يف املئة، بيد أنَّ االنتخابات مل تسفر عن فوز أي من املرشحات الخمس  2007، زيدت الحصة املخصَّ
الاليئ نافسن عىل مقاعد وفق نظام الفائز األول، يف حني انتُخبت 12 مرشحة وفق نظام التمثيل النسبي. وقد اعتُمد نظام الحصص الحايل يف 
عام 2011 وطُبق يف االنتخابات الربملانية لسنة 2012، متضمناً بعض التحسينات فيام يخص قواعد ترتيب املرشحني، عىل نحو يسمح بتوزيع 

املرشحات توزيعاً عادالً بطول القوائم.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

ص للنساء 50 مقعداً من  وفقاً للفقرة الفرعية )3-أ( من املادة )65( من الدستور، يُخصَّ
جملة 350 مقعداً يف الربملان، عىل أن تُنتخب العضوات لهذه املقاعد انتخاباً غري مبارش 

من جانب األحزاب السياسية؛ ويوزَّع إجاميل عدد املقاعد املخصصة للنساء عىل األحزاب 
السياسية بالتناسب مع عدد املقاعد التي يفوز بها كل حزب يف الربملان.

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

غري منطبق.

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

وفقاً للامدة )9( من املبادئ األساسية لسياسات الدولة يف دستور بنغالديش، 
ومبوجب قانون الحكم املحيل )املجالس القروية( )UnionParishads( لسنة 1997، 

ص للمرشحات من النساء ثالثة مقاعد يُنتخنب لها انتخاباً مبارشاً يف املجالس القروية  تُخصَّ
)يف دائرة من كل ثالث دوائر(، وهي أدىن مستوى من مستويات اإلدارة املحلية عىل 

املستوى دون الوطني.

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

غري منطبق.

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب350إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص64إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 18 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BD<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2023_E.htm<

2008سنة االنتخابات 

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

بنغالديش )جمهورية بنغالديش الشعبية(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

)Jatiya Sangsad(/الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الربملان

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
صة للنساء يف الربملان )املادة 65(. وزيد عدد مقاعد  يف أيار/مايو من عام 2004، أُقرَّ تعديل دستوري ينص عىل إعادة األخذ بنظام الحصص املخصَّ
ص للنساء من بينها 45 مقعداً )بنسبة 13 يف املئة(. وتوزَّع هذه املقاعد عىل األحزاب بالتناسب مع نصيب  الربملان من 330 إىل 345 مقعداً، وُخصِّ

كل حزب من إجاميل األصوات. وقد حّل هذا النظام محل نظام الحصص السابق الذي كان قد انتهى العمل به يف عام 2001.

ص 30 مقعداً للنساء من بني 330 مقعداً هي إجاميل مقاعد الربملان )وكانت  وحتى عام 2001، كان نظام املقاعد املحجوزة املطبق يف البالد يُخصِّ
العضوات يُنتخنب انتخاباً غري مبارش من جانب األعضاء الثالمثئة الذين يُنتخبون انتخاباً مبارشاً(. وكان هذا النظام قد اعتُمد للمرة األوىل مبوجب 

الدستور الصادر عام 1972 )والذي كان ينصُّ عند صدوره عىل تخصيص 15 مقعداً للنساء من بني 315 مقعداً ملدة عرش سنوات(. 

ويف عام 1978، صدر إعالن رئايس يقيض بزيادة عدد املقاعد املحجوزة إىل 30 مقعداً وزيادة مدة العمل بالنظام إىل 15 سنة من تاريخ إصدار 
دستور 1972. وانتهت مدة العمل بالنص الدستوري يف عام 1987، لكنها أُضيفت إىل الدستور مرة ثانية مبوجب تعديل أُجري عام 1990 لترسي 
ملدة عرش سنوات من تاريخ أول اجتامع للهيئة الترشيعية املنتخبة يف االنتخابات التالية عىل التعديالت، حتى انتهت مدة العمل بهذا النص يف 
عام 2001. ومل يحتِو الربملان املنتخب يف ترشين األول/أكتوبر 2001 عىل مقاعد محجوزة للنساء. ومل تُشغل املقاعد املحجوزة التي نصَّ عليها 
التعديل الذي أُجري يف عام 2004 إال يف أيلول/سبتمرب وترشين األول/أكتوبر من عام 2005، حيث ُوزعت عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع 

نصيبها من األصوات املدىل بها عىل املستوى الوطني يف انتخابات عام 2001.

ووفقاً للقانون الصادر عام 2009 بشأن )تعديل( قانون متثيل الشعب، فإنَّ "عىل أي حزب يرغب يف التسجيل لدى املفوضية االنتخابية أن ينص 
يف نظامه األسايس بوضوح عىل ما ييل: )2( استهداف تخصيص نسبة 33 يف املئة عىل األقل للنساء يف جميع املناصب القيادية يف مختلف اللجان 

الحزبية، مبا فيها اللجنة املركزية للحزب، وتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2020" )املادة 90 )ب( من الفصل السادس )أ((.

وتشرتط املادة )9( من املبادئ األساسية لسياسات الدولة يف دستور بنغالديش متثيل النساء يف مؤسسات الحكم املحيل. وتنقسم مؤسسات 
صة لثالث عضوات من  الحكم املحيل يف املناطق الحرضية يف بنغالديش إىل مستويني: الهيئات البلدية )purshavas(، وينص عىل حصة مخصَّ
فتنقسم إىل ثالثة  الريفية  املناطق  املحلية يف  املجالس  أما   .)2005 Rai( املدن  البلدية؛ ومجالس  الهيئة  ينتخبهن مفوضو  األقل  النساء عىل 
مستويات: 61 مجلساً قروياً عىل مستوى املقاطعات، 469 مجلساً قروياً عىل مستوى املقاطعات الفرعية، و4.484 مجلساً قروياً عىل مستوى 
صت للنساء نسبة 25 يف املئة عىل األقل من مقاعد املجالس القروية باالنتخاب  االتحادات والقرى. ومبوجب القانون الصادر عام 1996، ُخصِّ
املبارش. وكانت أول انتخابات جرت وفق هذا النص الجديد هي انتخابات عام 1997، وفيها انتُخبت 13.000 مرشحة لشغل املقاعد املحجوزة 

.)2005 Rai( للنساء
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون مجلس النواب من 150 عضواً يُنتخبون بنظام القامئة النسبية يف دوائر متعددة 
املقاعد. وال يجوز أن يزيد نصيب أحد الجنسني من مرشحي القوائم االنتخابية عىل 

نصيب الجنس اآلخر إال بعضو واحد. وينطبق هذا األمر كذلك عىل قامئة البدالء. وال 
يجوز أن يكون االسامن األوالن عىل قوائم املرشحني وكذلك عىل قوائم البدالء من نوع 

واحد )املادة )117( مكّرر من قانون االنتخابات(.

العقوبات القانونية يف 
إذا مل يلتزم أحد األحزاب برشط تشكيل القوائم تشكيالً متوازناً من ناحية النوع قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

االجتامعي، ال تقبل السلطات االنتخابية قامئة ذلك الحزب )املادة )119( مكرر رابعاً(

ال يجوز أن يكون االسامن األوالن عىل قوائم املرشحني وكذلك عىل قوائم البدالء من نوع قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
واحد )املادة )117( مكرر من قانون االنتخابات(.

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب150إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص59إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 39 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BE<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2029_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب71إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص27إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 38 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2030_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

بلجيكا )مملكة بلجيكا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 64

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

ال يجوز أن يزيد نصيب أحد الجنسني من مرشحي القوائم االنتخابية عىل نصيب الجنس 
اآلخر إال بعضو واحد. وينطبق هذا األمر كذلك عىل قامئة البدالء. وال يجوز أن يكون 
االسامن األوالن عىل قوائم املرشحني، وكذلك عىل قوائم البدالء من نوع واحد )املادة 

)117( مكرر من قانون االنتخابات(.

العقوبات القانونية يف 
إذا مل يلتزم أحد األحزاب برشط تشكيل القوائم تشكيالً متوازناً من ناحية النوع قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

االجتامعي، ال تقبل السلطات االنتخابية قامئة ذلك الحزب )املادة )119( مكرر رابعاً(.

ال يجوز أن يكون االسامن األوالن عىل قوائم املرشحني، وكذلك عىل قوائم البدالء من نوع قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
واحد )املادة )117( مكرر من قانون االنتخابات(.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
تُجرى االنتخابات املحلية وفقاً لترشيعات األقاليم الثالثة، والتي تسري عىل نهج 

الترشيعات االتحادية إىل حد بعيد، وتنص عىل رشط املناصفة بني الجنسني )50 يف املئة( 
يف قوائم املرشحني )الفقرة )9( من املادة )23( من قانون االنتخابات البلدية(. 

العقوبات القانونية يف 
يف حال عدم االلتزام بترشيعات املناصفة بني الجنسني تُرفض قوائم املرشحني املخالفة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

)الفقرة )2( من املادة 26(.   

ال يجوز أن يكون االسامن األوالن عىل قوائم املرشحني، وكذلك عىل قوائم البدالء من نوع قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
واحد )الفقرة )9( من املادة )23((.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع االجتامعي يف بلجيكا يف عام 1994. ويف البداية، طُبق نص انتقايل يقيض بتحديد  اعتُمد أول قانون بشأن الحصص املخصَّ
صة عىل أساس النوع االجتامعي بنسبة 25 يف املئة عىل قوائم املرشحني يف االنتخابات عىل املستوى دون الوطني، إلتاحة  حصة محايدة مخصَّ
القانون عىل أنَّ الرشط الذي يحظر أن تزيد نسبة  الفرصة أمام األحزاب السياسية حتى تتأقلم مع القواعد الجديدة. ولنفس السبب، نصَّ 
املرشحني من جنس واحد عىل قوائم األحزاب السياسية عىل الثلثني سيُطبق ابتداء من انتخابات عام 1999. ومن ثمَّ فلم تُطبق أحكام الحصص 

يف االنتخابات االتحادية التي جرت يف عام 1995. 

ومل تُطبق ترشيعات الحصص التي اعتُمدت يف عام 1994 عىل جميع املستويات حتى االنتخابات التي جرت يف عامي 1999 و2000، وشملت 
انتخابات البلديات واملقاطعات واألقاليم واالنتخابات االتحادية وانتخابات الربملان األورويب. ثمَّ جرى تنقيح القانون يف عام 2002 وصوالً إىل 
صيغته الحالية، وطُبق يف االنتخابات االتحادية التي جرت يف عام 2007 واالنتخابات اإلقليمية وانتخابات الربملان األورويب يف عام 2009. ويف 
هذه املرحلة، ال تزال انتخابات البلديات واملقاطعات تُنظَّم وفقاً للوائح محلية، إال أنَّها تسري عىل نهج الترشيعات االتحادية إىل حّد كبري فيام 

 .)44–43 :2008 Meier( يتعلق باملساواة بني الجنسني
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام تناسب العضوية املختلطةالنظام االنتخايب130إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص29إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 22 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/country_view. 
cfm?CountryCode=BO<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2037_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

نظام تناسب العضوية املختلطةالنظام االنتخايب36إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص17إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 47 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2038_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

بوليفيا )دولة بوليفيا المتعددة القوميات( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تشرتط املادة )11( والفقرة )2( من املادة )58( من قانون االنتخابات لسنة 2010 )جرى 
تطبيقه عىل انتخابات العام 2014(، أن تُضمَّ قوائم املرشحني األصليني والبدالء يف الدوائر 

املتعددة املقاعد يف انتخابات غرفة الربملان السفيل )مجلس النواب( عدداً متساوياً من 
الرجال والنساء مع التناوب بينهم يف الرتتيب. فإذا كانت القامئة تتكون من عدد فردي 
من املرشحني، تُعطى األولوية للنساء. أما يف الدوائر ذات املقعد الواحد، فيجب أال تقل 
نسبة النساء عن 50 يف املئة من املرشحني )األساسيون والبدالء( يف إجاميل عدد الدوائر.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

يجب أن تلتزم قوائم املرشحني برشوط املناصفة بني الجنسني والتناوب فيام بينهام يف 
القوائم، وال تُقبل القوائم التي تخالف هذا الحكم. ويف هذه الحالة، يُخطر التنظيم 

السيايس بهذا الرفض؛ وعليه تصحيح القامئة يف غضون 72 ساعة عىل األكرث من تاريخ 
اإلخطار )املادة 107(.

يجب وضع أسامء الرجال والنساء بالتناوب عىل قوائم املرشحني )املادة )11( والفقرة )2( قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
من املادة )58((. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تشرتط املادة )11( والفقرة )2( من املادة )54( من قانون االنتخابات لسنة 2010 )جرى 
تطبيقه عىل انتخابات العام 2014(، أن تُضمَّ قوائم املرشحني األصليني والبدالء يف الدوائر 

املتعددة املقاعد يف انتخابات غرفة الربملان العليا )مجلس الشيوخ( عدداً متساوياً من 
الرجال والنساء مع التناوب بينهم يف الرتتيب. فإذا كانت القامئة تتكون من عدد فردي 
من املرشحني، تُعطى األولوية للنساء. أما يف الدوائر ذات املقعد الواحد، فيجب أال تقل 
نسبة النساء عن 50 يف املئة من املرشحني )األساسيني والبدالء( يف إجاميل عدد الدوائر. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

يجب أن تلتزم قوائم املرشحني برشوط املناصفة بني الجنسني والتناوب فيام بينهام يف 
القوائم، وال تُقبل القوائم التي تخالف هذا الحكم. ويف هذه الحالة، يُخطر التنظيم 

السيايس بهذا الرفض؛ وعليه تصحيح القامئة يف غضون 72 ساعة عىل األكرث من تاريخ 
اإلخطار )املادة 107(.

يجب وضع أسامء الرجال والنساء بالتناوب عىل قوائم املرشحني )املادة )11( والفقرة )2( قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
من املادة )54((. 

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
اعتمدت بوليفيا قانوناً للحصص فيام يخصُّ االنتخابات الوطنية للمرة األوىل يف عام 1997. وقد اشرتط هذا القانون عىل األحزاب السياسية أن 
تُضمَّ عىل قوامئها مرشحات من النساء؛ عن طريق اإللزام بوضع امرأة بني كل ثالثة مرشحني يف قوائم مجلس النواب، وبني كل أربعة مرشحني يف 
ل قانون االنتخابات ليُنصَّ عىل مبدأ املناصفة بني الجنسني، أي تساوي عدد الرجال والنساء )50/50(  قوائم مجلس الشيوخ. ويف عام 2010، ُعدِّ
عىل قوائم املرشحني ألي انتخابات تُجرى يف البالد سواء عىل املستوى الوطني أو دون الوطني، مع التناوب بني الجنسني يف ترتيب املرشحني يف 

القوائم. وقد طبق هذا القانون الجديد بشأن املناصفة بني الجنسني للمرة األوىل يف االنتخابات العامة التي جرت يف عام 2014.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تشرتط املادة )11( من قانون االنتخابات لسنة 2010 أن تُضمَّ قوائم املرشحني األصليني 
والبدالء يف الدوائر املتعددة املقاعد يف انتخابات املقاطعات والبلديات واألقاليم عدداً 
متساوياً من الرجال والنساء مع التناوب بينهم يف الرتتيب. أما يف الدوائر ذات املقعد 

الواحد، فيجب أال تقل نسبة النساء عن 50 يف املئة من املرشحني )األساسيني والبدالء( يف 
إجاميل عدد الدوائر. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

يجب أن تلتزم قوائم املرشحني برشوط املناصفة بني الجنسني والتناوب فيام بينهام يف 
القوائم، وال تُقبل القوائم التي تخالف هذا الحكم. ويف هذه الحالة، يُخطر التنظيم 

السيايس بهذا الرفض؛ وعليه تصحيح القامئة يف غضون 72 ساعة عىل األكرث من تاريخ 
اإلخطار )املادة 107(.

يجب وضع أسامء الرجال والنساء بالتناوب عىل قوائم املرشحني )املادة )11( والفقرة )2( قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
من املادة )54((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص
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القامئة النسبيةالنظام االنتخايب42إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص7إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 17 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BA<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2039_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

البوسنة والهرسك 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تضم كل قامئة مرشحني من الرجال والنساء، عىل أن مُيثَّل كال الجنسني متثيالً متساوياً. 
وتتحقق املساواة يف التمثيل بني الجنسني إذا كان أحدهام ممثالً بنسبة 40 يف املئة من 

إجاميل عدد املرشحني يف كل قامئة. ويُوزَّع مرشحي النوع االجتامعي األقل متثيالً عىل 
قوائم املرشحني بالطريقة التالية: يُوَضع مرشح واحد عىل األقل من النوع االجتامعي 

األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل رأس القامئة، ومرشحني إثنني عىل األقل من النوع 
االجتامعي األقل متثيالً ضمن األسامء الخمسة األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة مرشحني 

عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن األسامء الثامنية األوىل عىل رأس القامئة 
وهكذا )الفقرة )4( من املادة )4-19( من قانون االنتخابات املعدل يف البوسنة والهرسك 

واملنشور يف الجريدة الرسمية رقم 13/18(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنظر املفوضية املركزية لالنتخابات يف مدى استيفاء قوائم املرشحني املقدمة للرشوط 
ق إال عىل القوائم التي  )املنصوص عليها يف الفقرة )4( من املادة )4-19((؛ وال تصدِّ

تستويف هذه الرشوط )الفقرة )8( من املادة )4-19((. فإذا تلقى حزب أو تكتل سيايس 
أو مجموعة من املرشحني املستقلني إخطاراً من املفوضية املركزية لالنتخابات برفض أي 

عدد من املرشحني، يكون أمام ذلك الحزب أو التكتل أو هذه املجموعة من املرشحني 
خمسة أيام الستبدال املرشحني املرفوضني وإعادة تقديم القامئة إىل املفوضية املركزية 

لالنتخابات للتصديق عليها )الفقرة الفرعية )2( من املادة )21-4((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

يُوزَّع مرشحو النوع االجتامعي األقل متثيالً عىل قوائم املرشحني بالطريقة التالية: يُوَضع 
مرشح واحد عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل 

رأس القامئة، ومرشحني إثنني عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن األسامء 
الخمسة األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة مرشحني عىل األقل من النوع االجتامعي األقل 
متثيالً ضمن األسامء الثامنية األوىل عىل رأس القامئة وهكذا )الفقرة )4( من املادة )4-

.))19
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أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف عام 1998، اعتمدت مفوضية االنتخابات املؤقتة تخصيص حصة للنساء بحد أدىن 30 يف املئة يف جميع القوائم الحزبية. وقد أدى اعتامد هذه 
الحصة إىل زيادة كبرية يف متثيل النساء عىل جميع املستويات الترشيعية يف االنتخابات التي جرت يف عام 1998. ويف عام 2000، أُضيفت هذه 
القاعدة إىل قانون االنتخابات يف البوسنة والهرسك وطُبقت عىل جميع القوائم الحزبية يف االنتخابات الوطنية والبلدية التي جرت يف العام ذاته. 
ل يف الوقت ذاته ليجعل النظام االنتخايب املعمول به هو نظام القامئة النسبية املفتوحة؛ وهو ما أدَّى إىل التقليل من  غري أنَّ قانون االنتخابات ُعدِّ
تأثري حصص املرشحني املفروضة بالقانون )International IDEA 2004: 39(. ففي انتخابات عام 2010، وبالرغم من التزام األحزاب بقانون 
الحصص، ومن أنَّ النساء مثَّلن نسبة 37.7 يف املئة من جملة املرشحني يف القوائم، مل تُشكِّل نسبة املرشحات الفائزات مبقاعد يف مجلس النواب 

 .)18–17 :2010 OSCE/ODIHR Election Observation Mission( سوى 21 يف املئة من جملة األعضاء

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

»تضم كل قامئة مرشحني من الرجال والنساء، عىل أن مُيثَّل كال الجنسني متثيالً متساوياً. 
وتتحقق املساواة يف التمثيل بني الجنسني إذا كان أحدهام ممثالً بنسبة 40 يف املئة من 

إجاميل عدد املرشحني يف كل قامئة. ويُوزَّع مرشحي النوع االجتامعي األقل متثيالً عىل 
قوائم املرشحني بالطريقة التالية: يُوَضع مرشح واحد عىل األقل من النوع االجتامعي 

األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل رأس القامئة، ومرشحني إثنني عىل األقل من النوع 
االجتامعي األقل متثيال ضمن األسامء الخمسة األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة مرشحني 

عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن األسامء الثامنية األوىل عىل رأس القامئة 
وهكذا« )الفقرة )4( من املادة )4-19( من قانون االنتخابات املعدل يف البوسنة والهرسك 

واملنشور يف الجريدة الرسمية رقم 13/18(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنظر املفوضية املركزية لالنتخابات يف مدى استيفاء قوائم املرشحني املقدمة للرشوط 
ق إال عىل القوائم التي  )املنصوص عليها يف الفقرة )4( من املادة )4-19((؛ وال تصدِّ

تستويف هذه الرشوط )الفقرة )8( من املادة )4-19((. فإذا تلقى حزب أو تكتل سيايس 
أو مجموعة من املرشحني املستقلني إخطاراً من املفوضية املركزية لالنتخابات برفض أي 

عدد من املرشحني، يكون أمام ذلك الحزب أو التكتل أو هذه املجموعة من املرشحني 
خمسة أيام الستبدال املرشحني املرفوضني وإعادة تقديم القامئة إىل املفوضية املركزية 

لالنتخابات للتصديق عليها )الفقرة الفرعية )2( من املادة )21-4((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

يُوزَّع مرشحي النوع االجتامعي األقل متثيالً عىل قوائم املرشحني بالطريقة التالية: يُوَضع 
مرشح واحد عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل 

رأس القامئة، ومرشحني إثنني عىل األقل من النوع االجتامعي األقل متثيالً ضمن األسامء 
الخمسة األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة مرشحني عىل األقل من النوع االجتامعي األقل 
متثيالً ضمن األسامء الثامنية األوىل عىل رأس القامئة وهكذا )الفقرة )4( من املادة )4-

.))19



البالد واألقاليم

69املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب513إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص44إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 9 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BR<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2043_E. htm<

2010سنة االنتخابات 

أغلبية: نظام الكتلة النظام االنتخايب81إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص13إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 16 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2044_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تُقام انتخابات مجلس النواب بنظام القامئة النسبية، عىل أن تُضمَّ كل قامئة مرشحني من 
كال الجنسني بنسبة ال تقل عن 30 يف املئة وال تزيد عن 70 يف املئة ألي منهام )الفقرة 

)3( من املادة )10( من القانون )9-504( الصادر يف 30 أيلول/سبتمرب 1997 بشأن تنظيم 
االنتخابات(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع االجتامعي، ميكن شطب  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
مرشحني من الجنس األكرث متثيالً )غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس األقل 
م الحزب عدداً من املرشحني يصل  متثيالً(. ومع ذلك، ال ينطبق هذا الحكم إال حينام يقدِّ

إىل الحد األقىص املنصوص عليه لكل دائرة انتخابية. وقد ارتفع هذا الحد األقىص من 
100 يف املئة إىل 150 يف املئة من إجاميل عدد املقاعد لكل دائرة انتخابية مع سنِّ قانون 

الحصص، وهو ما قلَّل كثرياً من تأثري النصوص املتعلقة بالحصص يف الواقع العميل.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

البرازيل )جمهورية البرازيل االتحادية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ االتحادي
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب أن تُضمَّ كل قامئة مرشحني من كال الجنسني بنسبة ال تقل عن 30 يف املئة وال تزيد قانون االنتخابات
عن 70 يف املئة ألي منهام )الفقرة )3( من املادة )10((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع ميكن شطب مرشحني من  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
الجنس األكرث متثيالً )غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس األقل متثيالً(. ومع 

م الحزب عدداً من املرشحني يصل إىل الحد  ذلك، ال ينطبق هذا الحكم إال حينام يقدِّ
األقىص املنصوص عليه لكل دائرة انتخابية. وقد ارتفع هذا الحد األقىص من 100 يف املئة 

إىل 150 يف املئة من إجاميل عدد املقاعد لكل دائرة انتخابية مع سنِّ قانون الحصص، 
وهو ما قلَّل كثرياً من تأثري النصوص املتعلقة بالحصص يف الواقع العميل.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب أن تُضمَّ كل قامئة مرشحني من كال الجنسني بنسبة ال تقل عن 30 يف املئة وال تزيد قانون االنتخابات
عن 70 يف املئة ألي منهام )الفقرة )3( من املادة )10((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع ميكن شطب مرشحني من  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
الجنس األكرث متثيالً )غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس األقل متثياًل(. ومع 

م الحزب عدداً من املرشحني يصل إىل الحد  ذلك، ال ينطبق هذا الحكم إال حينام يقدِّ
األقىص املنصوص عليه لكل دائرة انتخابية. وقد ارتفع هذا الحد األقىص من 100 يف املئة 

إىل 150 يف املئة من إجاميل عدد املقاعد لكل دائرة انتخابية مع سنِّ قانون الحصص، 
وهو ما قلَّل كثرياً من تأثري النصوص املتعلقة بالحصص يف الواقع العميل.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
اعتمدت الربازيل يف عام 1995 حصة مخصصة للنساء بحد أدىن 20 يف املئة يف االنتخابات املحلية، ويف عام 1997، نصَّ قانون االنتخابات عىل أنَّ 
كل حزب أو تكتل سيايس يجب أن يضمَّ إىل قوامئه يف االنتخابات املقامة عىل جميع املستويات مرشحني من كال الجنسني بحد أدىن 30 يف املئة 
وحد أقىص 70 يف املئة، عىل أن تقام االنتخابات بنظام التمثيل النسبي. وباإلضافة إىل ذلك، اشرتطت التعديل الذي أُجري عىل قانون االنتخابات 
ص كلُّ حزب سيايس ما ال يقل عن 10 يف املئة من وقت البث املجاين املتاح للحزب و5 يف املئة من الدعم الحكومي  يف عام 2009 أن يُخصِّ

املخصص لحمالت الدعاية االنتخابية يف الرتويج ملشاركة النساء يف الحياة السياسية. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

بوركينا فاسو  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب127إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص20إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 16 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BF<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2047_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب أن تضمَّ قوائم املرشحني نسبة ال تقل عن 30 يف املئة من أي من الجنسني )املادة قانون االنتخابات
)3( من قانون الحصص(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل يستوِف أحد األحزاب متطلبات نظام الحصص، تُخصم نسبة 50 يف املئة من 
التمويل الحكومي الذي يحصل عليه الحزب للحمالت االنتخابية )املادة )5((. وإذا بلغت 

نسبة الحصة التي يُضمها الحزب يف قوامئه إىل 30 يف املئة أو زادت عىل ذلك، يحصل 
الحزب عىل متويل إضايف وفقاً للوائح التمويل الحكومي لألحزاب السياسية )املادة )6((.  

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب أن تضمَّ قوائم املرشحني نسبة ال تقل عن 30 يف املئة من أي من الجنسني )املادة قانون االنتخابات
)3( من قانون الحصص(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل يستوِف أحد األحزاب متطلبات نظام الحصص، تُخصم نسبة 50 يف املئة من 
التمويل الحكومي الذي يحصل عليه الحزب للحمالت االنتخابية. وإذا بلغت نسبة 

الحصة التي يُضمها الحزب يف قوامئه إىل 30 يف املئة أو زادت عىل ذلك، يحصل الحزب 
عىل متويل إضايف وفقاً للوائح التمويل الحكومي لألحزاب السياسية )املادتان )5( و)6((.  

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
يشرتط قانون الحصص الصادر عام 2009 عىل األحزاب أن تُضمَّ إىل قوائم مرشحيها يف انتخابات الجمعية الوطنية واالنتخابات البلدية نسبة 
من النساء ال تقل عن 30 يف املئة. وقد طُبق هذا القانون للمرة األوىل يف االنتخابات الترشيعية والبلدية التي أُجريت يف عام 2012، وحينها 
ي كل حزب نسبة 30 يف املئة عىل األقل من املرشحات  كان تفسري العديد من األحزاب السياسية لقانون الحصص هو أنَّ القانون يقصد أن يُسمِّ
النساء ضمن مجموع القوائم التي يقدمها الحزب، وليس 30 يف املئة من املرشحات النساء يف كل قامئة يقدمها الحزب عن كل دائرة انتخابية 

 .)2013 Inter-Parliamentary Union(

ونظراً ألن عدم االلتزام مبتطلبات الحصص ال يرتتب عليه إبطال القوائم وإمنا يقترص أثره عىل فرض عقوبة مالية، وحيث إنَّ القانون ال ينص 
عىل قواعد لرتتيب املرشحني يف القوائم؛ فإنَّ نسبة املرشحات الاليئ فُزن يف انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت يف عام 2012 مل تتعد 16 يف 

املئة من جملة األعضاء املنتخبني. 



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب105إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص34إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 32 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=BI<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2049_E. htm<

2010سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

الدستور

تُقام انتخابات الجمعية الوطنية بنظام التمثيل النسبي من خالل قوائم نسبية مغلقة، 
يُراعى يف تشكيلها التعدد العرقي والتوازن بني الرجال والنساء. وال يجوز أن يكون بني 

كل ثالثة أسامء متتالية عىل القامئة أكرث من اثنني من املرشحني الذين ينتمون إىل جامعة 
عرقية واحدة؛ ويجب أن تشمل كل مجموعة من أربعة أسامء متتالية امرأة واحدة عىل 

األقل )املادة )168( من الدستور الصادر يف عام 2005(. وتتكون الجمعية الوطنية من 60 
يف املئة من الهوتو و40 يف املئة من التوتيس، عىل أال تقل نسبة النساء عن 30 يف املئة، 
وذلك إىل جانب ثالثة نواب عن شعب التوا )الفقرة )1( من املادة )164( من الدستور 

الصادر عام 2005(. 

قانون االنتخابات

تُنصُّ الفقرة )1( من املادة )108( من القانون االنتخايب لسنة 2009 عىل أال تقل نسبة 
النساء يف الجمعية الوطنية عن 30 يف املئة. وباإلضافة إىل ذلك، تُنصُّ الفقرة )3( من 

املادة )127( من القانون االنتخايب عىل أن تراعي القوائم يف تشكيلها املساواة بني 
الجنسني، وعىل أن تشمل كل مجموعة من أربعة مرشحني امرأة واحدة عىل األقل. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

الدستور
ح الخلل من خالل  إذا مل تستوف نتيجة االنتخابات نسب الحصص املنصوص عليها، يُصحَّ

آلية لالستكامل يُنص عليها يف القانون االنتخايب )الفقرة )2( من املادة )164( من الدستور 
الصادر عام 2005(.

قانون االنتخابات

وفقا للفقرة )2( من املادة )108( من القانون االنتخايب، إذا مل تستوف نتيجة االنتخابات 
متطلبات الحصص، تعقبها عملية استكامل تُضيف مبوجبها اإلدارة االنتخابية، من بني 

قوائم املرشحني التي حصلت عىل نسبة 5 يف املئة عىل األقل من إجاميل األصوات، مزيداً 
من املرشحني من الجامعة العرقية أو النوع األقل متثيالً حتى استيفاء متطلبات الحصص 

املنصوص عليها.

الدستورقواعد ترتيب املرشحني
»ال يجوز أن يكون بني كل ثالثة أسامء متتالية عىل القامئة أكرث من اثنني من املرشحني 

املنتمني إىل جامعة عرقية واحدة؛ ويجب أن تشمل كل مجموعة من أربعة أسامء 
متتالية امرأة واحدة عىل األقل«، )املادة )168( من الدستور الصادر عام 2005(.

يجب أن تشمل كل مجموعة من أربعة مرشحني امرأة واحدة عىل األقل )الفقرة )1( من قانون االنتخابات
املادة )108( والفقرة )3( من املادة )127( من قانون االنتخابات(.

بوروندي )جمهورية بوروندي( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 
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انتخاب غري مبارش النظام االنتخايب41إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص19إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 46 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2368_A.htm<

2010سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
 تضمن املادة )180( من الدستور الصادر عام 2005 حصة مخصصة للنساء يف مجلس الدستورمقاعد محجوزة 

الشيوخ بنسبة 30 يف املئة عىل األقل. 

تشرتط املادة )141( من قانون االنتخابات تخصيص حصة للنساء يف مجلس الشيوخ بحد قانون االنتخابات
أدىن 30 يف املئة. 

العقوبات القانونية يف 
ينصُّ القانون االنتخايب عىل آلية استكامل، إذا لزم األمر، من أجل استيفاء حصة املقاعد الدستورحال عدم االلتزام

املخصصة للنساء )30 يف املئة( )املادة )180( من الدستور الصادر عام 2005(. 

قانون االنتخابات

وفقاً للفقرة )2( من املادة )141( من القانون االنتخايب، إذا مل تستوف نتيجة االنتخابات 
متطلبات الحصص، تعقبها عملية استكامل تُضيف مبوجبها اإلدارة االنتخابية بالتشاور مع 
األطراف املعنية من بني قوائم املرشحني التي حصلت عىل نسبة 5 يف املئة عىل األقل من 

إجاميل األصوات، مزيداً من املرشحني حتى استيفاء متطلبات الحصص املنصوص عليها.

ال يوجد قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تتكون املجالس البلدية من 15 عضواً، عىل أن تشكل النساء نسبة 30 يف املئة منهم 
)الفقرة )1( من املادة )181( من القانون االنتخايب(. وباإلضافة إىل ذلك، تنصُّ الفقرة )2( 
من املادة )175( من القانون االنتخايب، بشأن انتخابات مجالس املقاطعات، عىل انتخاب 

املرشحني الخمسة الذين حصلوا عىل أعىل األصوات، فإذا تساوى مرشحان يف عدد 
األصوات، تعطى األولوية للمرشح الذي ينتمي إىل النوع األقل متثيالً.  

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل يعكس تشكيل املجلس البلدي تنوعاً من الناحية العرقية ومن ناحية النوع، ميكن 
للمفوضية االنتخابية الوطنية املستقلة، بالتشاور مع األطراف املعنية، من خالل آلية 

استكامل، أن تُعنيِّ العدد الالزم من املرشحني من القوائم التي حصلت عىل أعىل األصوات 
حتى تُستوىف متطلبات الحصص )الفقرة )2( من املادة )181( واملادة )191( من القانون 

االنتخايب(. 

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
التزمت األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام 2010 بتخصيص نسبة 30 يف املئة من املرشحني عىل قوامئها للنساء. 
بيد أنَّ املرشحات النساء مل يأتني عىل رأس القامئة إال يف 18 قامئة من بني 81. وبعد إعالن النتائج، مل تكن اإلدارة االنتخابية ُمضطرة إىل اللجوء 
إىل عملية االستكامل. وقد كان ذلك تقدماً كبرياً باملقارنة مع انتخابات عام 2005 والتي أُضيفت بعدها 12 امرأة إىل قامئة الجمعية الوطنية 

وتسع نساء إىل قامئة مجلس الشيوخ. 

كذلك ينصُّ الدستور الصادر عام 2005 عىل تخصيص حصة للنساء يف املناصب الحكومية بنسبة 30 يف املئة )املادة 129(. كام أنَّ املادة )33( 
من قانون األحزاب السياسية تحظُر أن يزيد عدد األعضاء من نوع واحد بني كل أربعة أعضاء يف الهيكل التنظيمي للحزب عن ثالثة أعضاء. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب72إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص15إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 21 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=CV<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2057_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

كابو فيردي )جمهورية كابو فيردي( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
»يراعى يف قوائم املرشحني املقدمة لالنتخابات )الوطنية( متثيل الجنسني متثيالً متوازناً« 

)الفقرة )1( من املادة )415( من قانون االنتخابات رقم )V/92/99( وتعديالته بالقانون 
 .))2010/VII/ 56( رقم

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تُنصُّ الفقرة )2( من املادة )415( عىل ما ييل: »ال يحصل عىل التمويل الحكومي إال 
األحزاب أو التحالفات السياسية التي تضمُّ قوائم مرشحيها املقدمة لالنتخابات الوطنية، 

يف حال الفوز، ما ال يقل عن 25 يف املئة من النساء«. 

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

تُنصُّ الفقرة )1( من املادة )431( من قانون االنتخابات عىل مبدأ متثيل الجنسني متثيالً قانون االنتخابات
متوازناً يف القوائم املقدمة النتخابات املجالس البلدية. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تُنصُّ الفقرة )2( من املادة )431( عىل ما ييل: »ال يحصل عىل التمويل الحكومي إال 
األحزاب أو التحالفات السياسية أو جامعات املواطنني التي تضمُّ قوائم مرشحيها املقدمة 

النتخابات الوطنية املجالس البلدية، ما ال يقل عن 25 يف املئة من النساء«.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
أثناء االنتخابات البلدية التي أجريت يف عام 2012، خاضت االنتخابات امرأة واحدة يف خمس من دوائر البالد البالغ عددها 22 دائرة، يف مقابل 

ثالث مرشحات من النساء يف االنتخابات البلدية السابقة التي أُجريت يف عام 2008.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

ص للنساء  وفقاً للقرار الذي اتخذه املجلس الشعبي الوطني العارش يف عام 2007، »تُخصَّ
نسبة ال تقل عن 22 يف املئة من نواب املجلس الشعبي الوطني الحادي عرش« )املادة 
8(. وبعد ذلك، زادت نسبة العضوات يف املجلس الشعبي الوطني الثاين عرش إىل 23.4 

يف املئة. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

غري منطبق.

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

ال توجد انتخابات مبارشةالنظام االنتخايب2987إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص699إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 23 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/
reports/2065_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

الصين )جمهورية الصين الشعبية( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  املجلس الشعبي الوطني

معلومات إضافية
يُنتخب أعضاء املجلس الشعبي الوطني من خالل نظام متثييل متعدد املستويات؛ حيث إنَّ نواب املجلس الشعبي الوطني )املفوضون( ينتخبهم 
أعضاء مجالس املقاطعات، الذين ينتخبهم أعضاء املجالس ذات املستوى األدىن، وهكذا حتى أدىن مستوى من مستويات املجالس الشعبية، التي 
ينتخبها جمهور الناخبني انتخاباً مبارشاً. وتتشكل مجّمعات انتخابية يف 23 إقليامً وخمسة مناطق تتمتع بالحكم الذايت وأربع بلديات تخضع 

مبارشة للحكومة املركزية ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني الخاصتني. 

وتنصُّ املادة )6( من قانون انتخابات املجلس الشعبي الوطني واملجالس الشعبية املحلية عىل ما ييل: »يُخصص للنساء عدد مناسب من املقاعد 
يف املجلس الشعبي الوطني واملجالس الشعبية املحلية يف مختلف املستويات، عىل أن تزيد هذا النسبة تدريجياً«. 

ص للنساء عدد مناسب من املقاعد يف  وباإلضافة إىل ذلك، تنصُّ املادة )11( من قانون حامية حقوق النساء ومصالحهن عىل ما ييل: »يُخصَّ
املجلس الشعبي الوطني واملجالس الشعبية املحلية يف مختلف املستويات. وتتخذ الدولة من التدابري ما يزيد تدريجياً من نسبة العضوات بني 

صفوف نوَّاب املجلس الشعبي الوطني واملجالس الشعبية املحلية يف مختلف املستويات«. 



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب165إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص21إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 13 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=CO<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2067_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

كولومبيا )جمهورية كولومبيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب100إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص17إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 17 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2068_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

فيام يخص القوائم املقدمة لالنتخابات عىل 5 مقاعد أو أكرث، يجب أن تضم القامئة نسبة 
30 يف املئة عىل األقل من املرشحني من كل من النوعني )الفقرة )1( من املادة )28( من 
القانون 1475 لسنة 2011(. ويرُتك لألحزاب السياسية تحديد نوع القامئة بنفسها، سواء 

مفتوحة أو مغلقة. 

القانون الخاص 
بدعم األحزاب 

السياسية

تُوزع نسبة 5 يف املئة من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية بني 
األحزاب والحركات السياسية، بالتناسب مع عدد املرشحات الفائزات من قوامئها مبقاعد 

يُنتخب شاغلوها باالقرتاع العام )الفقرة )6( من املادة )17((.

العقوبات القانونية يف 
تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع )املادة )32((.  املخصَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

فيام يخص القوائم املقدمة لالنتخابات عىل 5 مقاعد أو أكرث، يجب أن تضم القامئة نسبة 
30 يف املئة عىل األقل من املرشحني من كل من النوعني )الفقرة )1( من املادة )28( من 
القانون 1475 لسنة 2011(. ويرُتك لألحزاب السياسية تحديد نوع القامئة بنفسها، سواء 

مفتوحة أو مغلقة. 

القانون الخاص 
بدعم األحزاب 

السياسية

تُوزع نسبة 5 يف املئة من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية بني 
األحزاب والحركات السياسية، بالتناسب مع عدد املرشحات الفائزات من قوامئها مبقاعد 

يُنتخب شاغلوها باالقرتاع العام )الفقرة )6( من املادة )17((.

العقوبات القانونية يف 
تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع )املادة )32((.  املخصَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

فيام يخص القوائم املقدمة لالنتخابات عىل 5 مقاعد أو أكرث، يجب أن تضم القامئة نسبة 
30 يف املئة عىل األقل من املرشحني من كل من النوعني )الفقرة )1( من املادة )28( من 
القانون 1475 لسنة 2011(. ويرُتك لألحزاب السياسية تحديد نوع القامئة بنفسها، سواء 

مفتوحة أو مغلقة. 

القانون الخاص 
بدعم األحزاب 

السياسية

تُوزع نسبة 5 يف املئة من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية بني 
األحزاب والحركات السياسية، بالتناسب مع عدد املرشحات الفائزات من قوامئها مبقاعد 

يُنتخب شاغلوها باالقرتاع العام )الفقرة )6( من املادة )17((. 

العقوبات القانونية يف 
تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع )املادة )32((.  املخصَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
باإلضافة إىل قانون االنتخابات لسنة 2011، الذي نصَّ عىل تخصيص حصة عىل أساس النوع بحد أدىن 30 يف املئة عىل قوائم املرشحني للمناصب 
أو املقاعد التي يُنتخب شاغلوها باالقرتاع العام، تقرُّ الترشيعات الكولومبية بحق النساء يف أن يشغلن 30 يف املئة عىل األقل من املناصب 
العامة الرفيعة املعنية بصنع القرار وغريها من مستويات صنع القرار التي تخضع للتعيني والعزل، والتي تكفل صالحيات اإلدارة والتوجيه فيام 
يتعلق بتصميم إجراءات الدولة وسياساتها والتخطيط لتلك اإلجراءات والسياسات وتنسيقها وتنفيذها والرقابة عليها. وتستثني هذه الترشيعات 
املناصب القضائية واإلدارية واملناصب األخرى التي يتوقف القبول لشغلها واالستمرار والرتقي فيها عىل الجدارة فحسب )القانون رقم 581 
لسنة 2000(. وأزال القانون رقم 1 لسنة 2003 العقبات التي كانت املحكمة الدستورية تستند إليها يف حكمها بعدم دستورية ترشيعات سابقة 

بشأن حصص املرشحني.

صة عىل أساس النوع التي نصَّ عليها قانون االنتخابات لسنة 2011 للمرة األوىل يف انتخابات هيئات الحكم  وقد طُبقت أحكام الحصص املخصَّ
املحيل التي جرت يف 30 ترشين األول/أكتوبر 2011. وقبل شهر واحد من موعد االنتخابات، رفضت اللجنة املعنية بإدارة االنتخابات 217 
صة عىل أساس النوع. وأّجلت اإلدارة االنتخابية املوعد النهايئ لتقديم  قامئة من قوائم املرشحني بسبب عدم التزامها بقواعد الحصص املخصَّ
النوع، ارتفعت  صة عىل أساس  الفرصة للوفاء مبتطلبات الحصص. ونتيجة لتطبيق الحصص املخصَّ قوائم املرشحني لتمنح األحزاب السياسية 
نسبة مشاركة املرشحات ارتفاعاً كبرياً من أقل من 20 يف املئة من إجاميل عدد املرشحني يف انتخابات املحليات عام 2007 إىل ما يزيد عىل 35 

يف املئة يف 2011. 



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب136إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص10إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 7 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=41<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2071_E. htm<

2012سنة االنتخابات 

الكونغو )جمهورية الكونغو( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور
للنساء نفس الحقوق املكفولة للرجال، ويضمن القانون ويحرص عىل تعزيز متثيلهن يف 
جميع املناصب السياسية واالنتخابية واإلدارية )الفقرة )3( من املادة )8( من الدستور 

الصادر عام 2002(. 

قانون االنتخابات
تتكون الجمعية الوطنية من 139 عضواً يُنتخبون بأغلبية األصوات بنظام الجولتني. 

ويجب أن تراعي قوائم املرشحني متثيل النساء بنسبة ال تقل عن 15 يف املئة )الفقرة )3( 
من املادة )61( من قانون االنتخابات املعدل يف 2007(. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور
فيام يتعلق بحقوق النساء ومشاركتهن ومتثيلهن يف الحياة السياسية، »يضمن القانون 

ويحرص عىل تعزيز متثيلهن يف جميع املناصب السياسية واالنتخابية واإلدارية« )الفقرة 
)3( من املادة )8( من الدستور الصادر عام 2002(.

قانون االنتخابات
يُنتخب األعضاء يف مجالس الحكم املحيل بنظام التمثيل النسبي من خالل قوائم نسبية 

مغلقة. ويجب أن تراعي قوائم املرشحني متثيل النساء بنسبة ال تقل عن 20 يف املئة 
لة يف 2007(. )الفقرة )3( من املادة )67( من قانون االنتخابات بصيغته املعدَّ

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ل قانون االنتخابات عام 2007 ليشرتط عىل األحزاب السياسية أن تُضمَّ يف قوامئها ما ال يقل عن 15 يف املئة من النساء يف انتخابات الجمعية  ُعدِّ
الوطنية و20 يف املئة يف انتخابات هيئات الحكم املحيل. ومع ذلك، فلم ينص القانون عىل أي عقوبات يف حال عدم االلتزام برشوط الحصص، 

وال عىل قواعد للرتتيب فيام يتعلق بوضع النساء داخل القوائم االنتخابية. 

القوائم مل يضمَّ أي  امرأة من جملة 1.200 مرشح، وبعض  التي جرت يف عام 2012 إال 124  الترشيعية  ، فلم يرتشح يف االنتخابات  ومن ثمَّ
مرشحات من النساء عىل اإلطالق. ونتيجة لذلك، مل يفز مبقاعد يف الجمعية الوطنية سوى عرش عضوات فحسب، بنسبة 7 يف املئة فقط من 

إجاميل عدد النواب. 



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب492إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص44إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 9 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=39<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2375_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

جمهورية الكونغو الديمقراطية
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

االنتخاب غري املبارش النظام االنتخايب108إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص5إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 5 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2377_A.htm<

2007سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

للنساء الحق يف التمثيل املتساوي يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية واملحلية. وتضمن 
الدولة تحقيق املناصفة بني الرجال والنساء يف هذه املؤسسات، ويُنظم القانون إجراءات 

لة يف  تنفيذ هذه الحقوق )املادة )14( من الدستور الصادر عام 2006 بصيغته املعدَّ
 .)2011

قانون االنتخابات
عىل األحزاب السياسية أن تُراعي يف تشكيل قوامئها املساواة يف التمثيل بني الرجال 

لة  والنساء )الفقرة )3( من املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ
يف عام 2011(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

ال ينصُّ قانون االنتخابات عىل أي عقوبات يف حال عدم االلتزام مببدأ املناصفة. »ال يرتتب 
عىل عدم االلتزام باملناصفة بني الرجال والنساء رفض قوائم املرشحني« )الفقرة )4( من 

لة يف عام 2011(.    املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

للنساء الحق يف التمثيل املتساوي يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية واملحلية. وتضمن 
الدولة تحقيق املناصفة بني الرجال والنساء يف هذه املؤسسات، ويُنظم القانون إجراءات 

لة يف  تنفيذ هذه الحقوق )املادة )14( من الدستور الصادر عام 2006 بصيغته املعدَّ
 .)2011

قانون االنتخابات
عىل األحزاب السياسية أن تُراعي يف تشكيل قوامئها املساواة يف التمثيل بني الرجال 

لة  والنساء )الفقرة )3( من املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ
يف عام 2011(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

ال ينصُّ قانون االنتخابات عىل أي عقوبات يف حال عدم االلتزام مببدأ املناصفة. »ال يرتتب 
عىل عدم االلتزام باملناصفة بني الرجال والنساء رفض قوائم املرشحني« )الفقرة )4( من 

لة يف عام 2011(.    املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

للنساء الحق يف التمثيل املتساوي يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية واملحلية. وتضمن 
الدولة تحقيق املناصفة بني الرجال والنساء يف هذه املؤسسات، ويُنظم القانون إجراءات 

لة يف  تنفيذ هذه الحقوق )املادة )14( من الدستور الصادر عام 2006 بصيغته املعدَّ
 .)2011

قانون االنتخابات
عىل األحزاب السياسية أن تُراعي يف تشكيل قوامئها املساواة يف التمثيل بني الرجال 

لة  والنساء )الفقرة )3( من املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ
يف عام 2011(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

ال ينصُّ قانون االنتخابات عىل أي عقوبات يف حال عدم االلتزام مببدأ املناصفة. »ال يرتتب 
عىل عدم االلتزام باملناصفة بني الرجال والنساء رفض قوائم املرشحني« )الفقرة )4( من 

لة يف عام 2011(.    املادة )13( من قانون االنتخابات لسنة 2006 بصيغته املعدَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع مل تنجح يف  نظراً لعدم وجود آليات وتدابري إنفاذ لتشجيع مشاركة النساء يف الحياة السياسية، فإنَّ أحكام الحصص املخصَّ
ضامن التمثيل املتساوي بني الرجال والنساء يف االنتخابات الترشيعية التي جرت يف عام 2011. ونتيجة لذلك، مل تتعد نسبة النساء بني إجاميل 

عدد املرشحني هي 12.05 يف املئة، ومن ثمَّ مل تفز النساء إال بنسبة 9 يف املئة من مقاعد الجمعية الوطنية.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب57إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص22إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 39 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=CR<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2073_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

كوستاريكا )جمهورية كوستاريكا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الترشيعية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً للامدة )2( والفقرة )1( من املادة )148( من قانون االنتخابات لسنة 2009، يجب 
أن تلتزم جميع عمليات تسمية املرشحني لالنتخابات بقاعديت املناصفة والتناوب )قابل 
للتطبيق عىل انتخابات 2014 صعوداً(. وبعبارة أخرى، يجب أن تتشكل قامئة املرشحني 
من كل من النوعني بنسبة 50 يف املئة لكل نوع؛ وال يجوز أن يُدرج مرشحان من نفس 

الجنس يف موقَعني متتابَعني عىل قامئة املرشحني.  

العقوبات القانونية يف 
وفقاً للفقرة )4( من املادة )148( من قانون االنتخابات، ترفض السلطات املعنية بإدارة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

االنتخابات القوائم التي ال تلتزم بقواعد الحصص. 

وفقاً للامدة )2( من قانون االنتخابات، ال يجوز أن يُدرج مرشحان من نفس الجنس يف قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
موقَعني متتابَعني عىل قامئة املرشحني. 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً للامدة )2( والفقرة )1( من املادة )148( من قانون االنتخابات لسنة 2009، يجب 
أن تلتزم جميع عمليات تسمية املرشحني لالنتخابات بقاعديت املناصفة والتناوب. وبعبارة 
أخرى، يجب أن تتشكل قامئة املرشحني من كل من النوعني بنسبة 50 يف املئة لكل نوع؛ 
وال يجوز أن يُدرج مرشحان من نفس الجنس يف موقَعني متتابَعني عىل قامئة املرشحني.  

العقوبات القانونية يف 
وفقاً للفقرة )4( من املادة )148( من قانون االنتخابات، ترفض السلطات املعنية بإدارة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

االنتخابات القوائم التي ال تلتزم بقواعد الحصص. 

وفقاً للامدة )2( من قانون االنتخابات، ال يجوز أن يُدرج مرشحان من نفس الجنس يف قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
موقَعني متتابَعني عىل قامئة املرشحني. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع، ينص قانون االنتخابات عىل أن تشتمل األنظمة األساسية لألحزاب السياسية عىل  إضافة إىل الحصص االنتخابية املخصَّ

أحكام بشأن تعزيز املساواة بني الجنسني داخل الحزب بأكمله )املادة 52(.

ويف حني أنَّ االنتخابات التي جرت يف عام 1998 شهدت تخصيص حصة للنساء بنسبة 40 يف املئة، إال أنَّ السلطات االنتخابية مل ترفض القوائم 
التي مل تلتزم مبتطلبات الحصص، وهو ما كان مثاراً للنقد من جانب العديد من املنظامت. وحكمت املحكمة االنتخابية العليا يف عام 1999 
بأنَّ قانون الحصص ينبغي أن يُفرسَّ عىل النحو التايل: ال يجوز أن تقل نسبة أي من الجنسني عىل قوائم املرشحني عن 40 يف املئة، ويجب أن 
 Jager( .تُسمى املرشحات عىل 40 يف املئة من املقاعد التي ميكن الفوز بها، مبا يعني عدد املقاعد التي حصل عليها الحزب يف آخر انتخابات

.)1999 of 1863 Resolution ;6–5 :2008 Contreras

ومل تُطبق ترشيعات الحصص التي اعتُمدت يف عام 1994 عىل جميع املستويات حتى االنتخابات التي جرت يف عامي 1999 و2000، وشملت 
انتخابات البلديات واملقاطعات واألقاليم واالنتخابات االتحادية وانتخابات الربملان األورويب. ثمَّ جرى تنقيح القانون يف عام 2002 وصوالً إىل 
صيغته الحالية، وطُبق يف االنتخابات االتحادية التي جرت يف عام 2007 واالنتخابات اإلقليمية وانتخابات الربملان األورويب يف عام 2009. ويف 
هذه املرحلة، ال تزال انتخابات البلديات واملقاطعات تُنظَّم وفقاً للوائح محلية، إال أنَّها تسري عىل نهج الترشيعات االتحادية إىل حّد كبري فيام 

 .)44–43 :2008 Meier( يتعلق باملساواة بني الجنسني
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب65إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص7إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 11 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=DJ<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2089_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

جيبوتي )جمهورية جيبوتي( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

ال يجوز أن تقل نسبة النساء أو الرجال يف قامئة املرشحني التي يقدمها كل حزب سيايس 
عن 10 يف املئة من عدد املقاعد املطلوب شغلها )املادة )2( من القانون رقم 192(. ويف 
مرسوم رئايس صادر عام 2002، فرُسِّ هذا املبدأ بأنه عىل كل حزب سيايس أن يضمن أال 

تقل نسبة أي من الجنسني من أعضائه املنتخبني يف الجمعية الوطنية عن 10 يف املئة 
)املادة )2( من املرسوم الصادر عام 2002 بالرقم )0253((. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يف مرسوم رئايس صادر عام 2002، ُوجهت إىل األحزاب تعليامت برتتيب الرجال والنساء 
يف القوائم مبا يضمن أال تقل نسبة الجنس األقل متثيالً من أعضائها املنتخبني يف الربملان 

عن 10 يف املئة )املادة )2( من املرسوم الصادر عام 2002 بالرقم )0253((. 

معلومات إضافية
باإلضافة إىل اشرتاط أال تقل نسبة أي من الجنسني عىل قوائم املرشحني التي تقدمها األحزاب عن 10 يف املئة، نصَّ قانون الحصص كذلك عىل أال 
تقل نسبة أي من الجنسني يف املناصب العامة الرفيعة عن 10 يف املئة )املادة )3( من القانون رقم 192(. وكان قانون الحصص قد طُبق للمرة 
األوىل يف االنتخابات الترشيعية التي جرت يف كانون الثاين/يناير عام 2003. وعىل الرغم من أنَّ أحزاب املعارضة أبدت موقفاً سلبياً يف بادئ األمر 
صة عىل أساس النوع خوفاً من رفض السلطات  إزاء ضمِّ النساء إىل قوائم املرشحني، إال أنها التزمت يف نهاية املطاف مبتطلبات الحصص املخصَّ
صة عىل أساس النوع إىل انتخاب سبع مرشحات )ما يعادل 10.8  االنتخابية لقوامئها )Youssouf 2007: 30(. وقد أدَّى تطبيق الحصص املخصَّ

يف املئة من إجاميل عدد املقاعد( للمرة األوىل يف تاريخ جيبويت. 

م قوائم مغلقة يف دوائر انتخابية متعددة املقاعد،  ومنذ التعديل الذي أُدخل عىل قانون االنتخابات عام 2012، باتت األحزاب السياسية تقدِّ
ويفوز الحزب الذي يحصل عىل أغلبية األصوات بنسبة 80 يف املئة من مقاعد الجمعية الوطنية. وتُوزَّع نسبة 20 يف املئة املتبقية عىل األحزاب 
التي تحصل عىل ما ال يقل عن 10 يف املئة من مجموع األصوات. فإذا مل تحصل أي من األحزاب األخرى عىل نسبة 10 يف املئة من مجموع 

األصوات، تذهب نسبة 20 يف املئة املتبقية من املقاعد إىل الحزب األول. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب183إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص38إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 21 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=DO<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2093_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

الجمهورية الدومينيكية
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

مبوجب الفقرة )5( من املادة )39( من الدستور، يجب أن تعمل الدولة عىل تعزيز الدستور
املساواة بني النساء والرجال يف جميع عمليات تسمية املرشحني لالنتخابات العامة. 

قانون االنتخابات
وفقاً للفقرة )3( من املادة )68( من قانون االنتخابات )القانون رقم 275 لسنة 1997 

لة بالقانون رقم 12 لسنة 2000(، يجب أال تقل نسبة النساء بني املرشحني  بصيغته املعدَّ
عىل قوائم األحزاب السياسية يف انتخابات مجلس النواب عن 33 يف املئة.

العقوبات القانونية يف 
وفقاً لقانون االنتخابات، تُلغى قوائم األحزاب السياسية التي تقل نسبة النساء فيها عن قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

33 يف املئة وترفضها املفوضية االنتخابية.

يُدرج النساء والرجال بالتناوب عىل قوائم املرشحني )الفقرة )3( من املادة )68((.  قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب أن تعمل الدولة عىل تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف جميع عمليات تسمية الدستور
املرشحني لالنتخابات العامة )الفقرة )5( من املادة )39( من الدستور(.

قانون االنتخابات

تلتزم األحزاب والحركات السياسية عند تسمية مرشحيها للمناصب املنتخبة عىل املستوى 
، فحينام يكون املرشح األسايس ملنصب  البلدي مبراعاة مشاركة النساء وتشجيعها. ومن ثمَّ
العمدة رجالً، يجب أن يكون املرشح البديل امرأة والعكس بالعكس. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجب أاَل تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني األساسيني والبدالء يف انتخابات املجالس 
البلدية عن 33 يف املئة. ويف البلديات التي ال تُضمُّ مجالسها سوى خمسة أعضاء، يجب 

أن تُضمَّ قوائم املرشحني التي تتقدم بها األحزاب امرأتني عىل األقل )املادة )34( من 
القانون رقم )176( لسنة 2007 بشأن البلديات(.

العقوبات القانونية يف 
وفقا لقانون االنتخابات، تُلغى قوائم األحزاب السياسية التي تقل نسبة النساء فيها عن قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

33 يف املئة وترفضها املفوضية االنتخابية.

يُدرج النساء والرجال بالتناوب عىل قوائم املرشحني )الفقرة )3( من املادة )68((.  قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف عام 1997، فرض قانون االنتخابات رقم 275 تخصيص حصة للنساء بنسبة 25 يف املئة من املرشحني للمقاعد املنتخبة. وبعد االنتخابات التي 
جرت يف عام 1998، تفاوض قادة األحزاب السياسية مع املفوضية املركزية لالنتخابات من أجل أن يُفرسَّ هذا النص بوصفه التزاماً بضامن أال 
تقل نسبة متثيل النساء عىل املستوى الوطني عن 25 يف املئة )أي 45 مقعداً من بني 179 مقعداً يف غرفتي الربملان(. وكان تأثري هذا القرار يف 
واقع األمر، هو إزالة العبء عن كاهل فرادى األحزاب السياسية فيام يخص ضامن متثيل النساء بنسبة 25 يف املئة من هيئاتها الربملانية. ويف عام 
صة للنساء إىل 33 يف املئة. ويف عام 2002، ألغيت حصص املرشحني  2000، زادت التعديالت التي أُدخلت عىل قانون االنتخابات الحصة املخصَّ

املفروضة بالقانون فيام يخصُّ انتخابات مجلس الشيوخ.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب137إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص53إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 39 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=EC<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2095_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

إكوادور )جمهورية إكوادور( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

وفقاً للامدة )65( من الدستور الصادر عام 2008: »تعزز الدولة املساواة يف متثيل املرأة 
والرجل يف املناصب التي يُعنيَّ شاغلوها أو يُنتخبوا علناً يف مؤسساتها التنفيذية واملعنية 
بصنع القرار، ويف األحزاب والحركات السياسية. أما يف الرتشيحات يف االنتخابات، فتُحرتم 

مشاركتهم عرب تداول السلطة وتسلسلها. وتعتمد الدولة تدابري متييز إيجايب تضمن 
مشاركة القطاعات الخاضعة للتمييز«.

قانون االنتخابات

تتكون الجمعية الوطنية من 137 عضواً، يُنتخب 15 عضواً منهم بنظام التمثيل النسبي 
يف دائرة انتخابية وطنية واحدة. ويُنتخب 116 عضواً آخرين يف دوائر متعددة املقاعد، 

أما األعضاء الستة الباقون فينتخبون يف دوائر الجاليات الوطنية خارج البالد بنظام أغلبية 
األصوات. ووفقاً للفقرة )1( من املادة )99( من قانون االنتخابات لسنة 2009، يُلتزم 

بالتناوب بني أسامء الرجال والنساء عىل قوائم املرشحني يف االنتخابات التي تُجرى بنظام 
التمثيل النسبي. وباإلضافة إىل ذلك، تشرتط املادة )106( أن تتشكل قوائم املرشحني 

يف انتخابات الجمعية الوطنية وبرملان اإلنديز وبرملان أمريكا الالتينية ومجالس األقاليم 
وكذلك مجالس املقاطعات والبلديات والقرى، وفقاً لتتابعات متساوية العدد من الرجال 

والنساء )امرأة ثم رجل أو رجل ثم امرأة( حتى استكامل العدد اإلجاميل من املرشحني 
األساسيني والبدالء.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنصُّ الفقرة )2( من املادة )105( من قانون االنتخابات، عىل أن ترفض املفوضية 
االنتخابية قوائم املرشحني التي ال تلتزم بأحكام املناصفة والتناوب بني الجنسني التي ينصُّ 

عليها الدستور وقانون االنتخابات.

يُلتزم بالتناوب بني الرجال والنساء عىل قوائم املرشحني )الفقرة )1( من املادة )99( قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
واملادة )160((.
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

»تعزز الدولة املساواة يف متثيل املرأة والرجل يف املناصب التي يعنيَّ شاغلوها أو يُنتخبون 
علناً يف مؤسساتها التنفيذية واملعنية بصنع القرار، ويف األحزاب والحركات السياسية. أما 

يف الرتشيحات يف االنتخابات، فتُحرتم مشاركتهم عرب تداول السلطة وتسلسلها. وتعتمد 
الدولة تدابري متييز إيجايب تضمن مشاركة القطاعات الخاضعة للتمييز« )املادة )65((.

قانون االنتخابات

تشرتط املادتان )106( و)163( أن تتشكل قوائم املرشحني يف انتخابات مجالس األقاليم 
واملقاطعات والبلديات والقرى وفقاً لتتابعات متساوية العدد من الرجال والنساء 

)امرأة ثم رجل أو رجل ثم امرأة( حتى استكامل العدد اإلجاميل من املرشحني األساسيني 
والبدالء.

العقوبات القانونية يف 
ترفض املفوضية االنتخابية قوائم املرشحني التي ال تلتزم بأحكام املناصفة والتناوب بني قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الجنسني التي ينصُّ عليها الدستور وقانون االنتخابات. )الفقرة )2( من املادة )105((.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
تتشكل قوائم املرشحني وفقاً لتتابعات متساوية العدد من الرجال والنساء )مرشحة-

مرشح أو مرشح-مرشحة( حتى استكامل العدد اإلجاميل من املرشحني األساسيني والبدالء. 
)املادتان )106( و)163((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
انتخابات الجمعية الوطنية وبرملان اإلنديز وبرملان  لقانون االنتخابات لسنة 2009 وسنة 2012، تختار األحزاب السياسية مرشحيها يف  وفقاً 
أمريكا الالتينية وكذلك يف مجالس األقاليم والبلديات يف انتخابات داخلية يُطبق فيها مبدأ املناصفة والتناوب )املادة 160(. وعالوة عىل ذلك، 
فإنَّ عىل األحزاب السياسية أن تلتزم بهذين املبدأين يف انتخاباتها الداخلية لتسمية املرشحني ويف اختيار هياكلها الداخلية واملناصب السياسية 

)املادتان )94( و)343((. 

ويف عام 1997، بدأ تخصيص حصة للنساء بنسبة 20 يف املئة من مقاعد مجلس النواب، عىل أن ترتفع هذه النسبة مبعدل 5 يف املئة كل دورة 
انتخابية حتى تتحقق املناصفة )Cañete 2008(. ويف االنتخابات الوطنية التي جرت يف عام 2002، مل تلتزم بعض األحزاب بقانون االنتخابات 
 Cañete( الجديد وال سيام فيام يتعلق بقواعد ترتيب املرشحني. ومل تطبق املحكمة االنتخابية العليا الوالية املسندة إليها برفض هذه القوائم

2008(. ثم سقط هذا النظام مع وضع الدستور الجديد والقوانني السارية يف الوقت الراهن.



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 90

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب84إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص22إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 26 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=SV<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2099_E. htm<

2012سنة االنتخابات 

السلفادور )جمهورية السلفادور( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الترشيعية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون األحزاب 
السياسية

وفقاً للامدة )37( من قانون األحزاب السياسية رقم 307 لسنة 2013، ال يجوز أن تقل 
نسبة النساء يف قوائم املرشحني التي تتقدم بها األحزاب السياسية يف انتخابات الجمعية 

الترشيعية عن 30 يف املئة. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

قانون األحزاب 
السياسية

صة عىل أساس النوع  تُفرض عىل األحزاب السياسية التي ال تلتزم بأحكام الحصص املخصَّ
غرامة تعادل 15 إىل 55 ضعفاً للراتب األسايس، ومُتنح مهلة قدرها 15 يوماً لتصحيح 

قوامئها وفقاً ملا ينصُّ عليه القانون )الفقرة )هـ( من املادة )71( واملادة )73((. 

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون األحزاب 
السياسية

ال يجوز أن تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني التي تتقدم بها األحزاب السياسية يف 
انتخابات الجمعية الترشيعية عن 30 يف املئة )املادة )37( من قانون األحزاب السياسية(. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

قانون األحزاب 
السياسية

صة عىل أساس النوع  تُفرض عىل األحزاب السياسية التي ال تلتزم بأحكام الحصص املخصَّ
غرامة تعادل 15 إىل 55 ضعفاً للراتب األسايس، ومُتنح مهلة قدرها 15 يوماً لتصحيح 

قوامئها وفقاً ملا ينصُّ عليه القانون )الفقرة )هـ( من املادة )71( واملادة )73((. 

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
قبل اعتامد ترشيعات الحصص، كانت السلفادور من بني البلدان التي لديها عدد كبري نسبياً من النساء املنتخبات، نظراً العتامد األحزاب السياسية فيها 
السياسية عام 2013، صارت جميع  الذي أُدخل عىل قانون األحزاب  التعديل  النظام. ومع  نظام الحصص الطوعية والتزام األحزاب إىل حد بعيد بهذا 
األحزاب السياسية ملزمة بأال تقل نسبة النساء عىل قوائم مرشحيها املقدمة يف االنتخابات عىل املستويني الوطني ودون الوطني عن 30 يف املئة. ومع ذلك، 
ال تزال األحزاب السياسية متلك حرية القرار بشأن ترتيب املرشحات يف القوائم، حيث إنَّ القانون مل ينصَّ عىل قواعد محددة فيام يتعلق برتتيب املرشحني. 
مة يف انتخابات برملان أمريكا  كذلك تنصُّ املادة )37( من قانون األحزاب السياسية عىل أال تقل نسبة النساء يف قوائم األحزاب السياسية املقدَّ

الوسطى عن 30 يف املئة. 
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إريتريا )دولة إريتريا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام انتقايلالنظام االنتخايب105إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص22إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 21 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2103_E.htm<

1994سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية )هاغرياوي بايتو(

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

ص للنساء نسبة 30 يف املئة من مقاعد الربملان الوطني، كام يحق لهن املنافسة عىل قانون االنتخابات تُخصَّ
نسبة 70 يف املئة الباقية )الفقرة )4( من املادة )12( من قانون االنتخابات(.  

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.  حال عدم االلتزام

غري منطبق.  قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
ص للنساء نسبة 30 يف  تعتمد دولة إريرتيا نظام املقاعد املحجوزة بالقانون، والذي يُخصِّ
املئة من املقاعد يف مجالس األقاليم واملقاطعات )الفقرة )2( من املادة )17( من قانون 

االنتخابات لسنة 2001(.  

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.  حال عدم االلتزام

غري منطبق.  قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
لتقوم  للدميقراطية والعدالة(  الشعبية  الجبهة  بالكامل من  أُنشئت جمعية وطنية )مكونة  إثيوبيا يف عام 1993،  إريرتيا عن  عقب استقالل 
بدور هيئة ترشيعية انتقالية، كام أُنشئت لجنة انتقالية لوضع الدستور. وقد اعتُمد الدستور يف عام 1997، لكنه مل يدخل حيز النفاذ انتظاراً 
لت االنتخابات الرئاسية التي كان من املزمع إجراؤها يف كانون األول/ديسمرب عام 2001 إىل أجل  لالنتخابات الربملانية والرئاسية. وبعد ذلك أُجِّ

ى. ومن ثمَّ مل تُطبق بعد نصوص الحصص املذكورة أعاله.  غري ُمسمَّ
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب577إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص155إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=FR<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2113_E.
htm<

2012سنة االنتخابات 

فرنسا )الجمهورية الفرنسية(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

ينصُّ الدستور عىل أن يشجع القانون تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف تقلد الواليات 
االنتخابية والوظائف االنتخابية، وكذا مامرسة املسؤوليات املهنية واالجتامعية )الفقرة 

)2( من املادة )1( من الدستور(. 
ويقرُّ الدستور كذلك مبسؤولية األحزاب السياسية يف املساهمة يف تطبيق هذا املبدأ 

وتعزيزه )املادتان )3( و)4( من الدستور(. 

قانون االنتخابات

يُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية يف 577 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد، وذلك بنظام 
أغلبية األصوات عىل جولتني. وال يجوز أن يزيد الفارق بني عدد املرشحني من كل من 

الجنسني يف القوائم التي يقدمها حزب سيايس أو مجموعة من األحزاب النتخابات 
الدوائر ذات املقعد الواحد عن 2 يف املئة )الفقرة )1( من املادة )9( من القانون رقم 

.))227-88(

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

يرتتب عىل عدم االلتزام بقاعدة املناصفة بنسبة 50 يف املئة املنصوص عليها )يُسمح 
بفارق بني عدد الرجال والنساء ال يتجاوز 2 يف املئة( عقوبة مالية تحتسب عىل النحو 

التايل: تُخصم من التمويل الحكومي الذي تحصل عليه األحزاب بناء عىل عدد األصوات 
التي تحرزها يف الجولة األوىل »نسبة تعادل ثالثة أرباع الفارق بني إجاميل عدد املرشحني 
من كل جنس مقارنة مبجموع املرشحني« )الفقرة )1( من املادة )9((. وعىل سبيل املثال، 

إذا كانت نسبة النساء يف قوائم املرشحني هي 40 يف املئة فقط، يكون الفارق بني عدد 
الرجال والنساء هو 20 نقطة، وعليه، تكون نسبة الخصم عىل سبيل العقوبة 15 يف املئة. 

ال يوجد.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

ينصُّ الدستور عىل أن يشجع القانون تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف تقلد الواليات 
االنتخابية والوظائف االنتخابية، وكذا مامرسة املسؤوليات املهنية واالجتامعية )الفقرة 

)2( من املادة )1( من الدستور(. 
ويقرُّ الدستور كذلك مبسؤولية األحزاب السياسية يف املساهمة يف تطبيق هذا املبدأ 

وتعزيزه )املادتان )3( و)4( من الدستور(. 

قانون االنتخابات

يف الدوائر التي يُنتخب فيها عضوان عىل األقل من أعضاء مجلس الشيوخ، يُطبق نظام 
ا يف الدوائر التي يُنتخب فيها ثالثة أعضاء أو أكرث، تُجرى  أغلبية األصوات يف جولتني. أمَّ
 )L295(و )L294( االنتخابات بنظام التمثيل النسبي من خالل قوائم مغلقة )املادتني
من القانون االنتخايب(. ويف قوائم املرشحني املقّدمة يف دوائر التمثيل النسبي، ال يجوز 

أن يزيد الفارق بني عدد الرجال والنساء عىل عنرص واحد، ويجب االلتزام بالتناوب 
يف الرتتيب بني الرجال والنساء يف القوائم )الفقرة )1( من املادة )L300((. ويف قوائم 

املرشحني املقدمة يف الدوائر التي تجري فيها االنتخابات بنظام األغلبية، ال يجوز أن يكون 
 .))L299( من املادة )املرشح األسايس وبديله من نفس الجنس )الفقرة )1

العقوبات القانونية يف 
إذا مل يلتزم أي من األحزاب بقاعدة املساواة، يحيل الحاكم اإلقليمي األمر إىل املحكمة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

 .))L303( اإلدارية )املادة

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يف قوائم املرشحني املقدمة يف دوائر التمثيل النسبي، ال يجوز أن يزيد الفارق بني عدد 

الرجال والنساء عىل عنرص واحد، ويجب االلتزام بالتناوب يف الرتتيب بني الرجال والنساء 
.))L300( من املادة )يف القوائم )الفقرة )1

انتخاب غري مبارش النظام االنتخايب170إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص49إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 29 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2114_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يُشرتط التناوب الصارم بني الرجال والنساء يف قوائم املرشحني يف انتخابات مجالس 
األقاليم والبلديات يف املدن التي يتجاوز عدد سكانها 3.500 نسمة، ويف انتخابات الهيئات 

املحلية يف كورسيكا وسان بيري وميكلون ومجلس باريس واملجالس البلدية يف باريس 
وليون ومرسيليا )الفقرة )1( من املادة )L264( والفقرة )2( من املادة )L331( والفقرة 

)1( من املادة )L346( والفقرة )1( من املادة )L370( من القانون االنتخايب(.  

العقوبات القانونية يف 
إذا مل يلتزم أي من األحزاب بقاعدة املناصفة، تُبطل قامئته )املادة )L265( والفقرة )2( قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

    .))L372( واملادة )L350( من املادة

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

يُشرتط التناوب الصارم بني الرجال والنساء يف قوائم املرشحني يف انتخابات مجالس 
األقاليم والبلديات يف املدن التي يتجاوز عدد سكانها 3.500 نسمة، ويف انتخابات الهيئات 

املحلية يف كورسيكا وسان بيري وميكلون ومجلس باريس واملجالس البلدية يف باريس 
وليون ومرسيليا )الفقرة )1( من املادة )L264( والفقرة )2( من املادة )L331( والفقرة 

)1( من املادة )L346( والفقرة )1( من املادة )L370( من القانون االنتخايب(.  

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
كانت فرنسا أول بلد يف العامل يفرض حكامً إلزامياً باملناصفة بني الجنسني بنسبة 50 يف املئة. ومبوجب هذا النص، يتعني عىل األحزاب السياسية 
أن تضمن متثيالً متساوياً للرجال والنساء يف قوائم املرشحني التي تتقدم بها يف معظم االنتخابات. وقد ظهر أول تأثري كبري ناتج عن هذا النظام 

 .)27 :2012 Murray( يف عام 2007، حيث ارتفعت نسبة النساء يف الربملان إىل 18.5 يف املئة

وتختلف أحكام الحصص باختالف النظم االنتخابية املعمول بها يف املستويات الترشيعية املختلفة. حيث يُنتخب شاغيل الجزء األكرب من املقاعد 
يف مجلس الشيوخ وعىل املستوى دون الوطني ويف الربملان األورويب بنظام القوائم النسبية، أما انتخابات الجمعية الوطنية فتعتمد عىل نظام 
أغلبية األصوات يف دوائر ذات مقعد واحد. وتُنص ترشيعات الحصص عىل تخصيص نسبة 50 يف املئة لكل من الجنسني يف قوائم املرشحني 
املقدمة وفق نظام القامئة النسبية، وتشرتط عىل األحزاب أن تلتزم بالتناوب يف الرتتيب بني الرجال والنساء يف القوائم. أّما يف الدوائر ذات 
املقعد الواحد، فتقترص فرص الفوز عىل رؤوس القوائم –  ما يعني أنَّه يف سبيل تحقيق املناصفة، يجب وضع النساء عىل رؤوس القوائم يف 
50 يف املئة من القوائم ذات الفرص يف الفوز. وال تنطبق أحكام الحصص املفروضة بالقانون ومبدأ املناصفة عىل انتخابات مجلس الشيوخ يف 
 Sineau( الدوائر الصغرية ذات املقعد الواحد، وال يف املجالس املحلية واملجالس البلدية يف املدن التي يقل فيها عدد السكان عن 3.500 نسمة

 .)54 :2008

وكانت املحاولة األوىل لفرض نظام الحصص قد جرت يف عام 1982، وحينها اعتُمد قانون للحصص يف انتخابات املجالس البلدية. ومع ذلك، 
إياه قانوناً متييزيا )Sineau ;210 :2006 Krook et al 2008: 52(. ونجح ترشيع  أسقط املجلس الدستوري ذلك القانون عام 1982 معترباً 

املناصفة يف نهاية املطاف مع صدور القانون الدستوري لسنة 1999، واعتامد ترشيعات انتخابية يف عام 2000. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ فرض الحصص يف انتخابات الجمعية الوطنية مل يكن باألمر اليسري، إذ امتنعت األحزاب يف الغالب عن تطبيق متطلبات 
الحصص، حتى مع وجود العقوبات، بسبب نظام الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد. لكنَّ الجمع بني نظام القامئة النسبية ورشوط الحصص، 
إىل جانب العقوبة املتمثلة يف إبطال القوائم، قد أثبت فاعليته يف دفع األحزاب إىل التحيل بقدر أكرب من االلتزام بقواعد الحصص عىل املستوى 

 .)54 :2008 Sineau( املحيل

وكان الحزب االشرتايك هو أول حزب يأخذ بنظام الحصص يف عام 1974، حيث اعتمد نسبة 10 يف املئة كحد أدىن للمشاركة النسائية ثم زادت 
النسبة إىل 30 يف املئة عام 1990. كذلك استخدم الحزب الشيوعي نظام الحصص. ويعتمد حزب الخرض الفرنيس مبدأ املناصفة منذ  هذه 

إنشائه يف عام 1984. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب150إجاميل عدد املقاعد

حوافز إضافية يف صورة متويل حكومينوع نظام الحصص18إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 12 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=GE<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2119_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

جورجيا 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الربملان

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
يتكون الربملان من 150 عضواً، يُنتخب منهم 73 عضواً بنظام أغلبية األصوات يف دوائر 

انتخابية ذات مقعد واحد و77 عضواً بنظام التمثيل النسبي من خالل قوائم مغلقة. وال 
ينصُّ قانون االنتخابات عىل حصص إلزامية مبوجب القانون.

قانون التنظيامت 
السياسية للمواطنني

ينصُّ قانون التنظيامت السياسية عىل أنَّ األطراف االنتخابية التي تتلقى متويالً من 
ميزانية الدولة تحصل عىل حافز إضايف بنسبة 10 يف املئة، إذا كانت قوامئها يف االنتخابات 

الربملانية أو انتخابات هيئات الحكم املحيل تضمُّ بني كل عرشة أسامء مرشحني من نوع 
مغاير بنسبة ال تقل عن 20 يف املئة )الفقرة )1( من املادة )30-7( من القانون العضوي 

ل يف عام 2013((. وبعد  بشأن التنظيامت السياسية للمواطنني لسنة 1997 )واملعدَّ
انتخابات هيئات الحكم املحيل التي جرت يف عام 2014، ارتفعت نسبة الحافز اإلضايف 

إىل 30 يف املئة كام ارتفعت نسبة الحد األدىن من النساء بني كل عرشة أسامء عىل القامئة 
إىل 30 يف املئة )الفقرة )1( من املادة )7-30((.

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.   حال عدم االلتزام

قانون التنظيامت قواعد ترتيب املرشحني
السياسية للمواطنني

من أجل االلتزام بالقواعد الجديدة املتعلقة بالحافز اإلضايف الذي نسبته 30 يف املئة من 
التمويل الحكومي، يتعني عىل كل حزب سيايس أن يضمَّ عىل قوامئه 30 يف املئة عىل األقل 

من مرشحني ينتمون إىل جنس مغاير بني كل مجموعة من عرشة أسامء داخل كل قامئة 
)الفقرة )1-1( من املادة )7-30((. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون التنظيامت 
السياسية للمواطنني

ينصُّ قانون التنظيامت السياسية عىل أنَّ األطراف االنتخابية التي تتلقى متويالً من 
ميزانية الدولة تحصل عىل حافز إضايف بنسبة 10 يف املئة، إذا كانت قوامئها يف االنتخابات 

الربملانية أو انتخابات هيئات الحكم املحيل تضمُّ بني كل عرشة أسامء مرشحني من نوع 
مغاير بنسبة ال تقل عن 20 يف املئة )الفقرة )1( من املادة )30-7((. وبعد انتخابات 

هيئات الحكم املحيل يف عام 2014، يُفرتَض أن تكون نسبة الحافز اإلضايف ارتفعت إىل 
30 يف املئة كام ارتفعت نسبة الحد األدىن من النساء بني كل عرشة أسامء عىل القامئة 
إىل 30 يف املئة )الفقرة )1( من املادة )30-7( من القانون العضوي بشأن التنظيامت 

ل يف عام 2013((.  السياسية للمواطنني لسنة 1997 )واملعدَّ

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.   حال عدم االلتزام

قانون التنظيامت قواعد ترتيب املرشحني
السياسية للمواطنني

من أجل االلتزام بالقواعد الجديدة املتعلقة بالحافز اإلضايف الذي نسبته 30 يف املئة من 
التمويل الحكومي، يتعني عىل كل حزب سيايس أن يضمَّ عىل قوامئه 30 يف املئة عىل األقل 

من مرشحني ينتمون إىل جنس مغاير بني كل مجموعة من عرشة أسامء داخل كل قامئة 
)الفقرة )1-1( من املادة )7-30((. 

حوافز إضافية يف صورة متويل حكومينوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ال تفرض الترشيعات الحالية حصصاً إلزامية مبوجب القانون، وإمنا تنصُّ عىل حافز لألحزاب السياسية لحثِّها عىل تسمية عدد أكرب من النساء بني 
م(. وكانت  املرشحني عىل قوامئها، وذلك يف صورة متويل إضايف بنسبة 30 يف املئة تحصل عليها األحزاب التي تلتزم بالقواعد املعنية )انظر ما تقدَّ
ت عىل حد أدىن من  هذه الترشيعات قد ُسنَّت للمرة األوىل يف أواخر عام 2011 يف الفرتة السابقة عىل االنتخابات الربملانية لسنة 2012، ونصَّ
الحوافز اإلضافية )10 يف املئة من قيمة التمويل الحكومي كحافز إضايف( تحصل عليه األحزاب السياسية التي تضمُّ قوامئها بني كل مجموعة من 
عرشة أسامء داخل القامئة نساء بنسبة 20 يف املئة عىل األقل. ويف االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام 2012، التزم بهذه القاعدة تحديداً عدد 
قليل من األحزاب السياسية الصغرية، لكن أيا منها مل يحقِّق العتبة الدنيا املطلوبة للحصول عىل التمويل الحكومي األسايس لألحزاب السياسية 
)3 يف املئة من إجاميل عدد األصوات(. ومل يكن الحزبان الرئيسيان اللذان تجاوزا هذه العتبة يف االنتخابات الربملانية لعام 2012 قد التزما برشوط 

صة عىل أساس النوع املذكورة أعاله والالزمة للحصول عىل التمويل اإلضايف.  الحصص املخصَّ
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب300إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص63إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 21 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=GR<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2125_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

اليونان )الجمهورية الهيلينية( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الربملان الهيليني 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

ينصُّ الدستور عىل أنَّه »ال يُعدُّ اعتامد تدابري التمييز اإليجايب لتعزيز املساواة بني الرجال 
والنساء متييزاً عىل أساس الجنس. وعىل الدولة اتخاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل أوجه 
انعدام املساواة القامئة بالفعل، وال سيام تلك التي تنتقص من حقوق النساء« )الفقرة 

)2( من املادة )116((. 

قانون االنتخابات

تنصُّ املادة )34( من املرسوم الرئايس رقم 26 لسنة 2012، بشأن قوائم املرشحني التي 
تتقدم بها األحزاب السياسية، سواء عىل املستوى الوطني أو يف الدوائر االنتخابية، عىل 
أن تضمَّ القامئة من أي من الجنسني نسبة الثلث عىل األقل، مع تقريب أي رقم عرشي 

بقيمة النصف أو أكرث إىل العدد الصحيح الذي يليه. فعىل سبيل املثال، يف الدوائر 
االنتخابية التي يُنتخب فيها عرشة من أعضاء الربملان، يجب أن يكون ثالثة من املرشحني 

عىل األقل من الجنس املغاير. )3/10= 3.33(.
ويُنتخب 288 عضواً من أعضاء الربملان بنظام القامئة النسبية املفتوحة يف دوائر متعددة 

املقاعد ويُنتخب 12 عضواً بنظام القامئة النسبية املغلقة يف دائرة واحدة عىل املستوى 
الوطني، عىل أساس إجاميل عدد األصوات الذي يحصل عليه كل حزب.

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس النوع، ترفض قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام إذا مل يلتزم أي من األحزاب مبتطلبات الحصص املخصَّ

املحكمة العليا قامئة ذلك الحزب )املادة )35( من املرسوم الرئايس رقم 26 لسنة 2012(.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

ينصُّ الدستور عىل أنَّه »ال يُعدُّ اعتامد تدابري التمييز اإليجايب لتعزيز املساواة بني الرجال 
والنساء متييزاً عىل أساس الجنس. وعىل الدولة اتخاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل أوجه 
انعدام املساواة القامئة بالفعل، وال سيام تلك التي تنتقص من حقوق النساء« )الفقرة 

)2( من املادة )116((. 

قانون االنتخابات

يجب أال يقل عدد النساء املرشحات يف انتخابات مجالس األقاليم والبلديات واملقاطعات 
عن ثلث إجاميل عدد أعضاء املجلس املعني. مع تقريب أي رقم عرشي بقيمة النصف 

أو أكرث إىل العدد الصحيح الذي يليه. فعىل سبيل املثال، يف مجالس املقاطعات التي 
تضمُّ 11 عضواً يجب أن يضمُّ مجموع املرشحني أربعة عىل األقل من النساء ومن الرجال 

)3/11= 3.66( )الفقرة )3( من املادة )18( من القانون رقم 3852 لسنة 2010(. 

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس النوع قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام ال تُقبل قوائم األحزاب إذا مل تكن تستويف متطلبات الحصص املخصَّ

)الفقرة )6( من املادة )19( من القانون رقم 3852 لسنة 2010(.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
تفرض اليونان حصة إلزامية مخصصة بنسبة الثلث عىل أساس النوع، سواء من الرجال أو النساء، يف جميع الهيئات الشعبية للمؤسسات العامة، 
وكذلك يف اللجان الوطنية املعنية مبجاالت البحوث والتكنولوجيا، رشيطة أن يتمتع املرشحون أو املرشحات باملؤهالت الالزمة )وزارة الداخلية 

– األمانة العامة للمساواة بني الجنسني(. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب114إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص25إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 22 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/country_view. 
cfm?CountryCode=GN<
>http://www.ipu.org/parline/reports/Guinea_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

غينيا )جمهورية غينيا(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يُنتخب ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية بنظام التمثيل النسبي يف دائرة انتخابية واحدة 
عىل املستوى الوطني، بينام يُنتخب الثلث اآلخر بنظام الفائز األول يف دوائر ذات مقعد 

واحد. وال يجوز أن تقل نسبة النساء يف قوائم التمثيل النسبي عن 30 يف املئة )الفقرة 
)2( من املادة )129( من قانون االنتخابات(. باإلضافة إىل ذلك، إذا حصل مرشحان ال 

ينتميان إىل نفس الجنس عىل عدد متساو من األصوات، يذهب املقعد املتنافس عليه إىل 
املرشح الذي ينتمي إىل الجنس األقل متثيالً )املادة 130(. 

وتنصُّ املادة )4( من قانون األحزاب السياسية عىل أن تُوزَّع نسبة 5 يف املئة من إجاميل 
مه الدولة لألحزاب السياسية عىل األحزاب التي تضم هيئاتها الربملانية  التمويل الذي تقدِّ

أعضاء من النساء بالتناسب مع عددهن عن كل حزب. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

تنصُّ الفقرة )3( من املادة )129( من قانون االنتخابات عىل أن تراعي األحزاب السياسية قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
متطلبات الحصة املخصصة للنساء بنسبة 30 يف املئة عند ترتيب املرشحني يف القوائم. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تنصُّ املادة )103( من قانون االنتخابات عىل تخصيص ثلث املقاعد )33 يف املئة( يف 
مجالس املقاطعات للنساء. باإلضافة إىل ذلك، تنصُّ املادة )115( عىل أال تقل نسبة 

النساء يف القوائم املقدمة يف انتخابات املجالس البلدية عن 30 يف املئة. كام تنصُّ املادة 
)4( من قانون األحزاب السياسية عىل أن تُوزَّع نسبة 5 يف املئة من إجاميل التمويل 

مه الدولة لألحزاب السياسية عىل األحزاب التي تفوز عنها مرشحات من النساء  الذي تقدِّ
بالتناسب مع عددهن عن كل حزب.

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.  حال عدم االلتزام

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
تنصُّ املادة )115( من قانون االنتخابات عىل أن تراعي األحزاب السياسية متطلبات 
الحصة املخصصة للنساء بنسبة 30 يف املئة عند ترتيب املرشحني يف قوائم انتخابات 

املجالس البلدية. 

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
تنصُّ الترشيعات املتعلقة بالتمويل الحكومي لألحزاب السياسية، عىل أن تُوزَّع نسبة 5 يف املئة من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب 
السياسية عىل األحزاب التي تضم هيئاتها الربملانية أعضاء من النساء بالتناسب مع عددهن عن كل حزب )الفقرة )5( من املادة )4((، وكذلك 

5 يف املئة لألحزاب التي تفوز عنها مرشحات من النساء مبقاعد يف هيئات الحكم املحيل )الفقرة )5( من املادة )4((. 

َّهناك ستة أحزاب  أن  االنتخابية إىل  للعملية  الدوليون  املراقبون  أشار  أيلول/سبتمرب عام 2013،  انتخابات أجريت يف غينيا، يف 28  ويف آخر 
مل تلتزم بالحصص املخصصة للنساء بنسبة 30 يف املئة. ونظراً ألن قانون االنتخابات ال ينص عىل أي عقوبات يف حال عدم االلتزام بالحصص 
 EuropeanUnion Electoral( صة عىل أساس النوع، مل تستخدم السلطات االنتخابية أية آلية إلنفاذ متطلبات الحصص عىل نحو صارم املخصَّ

 .)2013 Observation Mission
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

غيانا )جمهورية غيانا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب67إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص21إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 31 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=GY<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2135_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية الربملانية لجمهورية غيانا التعاونية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً لقانون متثيل الشعب: 
»ال يجوز أن يقل إجاميل عدد املرشحات عىل القامئة الوطنية اإلضافية لكل حزب عن 

ثلث إجاميل عدد األسامء يف تلك القامئة« )القسم )11-ب(، املادة )5((. 
»ال يجوز أن يقل إجاميل عدد املرشحات عىل قوائم األحزاب يف الدوائر االنتخابية 

مجتمعة عن ثلث إجاميل عدد األسامء يف مجموع القوائم يف الدوائر االنتخابية التي 
يُنافس فيها الحزب« )القسم )11-ب( املادة )6((. 

»ال يزيد عدد الدوائر االنتخابية التي يُنافس فيها الحزب وتخلو فيها قوامئه من 
املرشحات عن 20 يف املئة« )القسم )11-ب( املادة )7((. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

»إذا رأت املفوضية االنتخابية أنَّ إحدى القوائم قد شابها العيب ]...[ يقوم رئيس 
املفوضية بإخطار ممثيل القامئة باملخالفات التي تراها املفوضية، وذلك قبل ثالثني يوماً 

عىل األقل من موعد االنتخابات« )القسم )-14( املادة )1((.
»يجوز ملمثل القامئة ونائبه، أو أي منهام، تقديم التصحيحات الخاصة بأية مخالفات 

عىل القامئة إىل رئيس املفوضية االنتخابية قبل 29 يوماً عىل األقل من موعد االنتخابات« 
)القسم )15((.

»]...[ ال تكون قوائم االنتخابات صحيحة إال إذا اعتمدتها املفوضية االنتخابية قبل 28 
يوماً عىل األقل من موعد االنتخابات« )القسم )17(، املادة )1((. 

»تُرتب األحزاب مرشحيها يف القوائم حسبام تراه مناسباً« )القسم )11-ب(، املادة )9((.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
تجري املنافسة عىل 25 مقعداً من بني مقاعد الجمعية الوطنية الخمسة والستني بنظام التمثيل النسبي يف عرش دوائر انتخابية، حيث يرتاوح 
املنافسة عليها من خالل قامئة إضافية عىل  الباقية، فتجري  عدد املقاعد يف كل دائرة بني مقعد واحد وسبعة مقاعد. أما املقاعد األربعون 

املستوى الوطني من أجل ضامن قدر كبري من التناسب. 



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 102

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب95إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص4إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 4 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=HT<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2137_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب29إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص1إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 3 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2138_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

هايتي )جمهورية هايتي(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

لة يف عام 2012 مبدأ تخصيص حصة للنساء بنسبة 30 يف املئة  يُقر الدستور بصيغته املعدَّ
كحد أدىن يف جميع املستويات، وال سيام يف الحياة العامة )الفقرة )1( من املادة )17((. 

ص جميع القوانني املتعلقة باألحزاب السياسية وهياكلها  كام يشرتط الدستور أن تخصِّ
الداخلية وآليات عملها مناصب للنساء بنسبة 30 يف املئة كحد أدىن )الفقرة الفرعية )1( 

من الفقرة )1( من املادة )30((. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

لة يف عام 2012 مبدأ تخصيص حصة للنساء بنسبة 30 يف املئة  يُقر الدستور بصيغته املعدَّ
كحد أدىن يف جميع املستويات، وال سيام يف الحياة العامة )الفقرة )1( من املادة )17((. 

ص جميع القوانني املتعلقة باألحزاب السياسية وهياكلها  كام يشرتط الدستور أن تخصِّ
الداخلية وآليات عملها مناصب للنساء بنسبة 30 يف املئة كحد أدىن )الفقرة الفرعية )1( 

من الفقرة )1( من املادة )30((. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
رغم أنَّ الدستور قد أقرَّ عىل سبيل العموم مببدأ تخصيص حصة للنساء نسبتها 30 يف املئة عىل األقل عىل جميع املستويات، تظل هناك رضورة 
لسنِّ ترشيعات تنفيذية لرتجمة هذا النص العام إىل آليات عملية يف االنتخابات وغريها. ويف الوقت الراهن، ال توجد أي ترشيعات تنص عىل مثل 
ص حصة للنساء  هذه اآلليات فيام يتعلق باالنتخابات أو األحزاب السياسية. ويف حني أنَّ حزب اتحاد االشرتاكيني الدميقراطيني يف هايتي يخصِّ

بنسبة 25 يف املئة، فإنَّه ليس ممثالً يف الربملان منذ انتخابات 2006.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب128إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص33إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 26 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=HN<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2139_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

هندوراس )جمهورية هندوراس( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  املجلس الوطني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يجب أال تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني التي تتقدم بها األحزاب السياسية 
النتخابات املجلس الوطني عن 40 يف املئة. ويف الدوائر ذات املقعد الواحد، يجب أن 

تضم قوائم املرشحني األساسني مرشحات من النساء عىل أن يكون املرشحني البدالء من 
ل يف  الرجال، أو العكس )املادتان )105( و)116( من قانون االنتخابات لسنة 2009 املعدَّ

عام 2012(.  

الترشيعات املتعلقة 
بالتمويل السيايس

م تقريراً إىل املفوضية االنتخابية بشأن الكيفية التي  يجب عىل األحزاب السياسية أن تقدِّ
اتبعها كل حزب لتحقيق التوازن بني الجنسني يف االنتخابات التمهيدية، وذلك قبل ستة 

أشهر من االنتخابات. وإذا أخّل أحد األحزاب بالتوازن بني الجنسني يف انتخاباته الداخلية، 
تُفرض عليه غرامة تعادل 5 يف املئة من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب 

ل يف عام 2012(.  السياسية )املادة )104( من قانون االنتخابات لسنة 2009 املعدَّ

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا أخلَّ أحد األحزاب بالتوازن بني الجنسني، تُفرض عليه غرامة تعادل 5 يف املئة 
من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية )املادة )104( من قانون 

ل يف عام 2012(.   االنتخابات لسنة 2009 املعدَّ

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
يجب أال تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني التي تتقدم بها األحزاب السياسية 

النتخابات املجلس الوطني عن 40 يف املئة. )املادة )105( واملادة )116( من قانون 
ل يف عام 2012(.   االنتخابات لسنة 2009 املعدَّ

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا أخلَّ أحد األحزاب بالتوازن بني الجنسني، تُفرض عليه غرامة تعادل 5 يف املئة 
من إجاميل التمويل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية )املادة )104( من قانون 

ل يف عام 2012(.   االنتخابات لسنة 2009 املعدَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
اعتُمد نظام الحصص للمرة األوىل يف هندوراس عام 2000 بتخصيص حصة للنساء نسبتها 30 يف املئة. وكان الهدف من فرض نظام الحصص 
هو تنظيم التوزيع الفعيل للمقاعد، وأن تزيد الحصة وصوالً إىل نسبة 50/50 بني الرجال والنساء. وقد طُبق القانون الجديد للمرة األوىل يف 

االنتخابات الوطنية التي أُجريت يف عام 2001، غري أنَّ نسبة النساء يف الهيئة الترشيعية مل تتغري. 

ل قانون االنتخابات لينصَّ عىل تخصيص حصة للنساء بنسبة 40  ومع اقرتاب موعد االنتخابات العامة يف نوفمرب/ترشين الثاين عام 2013، ُعدِّ
يف املئة يف هياكل األحزاب وعىل قوائم املرشحني يف االنتخابات الرئاسية والربملانية وانتخابات برملان أمريكا الوسطى والبلديات واملحافظات. 
ونصَّ القانون بشأن الدوائر ذات املقعد الواحد أنه إذا كان املرشح األسايس رجالً يجب أن يكون البديل امرأة أو العكس. وباإلضافة إىل ذلك، 
مُتنح األحزاب السياسية، ابتداء من عام 2013، متويالً حكومياً خاصاً عىل أن تستخدمه حرصياً يف بناء القدرات وتعزيز مشاركة النساء يف الحياة 

السياسية. 

وسوف ترتفع نسبة الحصة إىل 50 يف املئة لكل نوع يف االنتخابات التمهيدية الداخلية املزمع إجراؤها عام 2016، استعدادا لالنتخابات العامة 
التي سوف تُجرى بعد ذلك.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب545إجاميل عدد املقاعد

ليست هناك حصص مرشحني مفروضة بالقانون فيام نوع نظام الحصص59إجاميل عدد النساء
يتعلق بالربملان

تفاصيل عن االنتخابات 11 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=IN<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2145_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

الهند )جمهورية الهند( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  مجلس الشعب )لوك سابها(

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

يضمن الدستور تخصيص ما ال يقل عن 33 يف املئة من إجاميل عدد املقاعد املطلوب 
شغلها باالنتخاب املبارش يف هيئات الحكم املحيل يف القرى والبلديات للنساء. عالوة عىل 
ذلك، فمن بني املقاعد املخصصة يف مجالس القرى أو مجالس البلديات لطوائف وقبائل 

ص للنساء  معينة )مبعدل يتناسب مع تعداد هذه الجامعات يف املناطق املعنية(، تُخصَّ
الاليئ ينتمني إىل هذه املجموعات نسبة ال تقل عن 33 يف املئة من تلك املقاعد. 

ص للنساء نسبة ال تقل عن 33 يف املئة من مناصب رؤساء املجالس. وتُوزَّع  كذلك تُخصَّ
املقاعد املحجوزة عىل الدوائر االنتخابية املختلفة عىل أساس التناوب. كام ينصُّ الدستور 

عىل أن »تُخصص مناصب رؤساء املجالس يف مجالس القرى واملجالس البلدية واملستويات 
األخرى للطوائف والقبائل والنساء عىل النحو الذي تنظِّمه الهيئات الترشيعية للواليات 

بالقانون« )الفقرات )2( و)3( و)4( من املادة )243-د( واملادة )243-ر((. 

قانون االنتخابات

من بني واليات الهند الثامين والعرشين، تنصُّ بعض الواليات عىل مقاعد محجوزة ترتاوح 
نسبتها بني 33 يف املئة و50 يف املئة من جملة املقاعد يف مجالس الحكم املحيل، سواء 
يف مجالس القرى أو عىل املستويات البلدية. ومن ضمن الواليات التي تفرض مقاعد 

مخصصة بنسبة 50 يف املئة يف مجالس القرى والبلديات: أندرا براديش وكرياال وماهارشرتا 
وتريبورا، يف حني أنَّ هناك واليات أخرى تفرض مقاعد مخصصة للنساء بنسبة 50 يف 

املئة يف مجالس القرى فقط ومنها: أسام وبيهار وتشهاتيسغار وهيامتشال وماديا براديش 
ومانيبور وراجستان وأترانتشال والبنغال الغربية.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

يدور التخصيص عىل الدوائر )املقاطعات االنتخابية( املختلفة داخل املناطق التابعة الدستورقواعد ترتيب املرشحني
للمجالس املحلية عىل أساس التعاقب بني الدوائر.

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
الهند دولة ذات نظام اتحادي يتوزع الحكم فيه عىل املستوى االتحادي ومستوى الواليات واملستوى املحيل. وينصُّ الدستور االتحادي للهند 
عىل نظام املقاعد املخصصة للنساء بنسبة 33 يف املئة كحد أدىن يف املجالس املحلية التي تُنتخب انتخاباً مبارشاً عىل مختلف املستويات مبا فيها 
د نسبة املقاعد املخصصة يف كل مجلس محيل مبا يزيد عن الحد األدىن  القرى واألحياء واملقاطعات. وينصُّ الدستور عىل حق كل والية يف أن تحدِّ
ص العديد منها نسباً تصل  املطلوب وهو 33 يف املئة. وتختلف نسب املقاعد املخصصة يف مجالس القرى والبلديات باختالف الواليات، ويُخصِّ
إىل 50 يف املئة من املقاعد للنساء عىل كال املستويني. وتُختار الدوائر )وهي الوحدات األدىن التي تقوم بانتخاب مجالس القرى أو البلديات( 
التي ستُخصص للنساء يف كل دورة انتخابية اختياراً عشوائياً عن طريق القرعة، ويُجرى االختيار عىل مستوى حكومة الوالية، التي تكون مسؤولة 
عن إجراء انتخابات هيئات الحكم املحيل يف النظام االتحادي. وتُجرى القرعة مسبقاً قبل موعد االنتخابات لتتحدد عىل أساسها قامئة الدوائر 
املختارة. ويدور التخصيص عىل الدوائر بالتناوب مع كل انتخابات. ويف الوقت الذي يضمن فيه هذا النظام انتشار التخصيص يف مختلف األنحاء، 

 .)176 :2005 Rai( ه إليه بعض االنتقادات التي ترى أن له تأثرياً سلبياً عىل استمرارية النساء النائبات تُوجَّ

ومنذ بدايات التسعينيات، نوقش قانون تخصيص املقاعد للنساء مراراً وتكراراً وأعيدت صياغته أكرث من مرة، لكنه مل يحظ بعد باعتامد غرفة 
م مرشوعا قانونني يف عامي 1996 و1998 عىل التوايل بهدف إصالح الدستور لفرض نظام املقاعد  الربملان السفىل )مجلس الشعب(. وقد قُدِّ
م فيها. ويف عام 1999، قدم مرشوع ثالث يف مجلس  املحجوزة يف الربملان، لكن مدة كل من املرشوعني انقضت بنهاية الدورة الربملانية التي قُدِّ

الشعب ليلقى ذات املصري. 

وجرت محاولة أخرى متثلت يف طرح مرشوع قانون الدستور عام 2008 بغرض تخصيص ثلث املقاعد عىل األقل يف مجلس الشعب ويف الهيئات 
الترشيعية عىل مستوى الواليات للنساء، وكذلك تخصيص ما ال يقل عن الثلث من املقاعد املخصصة للطوائف والقبائل للنساء. ومبوجب هذا 
املرشوع، الذي اشتهر باسم »مرشوع قانون التخصيص النسايئ«، ميكن تدوير املقاعد املخصصة عىل مختلف الدوائر االنتخابية يف الوالية أو 
اإلقليم االتحادي، حسبام يقرره القانون. وتنقيض مدة تخصيص املقاعد للنساء أو يتوقف العمل بالقانون بعد 15 عاماً من بدء العمل بالتعديل 
املقرتح. وقد وافقت غرفة الربملان العليا عىل القانون يف 9 آذار/مارس عام 2010. ومع ذلك، فال بد من موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي 

األعضاء حتى يدخل القانون حيز النفاذ.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب560إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص102إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 18 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=ID<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2147_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

إندونيسيا )جمهورية إندونيسيا(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  مجلس النواب )ديوان بريواكيالن راكيات(

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

وفقاً للامدة )55( من القانون رقم )8( لسنة 2012 بشأن االنتخابات العامة، »ال يجوز أن قانون االنتخابات
تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني لعضوية مجلس النواب عن 30 يف املئة«.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تتحقق السلطات االنتخابية املختصة من التزام األحزاب مبتطلبات الحصة؛ وإذا كانت 
نسبة املرشحات عىل إحدى القوائم ال تصل إىل 30 يف املئة، متنح السلطات الحزب املعني 

الفرصة لتنقيح قامئته )الفقرة )1( من املادة )58( والفقرة )2( من املادة )59((. 

ال بّد أن تضمَّ قوائم األحزاب السياسية امرأة واحدة عىل األقل بني كل ثالثة مرشحني عىل قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
القامئة )الفقرة )2( من املادة )56((.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

ال يجوز أن تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني لعضوية مجلس النواب عن 30 يف املئة، قانون االنتخابات
واملجالس الشعبية ومجالس األقاليم عن 30 يف املئة )املادة )55((. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تتحقق السلطات االنتخابية املختصة من التزام األحزاب مبتطلبات الحصة؛ وإذا كانت 
نسبة املرشحات عىل إحدى القوائم ال تصل إىل 30 يف املئة، متنح السلطات الحزب املعني 

الفرصة لتنقيح قامئته )الفقرة )2-3( من املادة )58( والفقرة )2( من املادة )59((. 

ال بّد أن تضمَّ قوائم األحزاب السياسية امرأة واحدة عىل األقل بني كل ثالثة مرشحني عىل قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
القامئة )الفقرة )2( من املادة )56((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
ص للنساء نسبة الثلث  م األحزاب السياسية بقوائم مغلقة تخصَّ كانت االنتخابات تُجرى يف السابق بنظام القامئة النسبية املغلقة، حيث تَتقدَّ
فيها. ويف كانون األول/ديسمرب 2008، أصدرت املحكمة الدستورية حكامً يقيض باعتبار املادة )214( من قانون االنتخابات مادة غري دستورية، 

وهو ما أدَّى إىل اعتامد نظام القامئة النسبية املفتوحة. 



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب325إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص82إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 25 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=IQ<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2151_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

العراق )جمهورية العراق(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  مجلس النواب العراقي

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

الدستور
وفقاً للفقرة )4( من املادة )49( من الدستور: 

»يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء 
مجلس النواب«.

قانون االنتخابات

وفقاً للفقرة )3( من املادة )3( من القانون رقم 26 لسنة 2009 بتعديل قانون 
االنتخابات لسنة 2005: 

» ال تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين«. 
ووفقاً لنظام توزيع املقاعد رقم 21 لسنة 2010: »يضمن هذا النظام تحقيق نسبة مقاعد 

للنساء ال تقل عن 25 يف املئة«، ويف حال عدم تحقق النسبة املذكورة تحدد مقاعد لكل 
محافظة وفق خطة معقدة يبيِّنها النظام نفسه.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تُخصص للنساء نسبة 25 يف املئة من املقاعد، وإذا مل تتحقق النسبة املذكورة يحدد لكل 
محافظة وفق خطة معقدة عدد من املرشحات يُضم إىل قوائم الفائزين النهائية، ومن 

بينهن املرشحات الاليئ حصلن عىل أعىل األصوات مقارنة باملرشحات األخريات لكنهن مل 
يحصلن عىل ما يكفي من األصوات للفوز. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

تنص املادة )3( من القسم )4( من األمر رقم )96( الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة 
باسم قانون االنتخابات عىل ما ييل: 

»يجب أن يكون اسم امرأة واحدة عىل األقل ضمن أسامء أول ثالثة مرشحني يف القامئة، 
كام يجب أن يكون ضمن أسامء أول ستة مرشحني عىل القامئة اسام امرأتني عىل األقل، 

وهكذا دواليك حتى نهاية القامئة«. 



البالد واألقاليم
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً للفقرة )2( من املادة )13( من قانون انتخاب مجالس املحافظات واألقضية 
والنواحي رقم 36 لسنة 2008:

» يكون الفائز األول هو َمن يحصل عىل أكرث عدد من األصوات ضمن القامئة املفتوحة، 
وهكذا بالنسبة لبقية املرشحني عىل أن تكون امرأة يف نهاية كل ثالثة فائزين، بغض 

النظر عن الفائزين من الرجال«. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف انتخابات سنة 2010، ومن بني 86 مرشحة فزن مبقاعد يف املجلس، مل يحصل عىل ما يكفي من األصوات للفوز مبقعد دون االعتامد عىل 
نظام الحصص سوى خمس مرشحات فحسب. ورغم أنَّ العضوات اإلحدى والثامنني األخريات مل يُنتخنب انتخاباً مبارشاً، فقد فزن مبقاعدهن يف 

التوزيع النهايئ للمقاعد وفق متطلبات الحصص. 



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الصوت الواحد املتحولالنظام االنتخايب166إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص25إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 15 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=IE<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2153_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

أيرلندا )جمهورية أيرلندا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً للقسم املتعلق بتمويل الدولة لألحزاب السياسية والتوازن بني الجنسني من قانون 
لة يف سنة 2012، تُخصم نسبة 50 يف املئة من  االنتخابات لسنة 1997 بصيغته املعدَّ
م من الدولة للحزب »ما مل تكن بني املرشحني الذين اعتمدهم الحزب  التمويل املقدَّ

املعني يف االنتخابات العامة السابقة نسبة 30 يف املئة عىل األقل من النساء و30 يف املئة 
عىل األقل من الرجال«. وسوف تزداد نسبة الحصة املطلوبة من كل نوع لتصل إىل 40 

يف املئة عىل األقل من النساء و40 يف املئة عىل األقل من الرجال يف غضون 7 سنوات من 
تاريخ أول انتخابات تُعقد وفق هذا القانون الجديد، وسوف تطبق العقوبة خالل هذه 

السنوات السبع. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

م من الدولة للحزب، »ما مل تكن بني املرشحني  تُخصم نسبة 50 يف املئة من التمويل املقدَّ
الذين اعتمدهم الحزب املعني يف االنتخابات العامة السابقة نسبة 30 يف املئة عىل األقل 

من النساء و30 يف املئة عىل األقل من الرجال« )الفقرة )ج( من املادة )42( من القسم 
املتعلق بتمويل الدولة لألحزاب السياسية والتوازن بني الجنسني من قانون االنتخابات 

لة يف سنة 2012(. لسنة 1997 بصيغته املعدَّ

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
بعد سنوات عديدة من الضغوط املستمرة التي قام بها منارصو حقوق النساء واملساواة بني الجنسني، اعتمدت الهيئة الترشيعية يف عام 2012 
تعديالً عىل قانون االنتخابات يف القسم املتعلق بتمويل الدولة لألحزاب السياسية والتوازن بني الجنسني. وعقب اعتامد هذا التعديل، دعت 
الجامعات املنارصة للتوازن بني الجنسني يف املناصب العامة إىل تعميم هذا القانون ليشمل االنتخابات التي ستُجرى عىل املستوى دون الوطني 

يف عام 2014. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب630إجاميل عدد املقاعد

ليست هناك حصص مرشحني مفروضة بالقانون فيام نوع نظام الحصص179إجاميل عدد النساء
يتعلق بالربملان

تفاصيل عن االنتخابات 28 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=IT<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2157_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

إيطاليا )جمهورية إيطاليا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

 »يتعني عىل القوانني اإلقليمية أن تزيل جميع العقبات التي تحول دون املساواة الكاملة 
بني الرجال والنساء يف الحياة االجتامعية والثقافية واالقتصادية، وتعزز من تكافؤ الفرص 
بني الرجال والنساء يف الوصول إىل املناصب املنتخبة« )الفقرة )7( من املادة )117( من 

الدستور االتحادي إليطاليا(. 

قانون االنتخابات

عقب اإلصالح الدستوري الذي جرى يف عام 2003، اعتمد 12 إقليامً من بني 20 إقليامً 
صة عىل أساس النوع يف قوانينها التي تحكم العملية  يف إيطاليا أنظمة للحصص املخصَّ

االنتخابية؛ وهذه األقاليم هي: أبروتسو – كاالبريا – كامبيانيا - فريويل فينيتسيا جوليا – 
التسيو – ماريك – بوليا – صقلية – ترينتو – توسكانا – أومربيا – فايل دا أوستا.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنصُّ قوانني بعض األقاليم عىل عقوبات يف حال عدم االلتزام بقواعد الحصص املنصوص 
عليها يف تلك القوانني. فعىل سبيل املثال، تنص قوانني االنتخابات املعمول بها يف فريويل 

فينيتسيا جوليا وماريك وترينتو وتوسكانا عىل عقوبات من قبيل رفض الهيئات االنتخابية 
للقوائم، بينام تنص القوانني يف التسيو وأومربيا وبوليا عىل عقوبات مالية. 

تنصُّ القوانني املعمول بها يف صقلية وتوسكانا وفريويل فينيتسيا جوليا عىل التناوب بني قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
الرجال والنساء عىل قوائم املرشحني. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع، وذلك مبا نصت عليه من أنَّه  أفسحت التعديالت الدستورية التي جرت يف عام 2003 املجال أمام اعتامد الحصص املخصَّ
»يحق للمواطنني من كال الجنسني تقلد املناصب العامة واملناصب املنتخبة يف ظل رشوط متكافئة، وذلك وفقاً للقواعد التي ينظمها القانون. 

ولهذا الغرض، تعتمد الجمهورية بعض التدابري الخاصة التي تعزز من تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء« )املادة 51 من الدستور(. 

ص لكل حزب  ويسعى قانون متويل الدولة لألحزاب السياسية إىل تعزيز املشاركة الفعالة من جانب النساء يف الحياة السياسية. ولهذا، يُخصَّ
حصة تعادل ما ال يقل عن 5 يف املئة من التمويل االنتخايب الذي يتلقاه الحزب لصالح املبادرات املعنية بتحقيق هذا الهدف. 

صة عىل أساس النوع يف انتخابات غرفة الربملان  وقبل التعديالت الدستورية التي أُدخلت يف عام 2003، كانت إيطاليا قد أخذت بالحصص املخصَّ
السفىل )عام 1994(، لكن صدر حكم بعدم دستورية هذا النص يف عام 1995. كام استُخدمت الحصص أيضاً يف انتخابات الربملان األورويب التي 
جرت يف عام 1999 وكذلك يف االنتخابات البلدية واإلقليمية التي جرت يف عام 1995. ويف الفرتة األخرية، عادت إيطاليا إىل األخذ بنظام الحصص 

يف انتخابات الربملان األورويب. 



البالد واألقاليم

115املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب150إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص18إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 12 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=JO<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2163_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

األردن )المملكة األردنية الهاشمية(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

يف نظام تناسب العضوية املختلطة املعمول به يف األردن، يُنتخب 108 أعضاء يف 45 دائرة 
ص للنساء 15 مقعداً من 12 محافظة وثالثة  ذات مقعد واحد أو متعددة املقاعد، ويُخصَّ
دوائر يف املناطق البدوية )كجزء من اإلصالحات التي أُدخلت عىل قانون االنتخابات عام 
2012( ويُنتخب 27 عضواً بنظام التمثيل النسبي. وفيام يتعلق بتوزيع املقاعد الخمسة 
عرش املحجوزة للنساء، تقوم املفوضية االنتخابية بحساب نسبة األصوات التي حصلت 

عليها املرشحات غري الفائزات يف انتخابات الدوائر، وذلك بقسمة عدد األصوات التي 
حصلن عليها عىل إجاميل عدد األصوات يف دوائرهن االنتخابية. ثم تقوم اللجنة بإعالن 

الخمس عرشة مرشحة الاليئ حصلن عىل أعىل نسب من األصوات عىل املستوى الوطني 
فائزات باملقاعد املخصصة، رشيطة أال تحصل محافظة واحدة عىل أكرث من مقعد واحد 

من املقاعد املحجوزة للنساء. )املادة )51( من قانون االنتخابات الربملانية رقم )25( لسنة 
 .)2012

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
يُخصص للنساء 297 مقعداً من بني 970 مقعداً هي جملة مقاعد املجالس البلدية قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

)بنسبة 30 يف املئة(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

غري منطبق. قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
حصلت النساء يف األردن عىل حق التصويت يف عام 1974. وقد طبق نظام الحصص يف االنتخابات التي جرت يف عام 2003 استناداً للتعديالت 
لة عىل تخصيص ستة مقاعد للنساء من بني 110 مقاعد  ت املادة املعدَّ التي أُدخلت عىل املادة )11( من قانون االنتخابات لسنة 2001. وقد نصَّ
هي جملة املقاعد يف الربملان الوطني )بنسبة 5.45 يف املئة(. وكانت هذه املقاعد الستة املخصصة للنساء تُعطى للمرشحات الاليئ يحصلن عىل 
أعىل النسب من مجموع األصوات يف دوائرهن االنتخابية، وذلك برصف النظر عن املرشحات الاليئ قد ينجحن باالنتخاب املبارش. ومل تنجح 

باالنتخاب املبارش سوى امرأة واحدة يف عام 2007. 

وبعد قيام امللك عبد الله الثاين بحّل مجلس النواب يف ترشين الثاين/نوفمرب عام 2009، اعتمد مجلس الوزراء قانوناً انتخابياً جديداً »بصفة 
مؤقتة« يف أيار/مايو 2010 لتُجرى عىل أساسه االنتخابات يف ترشين الثاين/نوفمرب 2010. ويف هذا القانون األخري، ارتفع عدد املقاعد املخصصة 
للنساء من ستة إىل 12 مقعداً )بتخصيص أحد املقاعد يف كل محافظة من املحافظات االثنتي عرشة(. وعقب تطبيق هذه الزيادة يف عدد املقاعد 
صة للنساء وفازت إمرأة واحدة  املخصصة للنساء، فازت 13 مرشحة مبقاعد يف مجلس النواب – بينهن 12 مرشحة فزن عن طريق الحصة املخصَّ

باالنتخاب املبارش يف دائرة عامن الثالثة )2010(. 

ومن ضمن اإلصالحات التي أُدخلت عىل قانون االنتخابات يف عام 2012 زيادة عدد املقاعد املخصصة للنساء إىل 15 مقعداً يف االنتخابات 
التي أُجريت يف كانون الثاين/يناير 2013، مع زيادة عدد األعضاء يف مجلس النواب إىل 150 عضواً. ويف انتخابات سنة 2013، فازت 18 مرشحة 
مبقاعد يف الربملان – بينهن 15 مرشحة من خالل املقاعد املحجوزة )12 مرشحة من املحافظات االثنتي عرشة وثالث مرشحات من دوائر البادية(، 

ومرشحتان ضمن القوائم النسبية وامرأة واحدة بنظام أغلبية األصوات يف الدوائر االنتخابية. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب350إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص65إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 19 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=KE<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2167_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

كينيا )جمهورية كينيا(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

تنصُّ الفقرة )8( من املادة )27( من دستور 2010 عىل ما ييل: »تتخذ الدولة من التدابري 
الترشيعية وغريها من التدابري ما يلزم لتنفيذ مبدأ عدم زيادة عدد األعضاء الذين ينتمون إىل 
نوع واحد يف الهيئات املنتخبة أو املعينة عن الثلثني«. كام تنصُّ الفقرة )ب( من املادة )81( 

عىل أن ميتثل النظام االنتخايب لهذا املبدأ: »ال يزيد عدد األعضاء الذين ينتمون إىل نوع واحد يف 
الهيئات املنتخبة باالقرتاع العام عن الثلثني«. 

يُخصص الدستور للنساء 47 مقعداً يف الجمعية الوطنية ملرشحات يُنتخنب من 47 مقاطعة، حيث 
تشكل كل مقاطعة دائرة انتخابية ذات مقعد واحد؛ وال يُنافس عىل هذه املقاعد إال مرشحات 

من النساء تسميهن األحزاب يف هذه املقاطعات. وباإلضافة إىل ذلك، يُنتخب 290 عضواً من 
ي األحزاب 12 عضواً لتمثيل الفئات  أعضاء الجمعية الوطنية يف دوائر ذات مقعد واحد، كام تُسمِّ

ذات املصالح الخاصة مثل الشباب وذوي اإلعاقة والعامل، بحيث تُشكَّل القامئة املعنية من 
الرجال والنساء بالتناوب )املادة )97( من دستور كينيا املعتمد يف آب/أغسطس 2010(. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

قانون األحزاب 
السياسية

ال يحصل الحزب عىل التمويل الحكومي إذا كان أكرث من ثلثي مسؤوليه املنتخبني 
ينتمون إىل نوع واحد )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من املادة )25( من قانون 

األحزاب السياسية الصادر عام 2011(. 

الدستور وقانون قواعد ترتيب املرشحني
االنتخابات

بخالف املقاعد املخصصة للنساء، تضم كل قامئة من قوائم األحزاب التي متثل الفئات 
ذات املصالح الخاصة )الشباب وذوو اإلعاقة والعامل( عدداً مناسباً من املرشحني املؤهلني 

بالتناوب يف الرتتيب بني الرجال والنساء )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من املادة 
)90( من الدستور الصادر عام 2010 والفقرة )2( من املادة )36( من قانون االنتخابات 

لسنة 2011(. 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب68إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة  نوع نظام الحصص18إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 26 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2168_A.htm<

2013سنة االنتخابات 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور
يتشكل مجلس الشيوخ وفقاً للامدة )98( من الدستور كام ييل: 47 عضواً يُنتخبون يف دوائر 

ي األحزاب  انتخابية ذات مقعد واحد )مقاطعات(؛ و16 مقعداً مخصصة للنساء، عىل أن تُسمِّ
مرشحاتها بالتناسب مع عدد املقاعد التي يفوز بها الحزب يف املجلس؛ ومقعدان يُخصصان 

لنائبني عن الشباب )مرشح ومرشحة(، ومقعدان لتمثيل ذوي اإلعاقة )مرشح ومرشحة(. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

قانون األحزاب 
السياسية

ال يحصل الحزب عىل التمويل الحكومي إذا كان أكرث من ثلثي مسؤوليه املنتخبني 
ينتمون إىل نوع واحد )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من املادة )25( من قانون 

األحزاب السياسية الصادر عام 2011(. 

الدستور وقانون قواعد ترتيب املرشحني
االنتخابات

بخالف املقاعد املخصصة للنساء، تضمُّ كل قامئة من قوائم األحزاب التي متثل الفئات ذات 
املصالح الخاصة )الشباب وذوو اإلعاقة والعامل( عدداً مناسباً من املرشحني املؤهلني بالتناوب 

يف الرتتيب بني الرجال والنساء )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من املادة )90( من 
الدستور الصادر عام 2010 والفقرة )2( من املادة )36( من قانون االنتخابات لسنة 2011(. 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

ينصُّ الدستور الجديد عىل أال يزيد عدد األعضاء الذين ينتمون إىل نوع واحد داخل 
مجالس املقاطعات عن الثلثني. ولضامن هذا األمر، يتكون مجلس املقاطعة من أعضاء 

منتخبني من جمهور الناخبني يف كل ناحية )عىل أن تشكل كل ناحية دائرة انتخابية ذات 
ي كل حزب  صة«. ويسمِّ مقعد واحد( وعدد من »األعضاء الذين يشغلون مقاعد مخصَّ
صة عن كل مقاطعة بالتناسب مع عدد املقاعد  املرشحني الذين يشغلون املقاعد املخصَّ
التي يفوز بها الحزب يف تلك املقاطعة )الفقرة )ج( من املادة )175( والفقرة الفرعية 

)ب( من الفقرة )1( من املادة )177( والفقرة )1( من املادة )197((.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الدستور وقانون قواعد ترتيب املرشحني
االنتخابات

تضمُّ كل قامئة من قوائم األحزاب التي متثل الفئات ذات املصالح الخاصة )الشباب وذوو 
اإلعاقة والعامل( عدداً مناسباً من املرشحني املؤهلني بالتناوب يف الرتتيب بني الرجال 

والنساء )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( من املادة )90( من الدستور الصادر عام 
2010 والفقرة )2( من املادة )36( من قانون االنتخابات لسنة 2011(.

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ص منها للنساء ستة مقاعد. ويف إطار عملية اإلصالح الدستوري  يف عام 1997، أُقرَّ تعديل دستوري يسمح للرئيس بتعيني 12 نائباً يف الربملان، ُخصِّ
الكربى التي صاحبت اعتامد الدستور الجديد يف آب/أغسطس عام 2010، نص الدستور عىل تأسيس نظام برملاين ذي غرفتني وعىل تخصيص 
مقاعد للنساء وعىل املساواة بني الجنسني عىل قوائم املرشحني. وباإلضافة إىل ذلك، نصَّ قانون األحزاب السياسية الصادر عام 2011 عىل تقديم 
حوافز مالية تهدف إىل تعزيز مشاركة النساء يف الحياة السياسية. ويف املقابل، نصَّ القانون عىل حرمان األحزاب من الحصول عىل التمويل 
الحكومي إذا »زادت نسبة مسؤوليها املسجلني الذين ينتمون إىل نوع واحد عن الثلثني«. كام ينص القانون عىل استخدام التمويل الحكومي 
املخصص لألحزاب السياسية املسجلة ألغراض تتامىش مع الدميقراطية، مبا فيها تعزيز التمثيل الربملاين والتمثيل يف مجالس املقاطعات لفئات 

مثل النساء وذوي اإلعاقة والشباب واألقليات العرقية وغريها من األقليات والجامعات املهمشة«. 

وطُبقت نصوص الدستور الجديد بشأن املساواة بني الجنسني يف النظام االنتخايب للمرة األوىل يف االنتخابات العامة التي جرت يف آذار/مارس عام 
2013. ومن الجدير بالذكر، أنَّ النائب العام الكيني طلب يف الفرتة السابقة عىل االنتخابات رأي املحكمة العليا بشأن طريقة تنفيذ الرشوط 
الدستورية التي تحظر زيادة عدد أعضاء الهيئات العامة الذين ينتمون إىل نفس الجنس عن الثلثني يف هذه االنتخابات. وأعربت املحكمة يف 

حكمها عن تفضيلها تنفيذ هذا املبدأ بالتدريج. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب300إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص47إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 16 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=KR<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2259_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

جمهورية كوريا )جمهورية كوريا(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تنصُّ املادة )47( من قانون االنتخابات العامة، بشأن االنتخابات التي تُجرى بنظام 
التمثيل النسبي والتي يُنتخب فيها 56 نائباً، عىل أال تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني 

التي تتقدم بها األحزاب السياسية يف هذه االنتخابات عن 50 يف املئة. وبشأن الجزء الذي 
يُنتخب بنظام أغلبية األصوات من املقاعد ويُنتخب فيه 243 نائباً يف دوائر انتخابية ذات 
مقعد واحد، يتعني عىل األحزاب السياسية أن تسمي نسبة من املرشحات ال تقل عن 30 

يف املئة من مرشحيها يف الدوائر التي تخوض فيها االنتخابات. 

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس النوع باطلة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام تُعدُّ قوائم املرشحني التي ال تلتزم بنصوص الحصص املخصَّ

)الفقرة )2( من املادة )52((.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
فيام يتعلق باالنتخابات التي تُجرى بنظام التمثيل النسبي، يتعني عىل األحزاب السياسية 
»أن تسمي جميع املواضع ذات األرقام الفردية عىل قوامئها من املرشحات« )الفقرة )3( 

من املادة )47((. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

حني يقوم أحد األحزاب السياسية بتسمية مرشحيه للمنافسة عىل املقاعد يف املجالس 
املحلية التي تجري املنافسة عليها بنظام التمثيل النسبي، يتعني عىل الحزب أن يسمي 
نسبة من النساء عىل قوامئه ال تقل عن 50 يف املئة. وحني يقوم أحد األحزاب بتسمية 

أعضائه كمرشحني يف انتخابات أعضاء املجالس املحلية يف الدوائر املحلية بعد انتهاء 
مدتهم، عىل الحزب أن يسمي نسبة من النساء ال تقل عن 30 يف املئة من إجاميل عدد 

املرشحني لهذه االنتخابات يف الدوائر عىل املستوى الوطني )الفقرة الفرعية )5( من 
الفقرة )3( من املادة )47((.

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس النوع )الفقرة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بأحكام الحصص املخصَّ

)8( من املادة )49( والفقرة )2( من املادة )52((.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
فيام يتعلق باالنتخابات التي تُجرى بنظام التمثيل النسبي، يتعني عىل األحزاب السياسية 
»أن تسمي جميع املواضع ذات األرقام الفردية عىل قوامئها من املرشحات« )الفقرة )3( 

من املادة )47((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
أدَّى التعديل الذي أُدخل عىل قانون األحزاب السياسية عام 2000 إىل زيادة يف نسبة النساء الفائزات يف االنتخابات التي جرت يف نيسان/أبريل 
عام 2004، حيث ارتفعت نسبتهن إىل 13 يف املئة بعد أن كانت 5.9 يف املئة يف االنتخابات السابقة. وكذلك فاألحزاب السياسية التي تسمي 

نساء بني مرشحيها يف االنتخابات الوطنية تتلقى دعامً حكومياً )املادة 26(. 



البالد واألقاليم

121املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب120إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص28إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 23 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=KG<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2174_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

قيرغيزستان )جمهورية قيرغيزستان(  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  املجلس األعىل

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
ينصُّ قانون االنتخابات، حسب التعديالت التي أُدخلت عليه عام 2011، عىل أال تقل 
نسبة املرشحني من كال الجنسني يف قوائم االنتخابات عن 30 يف املئة )الفقرة )3( من 

املادة )60( من قانون االنتخابات(. 

العقوبات القانونية يف 
صة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام ترفض املفوضية االنتخابية قوائم املرشحني التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص املخصَّ

عىل أساس النوع )الفقرة )3( من املادة )61( من قانون االنتخابات(.

ال يجوز أن يَفصل بني الرجال والنساء عىل قوائم االنتخابات أكرث من ثالثة مواضع قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
)الفقرة )3( من املادة )60( من قانون االنتخابات لسنة 2011(.

معلومات إضافية
يف انتخابات عام 2005، التي تحولت فيها الدولة من النظام الربملاين ذي الغرفتني إىل النظام ذي الغرفة الواحدة، والتي جرت بنظام أغلبية/

أكرثية األصوات، مل تفز أي امرأة مبقعد يف الربملان. ويف عام 2007، زاد عدد املقاعد يف املجلس من 75 إىل 90 وتغري النظام االنتخايب إىل نظام 
التمثل النسبي. ويف الدستور الجديد الذي صدر عام 2010، أُدخل املزيد من اإلصالحات عىل النظام االنتخايب؛ حيث نصَّ النظام الجديد عىل 
انتخاب 120 عضواً بالربملان يف دائرة انتخابية واحدة عىل املستوى الوطني، عىل أن تُوزَّع املقاعد عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع عدد 
األصوات التي فاز بها كل حزب. ومع ذلك، ال يجوز أن يفوز أي حزب مبا يزيد عن 65 مقعداً. ومُتأل املقاعد الشاغرة باملرشحني التالني عىل قامئة 

الحزب الذي ينتمي إليه العضو الذي شغر مقعده.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام تناسب العضوية املختلطةالنظام االنتخايب120إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص30إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 25 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=LS<
>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2181_E.
htm<

2012سنة االنتخابات 

ليسوتو )مملكة ليسوتو( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

 تضمُّ الجمعية الوطنية 120 مقعداً، ويُنتخب أعضاؤها بنظام تناسب العضوية املختلطة: 
حيث يُنتخب 80 عضواً بنظام الفائز األول يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، ويُنتخب 

40 عضواً بنظام القامئة النسبية يف دائرة انتخابية واحدة عىل املستوى الوطني. وتوزَّع 
مقاعد التمثيل النسبي لتعويض األحزاب عن التفاوت بني نسبة األصوات التي حصلت 

عليها ونسبة املقاعد التي تفوز بها يف الدوائر االنتخابية. 
وترد يف الفقرتني الفرعيتني )ب( و)ج( من الفقرة )2( من املادة )47( من تعديل قانون 

انتخابات الجمعية الوطنية لسنة 2011، القاعدة املتعلقة باملنافسة مبوجب النظام 
النسبي حيث تلتزم األحزاب بأن »ترتب املرشحني يف القوائم من أعىل إىل أسفل بحيث 

يعقب كل مرشح ذكر مرشحة أنثى والعكس، وبحيث يتساوى عدد الرجال والنساء عىل 
القامئة«. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

تلتزم األحزاب بأن »ترتب املرشحني يف القوائم من أعىل إىل أسفل، بحيث يعقب كل 
مرشح من الرجال مرشحة من النساء والعكس« )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )2( 
من املادة )47( من التعديل بقانون الصادر عام 2011 عىل قانون انتخابات الجمعية 

الوطنية(. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
وفقا لتعديل قانون انتخابات هيئات الحكم املحيل لسنة 2011 تُخصص للنساء نسبة 
30 يف املئة من إجاميل عدد املقاعد يف مجالس البلديات واألحياء الحرضية واملجالس 

الشعبية، وتُوزَّع بالتناسب عىل األحزاب. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
املحكمة  فيه  يطالب  الرجال،  املرشحني  دوائر  إحدى  للرتشيح يف  قدمه طالب  استئنافا  ليسوتو  االستئناف يف  عام 2005، رفضت محكمة  يف 
بالحكم بعدم دستورية تخصيص ثلث املقاعد يف هيئات الحكم املحيل للنساء. وقد احتج يف ذلك بأن تخصيص بعض الدوائر االنتخابية للنساء 
فقط يحرمه من حقه الدستوري يف الرتشح لالنتخابات يف أي دائرة يرغب فيها. وقد رفضت املحكمة هذا االستئناف وأيدت الحكم الصادر 
من املحكمة العليا. وقد رأت املحكمة أن التعديل الذي نصَّ عىل تخصيص حصة مؤقتة للنساء من الدوائر االنتخابية ومتعاقبة فيام بينها، له 
 )Justice Peete( يف الواقع أسباب وجيهة ترُبر اعتامده بالنظر إىل األوضاع يف مملكة ليسوتو. وقد وافقت املحكمة عىل ما ذكره القايض بيت
من املحكمة العليا من أنه »مام ال شك فيه ... أن النساء يف مجتمعنا قد عانني طويالً من الحرمان والتهميش عىل جميع األصعدة االجتامعية 

واالقتصادية بل والسياسية«. 

بعد ذلك، ضغطت األحزاب السياسية التي مل ترض بقرار املحكمة عىل املفوضية االنتخابية املستقلة لطرح تعديل عىل القانون الصادر سنة 
، صدر قانون انتخابات هيئات الحكم املحيل املعدل قُبيل انتخابات هيئات الحكم املحيل سنة 2011. ويف القانون الجديد، أُلغي  2005. ومن ثمَّ
نظام املقاعد املخصصة عىل مستوى الدوائر االنتخابية، وخصصت للنساء نسبة 30 يف املئة من املقاعد تُوزَّع عىل األحزاب السياسية عىل أساس 

 .)2009 M‘a-Tlali Mapetla( التمثيل النسبي
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب200إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص33إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 17 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=LY<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2185_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

ليبيا 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– املؤمتر الوطني العام

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون املؤمتر الوطني العام من 200 عضو، يُنتخب 120 عضواً منهم بأغلبية األصوات 
مبوجب نظام الفائز األول يف الدوائر ذات املقعد الواحد، حيث يكون الفائز هو املرشح 

الذي يحصل عىل أعىل األصوات، أما يف الدوائر املتعددة املقاعد، فتُجرى االنتخابات 
بنظام الصوت الواحد غري املتحّول. ويُنتخب األعضاء الثامنون الباقون بنظام القامئة 
م الكيانات السياسية بقوامئها يف دوائر متعددة املقاعد.  النسبية املغلقة، حيث تتقدَّ

ووفقاً للامدة )15( من قانون انتخابات املؤمتر العام لسنة 2012، بشأن قوائم املرشحني 
التي تقدمها األحزاب يف منافسات القوائم النسبية، »يتم ترتيب املرشحني يف القوائم عىل 
أساس التناوب بني املرشحني من الذكور واإلناث عمودياً وأفقياً، وال تُقبل قوائم الكيانات 
التي ال تحرتم هذا املبدأ. وتصدر املفوضية مناذج تبنّي شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب 

املرشحني فيها«. 

العقوبات القانونية يف 
ال تُقبل قوائم الكيانات التي ال تحرتم مبدأ التناوب بني املرشحني من الذكور واإلناث قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

)الفقرة الثانية من املادة )15((. 

»يتم ترتيب املرشحني يف القوائم عىل أساس التناوب بني املرشحني من الذكور واإلناث قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
عمودياً وأفقياً« )الفقرة األوىل من املادة )15((.



البالد واألقاليم

125املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات 
ينصُّ قرار مجلس الوزراء رقم )161( لسنة 2013 باعتامد األسس والضوابط الخاصة 
بانتخابات املجالس البلدية عىل تخصيص حصة لذوي االحتياجات الخاصة من الثوَّار 

وحصة للنساء )الفقرة )20( من املادة )1((، يفوز مبقاعدها من يحصل عىل أعىل 
األصوات من املرشحني لهاتني الفئتني )الفقرة )2( من املادة )46((.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ح، الذي ينصُّ عىل مبادئ املناصفة بني الجنسني، هو األول من نوعه يف ليبيا، وقد ثبت أنَّ له آثاراً إيجابية، حيث أدى  كان النظام االنتخايب املنقَّ
إىل زيادة كبرية يف عدد النساء يف الربملان. وعىل وجه الخصوص، فاالنتخابات الترشيعية التي أُجريت يف عام 2012 شهدت تسمية األحزاب 
السياسية لـ 545 مرشحة، مقارنة بـ 662 مرشحاً من الرجال. ومع ذلك، فإنَّ عدد النساء الاليئ خضن االنتخابات كمرشحات مستقالت مل يتجاوز 
85 مرشحة من إجاميل 2501 مرشح. ويؤكد هذا العدد البالغ االنخفاض من املرشحات املستقالت أنَّه حيث مل يكن إدماج املرأة موضع إلزام 
ا حيث اشرتط القانون وضع النساء يف القوائم عمودياً وأفقياً، بلغت  قانوين، مل يتجاوز نصيبها 3 يف املئة من إجاميل عدد املرشحني املستقلني، أمَّ

نسبتهن 45 يف املئة من إجاميل املرشحني الحزبيني. 

»وأضفى تكريس التناوب األفقي بني الجنسني قيمة مضافة عىل ترشح النساء ]حيثام[ تقدمت األحزاب السياسية يف أكرث من دائرة فرعية. ومن 
ناحية أخرى، مل ]يضِف تطبيق التناوب بني الجنسني عمودياً[ قيمة مضافة عىل متثيل النساء ]يف األحوال التي ال تكون فيها[ النساء عىل رؤوس 
القوائم و]ال يُنتخب إال[ مرشح واحد« )التقرير النهايئ لفريق االتحاد األورويب لتقييم االنتخابات 2012: 25(. ومل تأت النساء عىل رأس القامئة 

إال يف ثالث حاالت جميعها يف دائرة واحدة. 

د ثالث فئات مختلفة للمرشحني يف انتخابات البلديات: الفئة العامة وفئة  وعىل املستوى دون الوطني، اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قراراً يحدِّ
النساء وفئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار السابقني، عىل أن يُنتخب شاغيل مقاعد تلك الفئات بنظام أغلبية األصوات. ومع ذلك، فلم 
دة بشأن النسبة املطلوبة من املرشحات أو بشأن أي آليات أخرى تضمن انتخاب نسبة معيّنة من النساء لشغل  ترد يف القرار أي أحكام محدَّ

مقاعد يف املجالس البلدية يف نهاية املطاف.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب123إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص34إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 28 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=MK<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2313_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

مقدونيا )جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الجمهورية ’سوبراين‘

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون مجلس الجمهورية من 123 عضواً، يُنتخب 120 عضواً منهم بنظام التمثيل 
النسبي يف ست دوائر انتخابية، ويُنتخب الثالثة الباقني بنظام أغلبية األصوات يف ثالث 

دوائر للمواطنني خارج البالد. »يف قوائم املرشحني لعضوية الربملان، يُخصص مقعٌد واحد 
عىل األقل للجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء يف القامئة« )الفقرة )5( من املادة )64( 

من القانون االنتخايب(. 

العقوبات القانونية يف 
تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص )الفقرة الفرعية )4( من قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الفقرة )1( من املادة )67((. 

»يُخصص مقعٌد واحد عىل األقل للجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء يف القامئة« قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
)الفقرة )5( من املادة )64((.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
»يف قوائم املرشحني ]...[ لعضوية مجلس بلدية ومدينة سكوبيي ]...[، يُخصص مقعٌد 

واحد عىل األقل للنوع األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء يف القامئة« )الفقرة )5( من املادة 
.))64(

العقوبات القانونية يف 
تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص )الفقرة الفرعية )4( من قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الفقرة )1( من املادة )67((. 

»يُخصص مقعٌد واحد عىل األقل للجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء ]يف قوائم قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
املرشحني[« )الفقرة )5( من املادة )64((.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع إلزامية، كان الحزب الدميقراطي االجتامعي والحزب الدميقراطي الليربايل والحزب الليربايل  قبل أن تصري الحصص املخصَّ
يلتزمون بها يف قوامئهم )Dimitrevska 2005: 45(. وأسفرت االنتخابات التي أُجريت يف عام 2011 عن فوز 34 مرشحة. كام أنَّ سبعة من 
املرشحني رفضوا والياتهم الربملانية، ومن ثمَّ حل محلهم املرشحون الذين يلونَهم يف عدد األصوات من نفس الحزب، وهو ما أدى إىل زيادة عدد 

 .)2011 PARLINE( النساء يف الربملان إىل 38 امرأة
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

موريتانيا )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب147إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص37إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 25 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=MR<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2207_E.htm<

2006سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

القانون النظامي 
املتعلق بتشجيع 

نفاذ النساء 
إىل املأموريات 

والوظائف 
االنتخابية

يف الدوائر االنتخابية التي ال يزيد عدد سكانها عن 31.000 نسمة، يُنتخب نائب واحد 
بنظام األغلبية املطلقة )بنظام الجولتني(. ويف الدوائر االنتخابية التي يزيد عدد سكانها 

عن 31.000 نسمة، يُنتخب نائبان بنظام األغلبية املطلقة )بنظام الجولتني(. أما يف 
الدوائر املتعددة املقاعد التي يزيد عدد سكانها عن 90.000 نسمة، يُنتخب النواب 

بنظام التمثيل النسبي. وباإلضافة إىل ذلك، يُنتخب 18 نائباً عن دائرة نواكشوط و20 نائباً 
يف دائرة انتخابية وطنية تشمل عموم البالد، ويُخصص للنساء 20 مقعداً تجري املنافسة 
عليها يف قامئة واحدة يف عموم البالد. )املادة )3( من القانون النظامي املتعلق بانتخاب 

ل بالقانون رقم )029( لسنة 2012(.  النواب يف الجمعية الوطنية، املعدَّ

القانون النظامي 
املتعلق بتشجيع 

نفاذ النساء 
إىل املأموريات 

والوظائف االنتخابية

كل حزب سيايس يتجاوز عدد النساء املنتخبات منه الحصص املطلوبة، يحصل عىل حافز 
مايل )املادة 6(. 

العقوبات القانونية يف 
لإلدارة االنتخابية أن ترفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بقواعد الحصص )الفقرة )1( من قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

املادة )16((.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

»فيام يخصُّ الدوائر االنتخابية التي بها ثالثة مقاعد، تضم اللوائح ]القوائم[ املرتشحة 
امرأة واحدة عىل األقل تتبوأ املرتبة األوىل أو الثانية عىل الالئحة؛ وفيام يخصُّ الدوائر 

االنتخابية التي بها أكرث من ثالثة مقاعد، باستثناء القامئة الوطنية للمرأة، ينبغي أن 
تتكون كل الئحة ِمن مرتشحة بالتناوب من مرتشح من كل جنس، وذلك مع مراعاة 

املبدأين التاليني:
 يف كل مجموعة كاملة من أربعة مرتشحني حسب ترتيب الالئحة، يجب أن يكون عدد 

املرتشحني من كل جنس متساوياً،
ال ميكن أن يكون الفارق بني عدد املرتشحني من كل جنس أكرث من واحد«. 

)الفقرة )أ( من املادة )4( من القانون النظامي املتعلق بتشجيع نفاذ النساء إىل 
ل بالقانون رقم )034( لنسة 2012(. املأموريات والوظائف االنتخابية، املعدَّ
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االنتخاب غري املبارش النظام االنتخايب56إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص8إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 14 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2208_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

قانون االنتخابات

يتكون مجلس الشيوخ من 54 عضواً ميثلون املقاطعات املحلية ويُنتخبون انتخاباً غري 
مبارش من جانب أعضاء مجالس البلديات، بجانب ثالثة أعضاء ميثلون الجاليات الوطنية 

يف الخارج. »تُلزم األحزاب بتقديم مرشحة من النساء عىل األقل يف دائرة انتخابية من 
أربعة دوائر« )الفقرة )2( من املادة )9( من القانون النظامي املتعلق بانتخاب أعضاء 

ل بالقانون رقم )030( لسنة 2012(.  مجلس الشيوخ، املعدَّ

القانون النظامي 
املتعلق بتشجيع 

نفاذ النساء 
إىل املأموريات 

والوظائف االنتخابية

كل حزب سيايس يتجاوز عدد النساء املنتخبات منه الحصص املطلوبة، يحصل عىل 
حافز مايل )املادة )6( من القانون النظامي املتعلق بتشجيع نفاذ النساء إىل املأموريات 

ل بالقانون رقم )034( لسنة 2012(. والوظائف االنتخابية، املعدَّ

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

لإلدارة االنتخابية أن ترفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بقواعد الحصص )القانون 
ل بالقانون رقم )030( لسنة  النظامي املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، املعدَّ

.)2012

ال بد من تسمية مرشحة امرأة يف دائرة واحدة عىل األقل من كل أربع دوائر. قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

ص نسبة 20 يف املئة عىل األقل من املقاعد يف مجالس البلديات للنساء. ومن أجل  تُخصَّ
تيسري فوز النساء بالنسبة املذكورة، ال بد أن تضمَّ قوائم األحزاب ما ال يقل عن مرشحتني 

للمجالس البلدية املكونة من عدد بني  تسعة و11 عضواً، وثالث مرشحات للمجالس 
البلدية املكونة من عدد بني 15 و17 عضواً، و4 مرشحات للمجالس البلدية املكونة من 

19 عضواً أو أكرث )املادة )2( واملادة )3( من القانون النظامي(. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

القانون النظامي 
املتعلق بتشجيع 

نفاذ النساء 
إىل املأموريات 

والوظائف االنتخابية

لإلدارة االنتخابية أن ترفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بقواعد الحصص )الفقرة )1( من 
املادة )3( من القانون النظامي املتعلق بتشجيع نفاذ النساء إىل املأموريات والوظائف 

ل بالقانون رقم )034( لسنة 2012(. االنتخابية، املعدَّ

قواعد ترتيب املرشحني
القانون النظامي 

املتعلق بإنشاء 
اللجنة الوطنية 

املستقلة لالنتخابات

»يف انتخابات املجالس البلدية املكونة من 9 و11 عضواً، تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين 
يف الالئحة وترتب الثانية يف املقعد الرابع يف الالئحة. ويف املجالس البلدية املكونة من 15 
و17 عضواً، تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين يف الالئحة وترتب الثانية يف املقعد الخامس 
والثالثة يف املقعد السابع يف الالئحة. ويف املجالس البلدية املكونة من 19 عضوا أو أكرث، 

تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين يف الالئحة وترتب الثانية يف املقعد الخامس والثالثة 
يف املقعد السابع والرابعة يف املقعد التاسع يف الالئحة«. )تعميم من اللجنة الوطنية 

املستقلة لالنتخابات بشأن لوائح املرتشحني النتخابات 2013(. 

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
التعديالت التي أُدخلت يف عام 2012 عىل القانون النظامي املتعلق بتشجيع نفاذ النساء إىل املأموريات والوظائف االنتخابية، تنطبق عىل 

االنتخابات الربملانية والبلدية يف ترشين الثاين/نوفمرب 2013. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الكتلةالنظام االنتخايب69إجاميل عدد املقاعد

ال توجد حصص مفروضة بالقانون فيام يخصُّ الجمعية الوطنيةنوع نظام الحصص13إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 19 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=154<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2209_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

موريشيوس )جمهورية موريشيوس(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون هيئات 
الحكم املحيل 

»يف كل مجلس من مجالس املدن والبلديات يُنتخب ثالثة أعضاء من كل دائرة انتخابية 
م بأكرث من مرشحني اثنني يف أي دائرة  بنظام األغلبية البسيطة.« ويجب عىل أي جامعة تتقدَّ

انتخابية ]يف انتخابات األعضاء يف مجالس املدن والبلديات[ أن تضمن أنهم ليسوا جميعاً 
من نفس الجنس« )الفقرة )6( من املادة )11( من قانون هيئات الحكم املحيل الصادر عام 

م بأكرث من مرشحني اثنني يف انتخابات مجالس  2011(، كذلك »يجب عىل أي جامعة تتقدَّ
القرى أن تضمن أال يكون أكرث من ثلثي املرشحني من نفس الجنس« )الفقرة )6( من املادة 

)12( من قانون هيئات الحكم املحيل الصادر عام 2011(. وفيام يخصُّ قوائم املرشحني 
االحتياطيني يف انتخابات أعضاء مجالس البلديات واملدن والقرى التي يكون الهدف منها 

شغل املقاعد التي قد تخلو يف الفرتة التي تتخلل أي عمليتني انتخابيتني، فيجب أال تتضمن 
»أكرث من الثلثني من نفس الجنس، ... وال يجوز أن يتعاقب يف ترتيب القامئة أكرث من 

مرشحني اثنني من نفس الجنس«. )الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )5( من املادة )18((. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد. حال عدم االلتزام

قواعد ترتيب املرشحني
قانون هيئات 
الحكم املحيل 

»فيام يخصُّ قوائم املرشحني االحتياطيني يف انتخابات أعضاء مجالس البلديات واملدن 
والقرى التي يكون الهدف منها شغل املقاعد التي قد تخلو يف الفرتة التي تتخلل أي 

عمليتني انتخابيتني، فيجب أال تتضمن أكرث من الثلثني من نفس الجنس، وال يجوز أن 
يتعاقب يف ترتيب القامئة أكرث من مرشحني اثنني من نفس الجنس« )الفقرة الفرعية )ب( 

من الفقرة )5( من املادة )18((.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
مُيثِّل اعتامد قانون هيئات الحكم املحيل سنة 2011 تطوراً إيجابياً يف مسألة تعزيز املساواة بني الجنسني يف موريشيوس. فقد صيغت أحكام 

القانون عىل نحو يتسم بالحيادية تجاه النوع، متاشياً مع األحكام الدستورية التي تقيض بعدم التمييز عىل أساس الجنس. 

كام أنَّ أحكام تخصيص الحصص عىل أساس النوع التي اشتمل عليها القانون الجديد، طُبقت للمرة األوىل يف انتخابات هيئات الحكم املحيل التي 
جرت كانون األول/ديسمرب 2012. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة متثيل النساء يف مجالس القرى من 5.8 يف املئة إىل 25.5 يف املئة ويف مجالس 

البلديات من 12.5 يف املئة إىل 35.5 يف املئة. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

تناسب العضوية املختلطةالنظام االنتخايب500إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص184إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 37 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=MX<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2211_E.htm<
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المكسيك )الواليات المكسيكية المتحدة(
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون مجلس النواب االتحادي من 500 عضو يُنتخبون ملدة ثالث سنوات. ويُنتخب 300 
عضو بنظام أكرثية األصوات يف دوائر ذات مقعد واحد، يف حني يُنتخب األعضاء املئتني 

الباقون بنظام التمثيل النسبي يف خمس دوائر تضم كل منها 40 مقعداً. 
واألحزاب السياسية ُملزمة بأن تضمن أن تكون نسبة املرشحني من نفس النوع يف قوامئها 
40 يف املئة عىل األقل. وينطبق هذا الرشط عىل قوائم املرشحني يف دوائر التمثيل النسبي، 

كام ينطبق عىل املرشحني يف الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد. إال أنَّ األحزاب التي 
تختار مرشحيها عن طريق االنتخاب الدميقراطي معفاة من هذه الرشوط التي ينص عليها 
القانون االنتخايب )املادة )219( من القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

مُتهل األحزاب السياسية التي ال تلتزم باملادتني )219( و)220( مدة 48 ساعة لتصحيح 
قوامئها. وبعد هذه املدة، إذا وجد أنها ال تزال غري ملتزمة، يوّجه املجلس العام ملؤسسة 
االنتخابات االتحادية توبيخاً علنياً لهذه األحزاب ويعطيها مهلة إضافية مدتها 24 ساعة 

لتصحيح قوامئها. يف النهاية، إذا مرَّت األربع والعرشون ساعة األخرية وكان الحزب ال يزال 
غري ملتزم برشوط نظام الحصص، ترفض مؤسسة االنتخابات االتحادية قوائم ذلك الحزب 

)املادة )221( من القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
فيام يخصُّ االنتخابات التي تُجرى بنظام التمثيل النسبي، ال بد أن تضمَّ كل مجموعة من 

خمسة أسامء يف القامئة اثنني عىل األقل من املرشحني من كل جنس مع التناوب يف الرتتيب 
بني الرجال والنساء )املادة )220( من القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية(.

تناسب العضوية املختلطة النظام االنتخايب128إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص42إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 33 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2212_E.htm<
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غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون مجلس الشيوخ من 128 عضواً، يُنتخب منهم 96 عضواً بنظام أكرثية األصوات يف 
دوائر ذات مقعد واحد، يف حني يُنتخب األعضاء االثنان والثالثون الباقون بنظام التمثيل 

النسبي يف دائرة واحدة عىل مستوى الدولة. 
واألحزاب السياسية ُملزمة بأن تضمن أن تكون نسبة املرشحني من نفس النوع يف قوامئها 
40 يف املئة عىل األقل. وينطبق هذا الرشط عىل قوائم املرشحني يف دوائر التمثيل النسبي 

كام ينطبق عىل املرشحني يف الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد. إال أنَّ األحزاب التي 
تختار مرشحيها عن طريق االنتخاب الدميقراطي معفاة من هذه الرشوط التي ينص 

عليها القانون االنتخايب )املادة )219((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

ه لها  مُتَهل األحزاب السياسية غري امللتزمة 48 ساعة يف البداية لتصحيح قوامئها أو يوجَّ
توبيخ علني. وبعد 24 ساعة من التوبيخ العلني، ترفض مؤسسة االنتخابات االتحادية 

تسجيل قوامئها )املادة )221( من القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

فيام يخصُّ االنتخابات التي تُجرى بنظام التمثيل النسبي، ال بد أن تضمَّ كل مجموعة 
من خمسة أسامء يف القامئة اثنني عىل األقل من املرشحني من كل جنس مع التناوب يف 

الرتتيب بني الرجال والنساء )املادة )220( من القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات 
االنتخابية(.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

تُنظَّم االنتخابات عىل املستوى دون الوطني يف كل والية عىل حدة. يرجى االطالع عىل قانون االنتخابات
املعلومات اإلضافية.

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

تُنظَّم االنتخابات عىل املستوى دون الوطني يف كل والية عىل حدة. يرجى االطالع عىل 
املعلومات اإلضافية.

تُنظَّم االنتخابات عىل املستوى دون الوطني يف كل والية عىل حدة. يرجى االطالع عىل قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
املعلومات اإلضافية.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ع األحزاب السياسية، عىل املستوى الوطني، عىل النظر يف اعتامد سياسات للمساواة بني الجنسني  أُقرَّت يف عام 1996 مادة قانونية مؤقتة تشجِّ

يف نظمها األساسية. وكان الهدف املقرتح هو أال تزيد نسبة املرشحني من نفس الجنس عن 70 يف املئة فيام يخصُّ كلتا غرفتي الربملان. 

ويف عام 2002، وافق مجلس االتحاد )أي الربملان بغرفتيه( عىل إدخال إصالحات عىل القانون االتحادي للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية، تُلزم 
األحزاب السياسية بأن تضمن أاّل تقل نسبة النساء يف قوائم مرشحيها النتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب عن 30 يف املئة – أو، مبزيد 
من التحديد، أاّل تزيد نسبة املرشحني من نفس الجنس يف قوائم املرشحني األساسيني واالحتياطيني يف دوائر التمثيل النسبي والدوائر االنتخابية 
ذات املقعد الواحد عن 70 يف املئة. وتلزم هذه اإلصالحات األحزاب السياسية بتضمني هذا املبدأ يف نظمها األساسية. ثم زيدت الحصة إىل 40 

 .)9–8 ,2 :2008 Cerva Cerna( 2008 يف املئة عىل األقل عام

وتُعفى من قواعد الحصص األحزاُب السياسية التي تختار مرشحيها يف انتخابات متهيدية وليس عن طريق التسمية. غري أنَّ القانون مل يوضح 
عىل وجه التحديد ما يقصده باالنتخاب الدميقراطي، وهو ما انتهى إىل مجموعة واسعة من املامرسات التي حاولت األحزاب من خاللها التملص 

 .)2003 Peschard ;2007 Baldez( من نظام الحصص

وبحلول عام 2009، كانت 18 والية من بني 32 والية مكسيكية قد سنَّت قوانني لتخصيص الحصص فيام يتعلق بالهيئات الترشيعية عىل مستوى 
الواليات. وكانت لواليات سونورا وشيواوا وواكساكا وسينالوا قصب السبق يف هذا املضامر، إذ أقرَّت جميعا قوانني لتخصيص الحصص قبل عام 
2000. وشهد عام 2003 دفعة يف هذا االتجاه، حني قامت خمس واليات باعتامد قوانني لتخصيص الحصص. ومع ذلك، توقفت والية سونورا 

.)2012 Zetterberg( عن العمل بنظام الحصص يف عام 2006، بزعم أنَّها تحد من متثيل النساء
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب74إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص10إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 14 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=MN<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2219_E.htm<
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منغوليا  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الدولة األعىل ’خورال الدولة األعىل‘ 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون الربملان من 76 عضواً، يُنتخب 28 عضواً منهم بنظام القامئة النسبية و48 عضواً 
بنظام أكرثية األصوات يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. ووفقاً للفقرة )2( من املادة 

)27( من قانون االنتخابات الربملانية لسنة 2011، ال يجوز أن تقل نسبة النساء يف القوائم 
م بها األحزاب يف كال السباقني االنتخابيني )نظام األغلبية والنظام  املوحدة التي تتقدَّ

النسبي( عن 20 يف املئة. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

ترفض املفوضية العامة لالنتخابات أو لجنة الدائرة تسجيل قوائم املرشحني إذا كانت 
تخالف األحكام املنصوص عليها يف املادة )27(، مبا فيها متطلبات حصص املرشحني 

املفروضة بالقانون )الفقرة الفرعية )4( من الفقرة )11( من املادة )29((. 

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

فيام يخصُّ انتخابات املجالس املحلية، ال يجوز أن تقل نسبة النساء يف قوائم املرشحني قانون االنتخابات 
م بها األحزاب السياسية عن 30 يف املئة.  التي تتقدَّ

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.  حال عدم االلتزام

ال يوجد.   قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
يف االنتخابات التي أُجريت يف عام 2012، طُبِّق للمرة األوىل نظام تخصيص حصة نسبتها 20 يف املئة من املرشحني للنساء مبوجب القانون. وال 
ينصُّ القانون عىل قواعد لرتتيب املرشحني فيام يتعلق بتحديد أماكن النساء يف القوائم. ومع ذلك، يُلزم قانون انتخابات الربملان )مجلس الدولة 
األعىل( األحزاب السياسية بأن تختار املرشحني يف قوامئها عن طريق »االقرتاع الرسي وبأغلبية األصوات بناء عىل املبادئ الدميقراطية يف اجتامع 
عام للحزب«، وكذلك »أال يزيد عدد املرشحني املرتَّبني بحسب الدوائر عن 48 مرشحاً، وأال يزيد عدد املرشحني املرتَّبني بحسب عدد ونسبة 
األصوات التي حصل عليها كل مرشح يف اجتامع« الحزب املنعقد لتشكيل قامئة املرشحني )الفقرة )4( من املادة )27( والفقرة الفرعية )4( من 
الفقرة )5( من املادة )27(( عن 28 مرّشحاً. وجاءت نتيجة هذه اإلصالحات، بالرغم من أنَّ عدد النساء الاليئ انتُخنب مل يتجاوز 11 مرشحة 

)بنسبة 14 يف املئة(، لتمثِّل تحّسناً باملقارنة مع االنتخابات السابقة التي مل يُنتخب فيها إال ثالث نساء )بنسبة 4 يف املئة(.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب81إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص12إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 15 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=ME<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2385_E.htm<
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الجبل األسود )مونتينيغرو(  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تُجرى االنتخابات الربملانية بنظام التمثيل النسبي من خالل قوائم مغلقة يف دائرة واحدة 
تشمل عموم البالد. وتشرتط الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من املادة )39( من قانون 
انتخاب أعضاء املجالس والنواب أاّل تقل نسبة املرشحني من النوع األقل متثيالً عن 30 يف 

املئة يف قوائم املرشحني. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنص الفقرتان الفرعيتان )2( و)3( من الفقرة )أ( من املادة )39( من قانون انتخاب 
أعضاء املجالس والنواب عىل أنَّ »قامئة املرشحني التي ال تستويف الرشوط املشار إليها 

يف الفقرة )1( من هذه املادة تُعترب قامئة معيبة عىل نحو يحول دون تسجيلها، ويتعني 
م بالقامئة عن إزالة  م بالقامئة بإزالة العيوب وفقاً للقانون. فإذا امتنع املتقدِّ إخطار املتقدِّ
العيوب املشار إليها يف الفقرة )2( من هذه املادة، ترفض لجنة االنتخابات تسجيل قامئته 

وفقاً لهذا القانون«.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

تشرتط الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من املادة )39( من قانون انتخاب أعضاء قانون االنتخابات 
املجالس والنواب أاّل تقل نسبة املرشحني من النوع األقل متثيالً عن 30 يف املئة يف قوائم 

املرشحني. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

تنص الفقرتان الفرعيتان )2( و)3( من الفقرة )أ( من املادة )39( من قانون انتخاب 
أعضاء املجالس والنواب عىل أنَّ »قامئة املرشحني التي ال تستويف الرشوط املشار إليها 

يف الفقرة )1( من هذه املادة تُعترب قامئة معيبة عىل نحو يحول دون تسجيلها، ويتعني 
م بالقامئة عن إزالة  م بالقامئة بإزالة العيوب وفقاً للقانون. فإذا امتنع املتقدِّ إخطار املتقدِّ
العيوب املشار إليها يف الفقرة )2( من هذه املادة، ترفض لجنة االنتخابات تسجيل قامئته 

وفقاً لهذا القانون«.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
 OSCE/ODIHR Limited Election( املئة  يف   30 بنسبة  نوع  لكل  حصة  تخصيص  عىل  لينص  االنتخابات  قانون  ل  ُعدِّ  ،2011 عام  يف 
صة عىل أساس  Observation Mission 2012: 5(. ويف االنتخابات الربملانية التي أُجريت يف عام 2012، طُبِّق للمرة األوىل نظام الحصص املخصَّ
النوع بنسبة 30 يف املئة، ليؤدي إىل زيادة ملحوظة يف عدد املرشحات من النساء، مرتفعاً من 14.7 يف املئة يف االنتخابات السابقة إىل 31 يف املئة 
من إجاميل املرشحني يف انتخابات 2012. ويف حني أنَّ رشوط الحصص قد استوفيت؛ فنظراً ألن القانون مل ينص عىل قواعد لرتتيب املرشحني، مل 

يتجاوز عدد النساء الاليئ انتُخنب 14 مرشحة )17 يف املئة(.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب395إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص66إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 17 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=MA<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2221_E.
htm<

2011سنة االنتخابات 

المغرب )المملكة المغربية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يُنتخب 305 أعضاء من بني 395 عضواً هم جملة أعضاء غرفة الربملان السفىل بنظام 
ص للنساء 60 مقعداً إضافياً  التمثيل النسبي يف 92 دائرة متعددة املقاعد. ويُخصَّ
صة للنساء  وللشباب تحت سن األربعني 30 مقعداً إضافياً. وتُشغل املقاعد املخصَّ
باملرشحات الاليئ يفزن يف انتخابات بنظام القامئة النسبية املغلقة التي تُجرى عىل 

املستوى الوطني )الفقرة )2( من املادة )23( من القانون التنظيمي رقم 27-11 املتعلق 
مبجلس النواب(. وكان هذا النظام قد استُحدث ضمن اإلصالحات االنتخابية التي أُخذ بها 
يف عام 2011، ليبني عىل ما تضمنه »ميثاق الرشف« السابق بني األحزاب السياسية، الذي 

صيغ يف 2002 ونص عىل تخصيص 30 مقعداً للنساء )انظر املعلومات اإلضافية(. 

العقوبات القانونية يف 
ال تُقبل قوائم املرشحني املخالفة ألحكام املادة )23(، مبا فيها متطلبات الحصص )الفقرة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

)2( من املادة )24((.

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يف عام 2011، اعتُمد قانون جديد ينظِّم االنتخابات عىل املستوى دون الوطني )القانون 
التنظيمي رقم 59-11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية( مشتمالً عىل 
صة للنساء. ووفقاً للامدتني )76( و)77( عىل وجه التحديد،  أحكام بشأن الحصص املخصَّ

ينصُّ القانون، بشأن انتخابات العامالت واألقاليم وعامالت املقاطعات، عىل تخصيص 
دائرة انتخابية إضافية للنساء، وعىل وجوب أن ميثِّل عدد مقاعد الدائرة االنتخابية 

صة للنساء يف كل عاملة أو إقليم أو عاملة مقاطعات عىل األقل ثلث عدد املقاعد  املخصَّ
يف الجهة املعنية. وعالوة عىل ذلك، ينصُّ القانون عىل أن تُستحدث يف كل جامعة أو 

ص للنساء، عىل أن يكون االنتخاب فيها بنظام  مقاطعة دائرة انتخابية إضافية تُخصَّ
التمثيل النسبي )املادة )143( واملذكرة التفسريية(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يفرض القانون عتبة انتخابية مقدارها 6 يف املئة فيام يخصُّ الدوائر االثنتني والتسعني املتعددة املقاعد، و3 يف املئة فيام يخصُّ الدائرة الوطنية. 
ويف عام 2002، وقَّعت األحزاب السياسية ميثاقاً اتفقت فيه عىل تخصيص 30 مقعداً من مقاعد غرفة الربملان السفىل للنساء، وذلك من خالل 
قامئة وطنية خاصة. وأُجريت االنتخابات يف عام 2007 وفقاً للقواعد نفسها. وعقب االنتفاضة الدميقراطية يف عام 2011، قُنِّنت قواعد الحصص 
ص للشباب دون  صة للنساء إىل 60 مقعداً، كام ُخصِّ ضمن قانون االنتخابات الجديد الذي صدر لينظِّم انتخابات 2011، وزيد عدد املقاعد املخصَّ
سن األربعني 30 مقعداً. ويف انتخابات عام 2011 املذكورة، مل يتجاوز عدد النساء الاليئ انتُخنب عىل مقاعد الدوائر 7 مرشحات، بزيادة طفيفة 

عن أربع مرشحات يف انتخابات 2007 وخمس مرشحات يف 2002، عندما طُبِّق نظام املقاعد املحجوزة للمرة األوىل.

وعىل املستوى دون الوطني، نصت التعديالت التي أُقرت يف عام 2008 عىل تخصيص حصة للنساء بنسبة 12 يف املئة يف انتخابات الجامعات 
واملقاطعات، بإنشاء »دائرة انتخابية إضافية« يف الجامعات الحرضية والقروية واملقاطعات )الفقرتان )1( و)2( من املادة )204( من القانون 
االنتخايب(، وكذلك إنشاء »صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء« )املادة )288((. وقد كان هناك إجامع وطني عىل تخصيص هذه املقاعد 
للنساء، رغم عدم النص عىل ذلك رصاحة يف قانون االنتخابات. ونتيجة لهذه اإلصالحات، زادت نسبة متثيل النساء عىل املستوى املحيل من 0.6 
يف املئة إىل 12.3 يف املئة يف انتخابات هيئات الحكم املحيل التي أُجريت يف عام 2009. ويف االنتخابات املحلية التالية، سوف يُطبَّق القانون 
مجالس  للنساء يف  املقاعد  بعض  بتخصيص  يقيض  والذي   ،2011 عام  الصادر  الرتابية  الجامعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق  التنظيمي 

العامالت واألقاليم واملقاطعات. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب78إجاميل عدد املقاعد

ليست هناك حصص مرشحني مفروضة بالقانون فيام نوع نظام الحصص19إجاميل عدد النساء
يتعلق بالجمعية الوطنية

تفاصيل عن االنتخابات 24 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=NA<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2225_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

ناميبيا )جمهورية ناميبيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يف انتخابات أي مجلس من مجالس الحكم املحيل التي ال يزيد عدد أعضائها عن 10 
م بها األحزاب ثالث نساء عىل األقل؛ أما  أعضاء، يجب أن تضم قوائم املرشحني التي تتقدَّ
فيام يخصُّ مجالس البلديات أو املدن التي تتكون من 11 عضواً أو أكرث، فيجب أن تضمَّ 

م بها األحزاب خمس نساء عىل األقل )الفقرة )4( من املادة  قوائم املرشحني التي تتقدَّ
)6( من قانون هيئات الحكم املحيل(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
فُرض أول نظام لتخصيص الحصص للنساء يف ناميبيا مبوجب قانون هيئات الحكم املحيل الصادر عام 1992، والذي نصَّ عىل أنَّ قوائم املرشحني 
م بها األحزاب يجب أن تضم مرشحتني عىل األقل يف انتخابات املجالس املحلية التي ال يزيد عدد أعضائها عن عرشة أعضاء، أما فيام  التي تتقدَّ
يخصُّ املجالس التي تتكون من 11 عضواً أو أكرث فيجب أن تضم قوائم املرشحني ثالث نساء عىل األقل. ويف عام 1997، زيدت هذه األعداد 
 ;88 :2004 Frank( إىل ثالثة وخمسة، عىل الرتتيب. ويف عام 2002، اعتُمدت هذه القاعدة لترسي عىل االنتخابات التي ستُجرى يف املستقبل

 .)84 :2005 LeBeau & Dima

ويف آب/أغسطس 2013، قامت املنظمة الشعبية ألفريقيا الجنوبية الغربية، وهي الحزب الحاكم يف الجمعية الوطنية، باعتامد نظام لتخصيص 
الحصص عىل أساس النوع بنسبة 50 يف املئة، لتطبيقه يف جميع هياكل الحزب الوطنية واملحلية. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب575إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص172إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 30 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=NP<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2386_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

نيبال )جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان/ الهيئة الترشيعية/ الجمعية التأسيسية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

مبوجب الفقرة )3( من املادة )63( من الدستور، تتكون الجمعية التأسيسية من 240 
عضواً يُنتخبون يف 240 دائرة ذات مقعد واحد بنظام الفائز األول، إىل جانب 335 عضواً 

يُنتخبون من بني مرشحي األحزاب السياسية بنظام القوائم النسبية، باإلضافة إىل 26 
عضواً يُعينهم مجلس الوزراء. ويجب أال تقل نسبة النساء يف نظام الفائز األول ونظام 

التمثيل النسبي مجتمعني عن 33 يف املئة )الفقرة )5( من املادة )63((.

قانون االنتخابات
يجب أن يضمن كل حزب أال يقل عدد النساء عن ثلث إجاميل عدد املرشحني الذين 

يدفع بهم الحزب لخوض االنتخابات بالنظام النسبي وبنظام الفائز األول )مرسوم 
الجمعية التأسيسية لسنة 2013(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل تستوف قوائم املرشحني املقدمة قواعد الحصص، تردُّ املفوضية القامئة إىل الحزب 
صة عىل أساس النوع. فإذا مل  املعني لتصحيحها مبا يتامىش مع قواعد الحصص املخصَّ

ميتثل الحزب، تُرفض القامئة )مرسوم الجمعية التأسيسية لسنة 2013(.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

ينص قانون هيئات الحكم املحيل لسنة 1999 عىل أال يقل عدد النساء بني إجاميل قانون االنتخابات
املرشحني يف انتخابات املجالس البلدية عن 40 يف املئة )املادة 76(.

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد. حال عدم االلتزام

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
مرت نيبال بالكثري من االضطرابات السياسية يف العقد املايض، وانتهى بها األمر إىل إصدار الدستور املؤقت يف عام 2007 وانتخاب الجمعية 
التأسيسية يف عام 2008. ومل يدخل قانون هيئات الحكم املحيل حيّز املامرسة بسبب الفرتة االنتقالية، ونظراً ألن هياكل الحكم املحيل سوف 

تتغري مع االستعدادات التي تقوم بها نيبال للتحول إىل النموذج االتحادي الذي نصت عليه الجمعية التأسيسية يف عام 2008. 

وأُسندت إىل الجمعية التأسيسية الجديدة التي انتُخبت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2013 مهمة وضع املسودة النهائية للدستور الجديد خالل 
السنة األوىل من واليتها الترشيعية. وبالرغم من مخاوف أن يشهد عدد النساء الاليئ كن سيُنتخنب يف انتخابات الجمعية التأسيسية يف 2013 

انخفاضاً كبرياً، جاء االنخفاض طفيفاً من 33 يف املئة إىل 30 يف املئة.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب92إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص37إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 40 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=169<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2235_E. htm<

2011سنة االنتخابات 

نيكاراغوا )جمهورية نيكاراغوا(  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

مبوجب الفقرة )4( من املادة )82( من قانون االنتخابات رقم )331( لسنة 2000، 
لة بالقانون رقم )790( لسنة 2012، يجب عىل األحزاب والتكتالت  بصيغته املعدَّ

السياسية التي تشارك يف انتخابات الجمعية الوطنية أن تُشكِّل قوامئها االنتخابية بنسبة 
50 يف املئة من الرجال و50 يف املئة من النساء. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد. حال عدم االلتزام

يُرتب املرشحون يف القوائم عىل أساس التناوب بني الرجال والنساء )الفقرة )4( من املادة قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
 .))82(

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يجب عىل األحزاب والتكتالت السياسية التي تشارك يف انتخابات املجالس البلدية أن قانون االنتخابات 
تُشكل قوامئها االنتخابية بنسبة 50 يف املئة من الرجال و50 يف املئة من النساء )الفقرة 

)4( من املادة )82((. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

يُرتب املرشحون يف القوائم عىل أساس التناوب بني الرجال والنساء )الفقرة )4( من املادة قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني
.))82(

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف السابق، كان قانون االنتخابات لسنة 2008 يضمن املساواة بني الجنسني فيام يتعلق مبامرسة الحقوق السياسية واملدنية عىل جميع األصعدة، مبا يف ذلك 
تعزيز التدابري الالزمة لزيادة مشاركة النساء يف العمليات االنتخابية يف جميع املستويات. ومبوجب القانون الجديد، بات عىل األحزاب السياسية ومنظامت 
املجتمع املدين أن تسعى للمساواة يف مشاركة الرجال والنساء يف املناصب واإلجراءات املعنية بصناعة القرار، وذلك بأن تحرص عىل أن تضمن نُظمها 
األساسية املشاركة الدميقراطية الفعالة يف اإلجراءات االنتخابية التي تختار بها مسؤوليها ومرشحيها. وال يعني ذلك اإلخالل باملتطلبات األكادميية والفكرية 

واألخالقية، أو بالقدرات والخربات التي يُشرتط أن يتحىل بها املرشحون أو املتقدمون لشغل هذه املناصب )املواد من 8 إىل 12(. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب113إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص15إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 13 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=NE<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2237_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

النيجر )جمهورية النيجر(  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

القانون املنشئ 
لنظام الحصص يف 
املناصب املنتخبة

مها األحزاب أو  »يف االنتخابات الربملانية واملحلية، يجب أن تشتمل القوائم التي تقدِّ
التكتالت الحزبية أو تكتالت املرشحني املستقلني عىل مرشحني من كال الجنسني. وعند 
إعالن النتائج النهائية، ال يجوز أن تقل نسبة الفائزين من أي من الجنسني عن 10 يف 

املئة« )املادة )3( من القانون رقم )08( لسنة 2000 بإنشاء نظام الحصص يف املناصب 
املنتخبة(. وعىل األحزاب السياسية أو تكتالت املرشحني املستقلني، التي تحصل عىل ثالثة 

مقاعد عىل األقل يف أي دائرة انتخابية، أن تضمن تنفيذ الحصص املقررة بنسبة 10 يف 
املئة )القرار رقم )PRN/MDSP/PF/PE /056-2001( الصادر يف 28 شباط/فرباير 2001 

بشأن تطبيق قانون الحصص(.

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

القانون املنشئ 
لنظام الحصص يف 
املناصب املنتخبة

صة عىل  ترفض املحكمة االنتخابية قوائم املرشحني التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ
أساس النوع وتطلب من األحزاب تصحيحها.

ال يوجد.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون الحصصمقاعد محجوزة

مها األحزاب أو  »يف االنتخابات الربملانية واملحلية، يجب أن تشتمل القوائم التي تقدِّ
التكتالت الحزبية أو تكتالت املرشحني املستقلني عىل مرشحني من كال الجنسني. وعند 
إعالن النتائج النهائية، ال يجوز أن تقل نسبة الفائزين من أي من الجنسني عن 10 يف 

املئة« )املادة )3( من القانون رقم )08( لسنة 2000 بإنشاء نظام الحصص يف املناصب 
املنتخبة(. وعىل األحزاب السياسية أو تكتالت املرشحني املستقلني التي تحصل عىل ثالثة 

مقاعد عىل األقل يف أي دائرة انتخابية أن تضمن تنفيذ الحصص املقررة بنسبة 10 يف 
املئة )القرار رقم )PRN/MDSP/PF/PE /056-2001( الصادر يف 28 شباط/فرباير 2001 

بشأن تطبيق قانون الحصص(.

العقوبات القانونية يف 
صة عىل قانون الحصصحال عدم االلتزام ترفض املحكمة االنتخابية قوائم املرشحني التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ

أساس النوع وتطلب من األحزاب تصحيحها.

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
تنطبق الحصص املقررة بنسبة 10 يف املئة عىل إجاميل عدد األعضاء املنتخبني من كل قامئة. فإذا حصل حزب سيايس أو تكتل من املرشحني 
املستقلني عىل ثالثة مقاعد عىل األقل يف أي دائرة انتخابية، يجب عىل ذلك الحزب أو التكتل تعديل عدد املرشحني املنتخبني مبا يستويف الحصص 
إجراءات  املطلوب من خالل  النحو  أوضاعها عىل  السياسية  األحزاب  وفَّقت  أُجريت يف عام 2011،  التي  الترشيعية  االنتخابات  املقررة. ويف 
 European Union Electoral Observation Mission( م إىل املجلس الدستوري بقوامئها النهائية من املرشحني املنتخبني داخلية، قبل التقدُّ
2011: 21(. وفيام يخصُّ التمويل الحكومي لألحزاب السياسية، ينص املرسوم الصادر بشأن ميثاق األحزاب السياسية عىل أن تحصل األحزاب 
السياسية عىل متويل حكومي يعادل 0.30 يف املئة من إيرادات الدولة السنوية من الرضائب، عىل أن يُوزَّع ما مجموعه 10 يف املئة من ذلك 

التمويل عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع عدد النساء املنتخبات عنها بنظام الحصص عىل جميع املستويات. 

ص ما ال يقل عن 25 يف املئة من املناصب الحكومية الرفيعة إىل أفراٍد من كال الجنسني.  وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً لقانون الحصص، يُخصَّ
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب342إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص67إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 21 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PK<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2241_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

باكستان )جمهورية باكستان اإلسالمية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

  نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

 يُخصص للنساء 60 مقعداً )17 يف املئة( من بني 342 مقعداً هي جملة مقاعد الجمعية 
الوطنية. وتُنتخب املقاعد العامة )272 مقعداً( باالقرتاع املبارش بنظام الفائز األول يف 

الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد يف األقاليم األربعة الرئيسية، ويف املناطق القبلية 
صة  التي تخضع إلدارة الحكومة ويف العاصمة إسالم أباد. وهناك 10 مقاعد إضافية مخصَّ

لغري املسلمني. 
صة للنساء عىل األقاليم األربعة بالطريقة اآلتية: البنجاب )35  وتُوزَّع املقاعد املخصَّ

مقعداً( والسند )14 مقعداً( وخيرب بختونخوا )8 مقاعد( وبلوشستان )3 مقاعد(. 
وتُنتخب النساء الاليئ يشغلن هذه املقاعد بنظام القامئة النسبية غري املبارشة. ووفق 

هذا النظام، تقوم األحزاب السياسية بتقديم قوائم مرشحاتها من النساء للمنافسة عىل 
صة إىل لجنة االنتخابات قبل بدء االنتخابات. وعقب االنتهاء من إصدار  املقاعد املخصَّ

صة عىل األحزاب السياسية  نتائج االنتخابات الخاصة باملقاعد العامة، تُوزَّع املقاعد املخصَّ
حسب عدد املقاعد العامة التي حصل عليها كل حزب يف كل إقليم )املادة )51( من 

الدستور(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. الدستورقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

  نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

 يُخصص للنساء 17 مقعداً من 104 مقاعد يف مجلس الشيوخ )املادة )59( من الدستور(. 
وتُنتخب 4 نساء ملجلس الشيوخ من كل إقليم من األقاليم األربعة ويُخصص مقعد 

إضايف للنساء من املقاعد األربعة املنتخبة عن إسالم أباد. ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ 
باالنتخاب غري املبارش من جانب أعضاء مجالس األقاليم وأعضاء غرفة الربملان السفىل، 

وفقاً لنظام التمثيل النسبي بنظام الصوت الواحد املتحول. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. الدستورقواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

  نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

ع الدولة مؤسسات الحكومة املحلية املشكَّلة من  ينص الدستور عىل املبدأ التايل: »تشجِّ
ممثلني منتخبني عن املناطق املعنية، ويُكفل متثيل خاص للفالحني والعامل والنساء يف 

ص األقاليم األربعة الرئيسية  هذه املؤسسات« )املادة )32((. وعىل مستوى األقاليم، تُخصِّ
مقاعد للنساء يف مجالسها: البنجاب )66 مقعداً( والسند )29 مقعداً( وخيرب بختونخوا 

)22 مقعداً( وبلوشستان )11 مقعداً(. وتُنتخب املقاعد العامة بنظام الفائز األول أو 
صة  األغلبية البسيطة يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، يف حني تُوزَّع املقاعد املخصَّ
للنساء عىل األحزاب السياسية بناء عىل إجاميل عدد املقاعد العامة التي حصل عليها 

الحزب يف مجلس اإلقليم )الفقرتان )1( و)3( من املادة )106( من الدستور(. 

قانون هيئات 
الحكم املحيل

اعتمد إقليام البنجاب والسند يف عام 2013 قوانني لهيئات الحكم املحيل، تنص عىل 
صة للنساء، مبوجب مقعد واحد من كل تسعة مقاعد  أعداد مخفَّضة من املقاعد املخصَّ

يف املستوى األول من مستويات الحكم املحيل الذي يُنتخب باالقرتاع املبارش يف إقليم 
السند، ومقعدين من كل 13 مقعداً يف إقليم البنجاب. ويف املستويات األعىل التي 

تُنتخب انتخاباً غري مبارش، ينص القانون املعمول به يف إقليم السند عىل تخصيص نسبة 
22 يف املئة من املقاعد للنساء، أما يف إقليم البنجاب فينصُّ القانون عىل تخصيص نسبة 
10 يف املئة من املقاعد يف املستوى نفسه. ويجري التحضري لقوانني مامثلة يف بلوشستان 

صة للنساء 33 يف  وخيرب بختونخوا، مع مقرتحات بجعل الحد األدىن من املقاعد املخصَّ
املئة، وهو نفس الحد الذي كان مطبقاً فيام مىض عىل جميع املجالس يف كافة األقاليم 
وفقاً لخطة تفويض األقاليم يف سلطات الحكومة املركزية التي اعتُمدت يف عام 2000 

وانتهى العمل بها يف عام 2009.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

االنتخاب غري املبارش النظام االنتخايب104إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص17إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 16 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2242_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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معلومات إضافية
الدساتري  ت جميع  نصَّ وقد  الوطني.  واملستوى  األقاليم  ومستوى  املحيل  املستوى  إىل  فيها  الحكم  مستويات  تنقسم  اتحادية  دولة  باكستان 
املعتمدة منذ عام 1956 حتى عام 1985 عىل تخصيص بعض املقاعد للنساء عىل املستويني الوطني ودون الوطني. ففي الدستور الصادر عام 
صت للنساء نسبة ال تقل عن 3 يف املئة من املقاعد يف جميع املستويات الحكومية، مبا يف ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  1956، ُخصِّ
صة للنساء 2.75 يف املئة  ومجالس األقاليم واملجالس املحلية. ويف الدستورين التاليني، الصادرين عامي 1962 و1973، كانت نسبة املقاعد املخصَّ
من مقاعد الجمعية الوطنية و5 يف املئة من املقاعد يف جميع مجالس األقاليم، وكانت تُطبَّق من خالل االنتخاب غري املبارش. ويف عام 1985، 
 :2005 Rai( صة للنساء يف الجمعية الوطنية إىل 10 يف املئة ملدة عرش سنوات أو ثالث دورات انتخابية، أيهام أقرب ارتفعت نسبة املقاعد املخصَّ
175(. وانتهت صالحية العمل بهذا النص يف عام 1988، ويف االنتخابات التي أُجريت يف التسعينيات، مل يزد عدد النساء يف الربملان عن 4 يف 

 .)42 :2003 Reyes( املئة

ويف أواخر التسعينيات وأوائل األلفية الجديدة، كانت النقاشات الوطنية الدائرة يف وزارة املرأة والتنمية والحملة القومية الستعادة املقاعد 
صة للنساء وتقرير لجنة تقيص الحقائق املعنية بالنساء وخطة التدابري الوطنية تنادي بالعودة إىل النص عىل تخصيص حصص للنساء  املخصَّ

بنسبة 30 يف املئة من خالل نظام املقاعد املحجوزة. وكان هناك 11 حزباً يدعمون هذه املبادرة يف حينها. 

ودخل النظام الحايل لتخصيص املقاعد يف الربملان ومجالس األقاليم حيز النفاذ يف عام 2002. وكانت خطة تفويض األقاليم يف سلطات الحكومة 
املركزية التي اعتُمدت سنة 2000 تحت الحكم العسكري للجرنال برويز مرشف )Pervez Musharraf( قد أنشأت نظاماً موحداً لهيئات الحكم 
ص للنساء نسبة 33  املحيل يف أقاليم الدولة األربعة. وكانت خطة التفويض، إثر اعتامد قانون تنظيم هيئات الحكم املحيل لسنة 2001، تخصِّ
يف املئة من املقاعد يف املجالس املحلية مبستوياتها الثالثة: مجالس األحياء )زيال( ومجالس األنحاء )تهسيل( ومجالس االتحادات عىل مستوى 

 .)175 :2005 Rai( القرى. ويف ظل هذا النظام، وفقاً إلحدى الروايات، دخلت 42.049 امرأة يف هيئات الحكم املحيل

واستمر العمل بهذا النظام لهيئات الحكم املحيل حتى عام 2009، ومنذ انتخاب الحكومة املدنية الجديدة يف عام 2008، يجري النظر يف املرحلة 
التالية من مراحل الالمركزية وتطوير هيئات الحكم املحيل. وأُجلت انتخابات هيئات الحكم املحيل التي كان ِمن املزمع إجراؤها يف 2009. ويف 
سياق التحضري النتخابات هيئات الحكم املحيل التالية التي جرت يف نهاية عام 2013، اعتمد إقليام البنجاب والسند يف 2013 قانونني جديدين 

لهيئات الحكم املحيل، شهدا انخفاضا يف عدد املقاعد املحجوزة مقارنة بالقانون الصادر عام 2001.



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب132إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص17إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 13 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PS<

2006سنة االنتخابات 

فلسطين )دولة فلسطين( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– املجلس الترشيعي الفلسطيني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يتكون املجلس الترشيعي الفلسطيني من 132 مقعداً، تُنتخب نسبة 50 يف املئة منها 
بنظام التمثيل النسبي، يف حني يتنافس املرشحون األفراد عىل نسبة 50 يف املئة األخرى 

يف دوائر متعددة املقاعد. وينصُّ قانون االنتخابات لسنة 2005 )القانون رقم 9( والقرار 
بقانون لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة عىل وجوب أن تضم األحزاب السياسية يف 
قوامئها ما ال يقل عن امرأة واحدة بني كل من: األسامء الثالثة األوىل يف القامئة واألسامء 

األربعة التي تليها وبني كل خمسة أسامء تيل ذلك. 
وينطبق القانون كذلك عىل جانب االنتخابات الذي يُجرى وفق نظام القوائم النسبية 

املغلقة، حيث يضمن أاّل تقل نسبة النساء عن 20 يف املئة من املرشحني. 

العقوبات القانونية يف 
ترفض لجنة االنتخابات املركزية طلبات تسجيل القوائم إذا كانت القامئة ال تستويف هذه قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

املتطلبات. 

انظر التفاصيل أعاله يف خانة نوع نظام الحصص. قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

وفقاً للامدة )17( من قانون انتخابات الهيئات املحلية الصادر عام 2005: 
»1- يف الهيئة املحلية التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عرش مقعداً يجب أال يقل 

متثيل املرأة عن مقعدين: 
أ( امرأة واحدة من بني الخمسة أسامء األوىل يف القامئة. 
ب( امرأة واحدة من بني الخمسة أسامء التي تيل ذلك. 

2- يف الهيئة املحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عرش مقعداً، يخصص مقعد 
للمرأة من بني األسامء الخمسة التي تيل املرشحني العرشة األوائل، التي تم تنظيمها متّشياً 

مع بند 17 )1( )ب( أعاله. 
3- يستثنى من أحكام البند )1( أعاله الهيئات املحلية التي يقل عدد الناخبني فيها وفقا 
للجدول النهايئ للناخبني عن ألف ناخب. ويف هذه الحال، ترتك للقوائم االنتخابية حرية 

صة للمرأة من بني مرشحيها«. اختيار األماكن املخصَّ

العقوبات القانونية يف 
ترفض لجنة االنتخابات املركزية طلبات تسجيل القوائم إذا كانت القامئة ال تستويف هذه قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

املتطلبات. 

»إذا شغر مقعد للمرأة يف مجلس الهيئة املحلية، تحل مكانها املرأة التي تليها يف تسلسل قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
صة للمرأة يف نفس القامئة التي تنتمي إليها« )الفقرة )4( من املادة )17((. املقاعد املخصَّ

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صدرت الترشيعات االنتخابية التي تنصُّ عىل الحد األدىن لعدد النساء يف القوائم الحزبية والعقوبات التي تُفرض يف حال عدم االلتزام يف عام 
2005. ويرجع الفضل األكرب يف هذا اإلصالح الهام إىل ضغوط املجموعات واملنظامت التي تدعو للمساواة بني الجنسني وحقوق املرأة، والتي 
تعمل يف جبهة موحدة تحت مظلة اللجنة الفنية لشؤون املرأة ووزارة شؤون املرأة. ومع ذلك، فلم يتحقق الهدف املبديئ الذي كانت اللجنة 

الفنية لشؤون املرأة تسعى لتحقيقه، أال وهو إلزام األحزاب السياسية بتخصيص نسبة ال تقل عن 30 يف املئة للنساء يف القوائم الحزبية.

ويف االنتخابات التي أُجريت يف عام 2006، انتُخبت 17 امرأة إىل الربملان، جميعهن عن طريق التمثيل النسبي، يف حني مل تفز أي من املرشحات 
يف منافسات دوائر املقعد الواحد. 

لن ترشيحهن يف انتخابات املجالس املحلية.  صة للنساء، كانت 56 امرأة قد سجَّ وعىل املستوى دون الوطني، وقبل األخذ بنظام الحصص املخصَّ
وفور سنِّ أحكام الحصص يف القانون الذي صدر يف كانون األول/ديسمرب 2004، ورغم أنَّ االنتخابات كانت قد بدأت بالفعل يف بعض الدوائر، 
قفز عدد النساء من 56 إىل 152 مرشحة. ويف آب/أغسطس 2005، وبينام كانت انتخابات املجالس املحلية ال تزال جارية، دخلت مجموعة أخرى 
ص للنساء مقعدان عىل األقل يف املجالس التي يصل عدد مقاعدها إىل 13 مقعداً، بحيث تأيت  من األحكام الجديدة حيز النفاذ، لتشرتط أن يُخصَّ
امرأة واحدة عىل األقل ضمن األسامء الخمسة األوىل يف القامئة وامرأة أخرى يف األسامء الخمسة التي تيل ذلك. وفيام يخصُّ املجالس األخرى 

ذات املقاعد األكرث عدداً، يجب أن يُخصص مقعد للمرأة يف األسامء الخمسة التي تيل ما سبق )انظر أعاله(. 

وعقب انهيار حكومة الوحدة الوطنية بني فتح وحامس يف عام 2007، عنيَّ الرئيس محمود عباس حكومة جديدة وأصدر مرسوماً بإلغاء قانون 
االنتخابات لسنة 2005. وقد نصَّ هذا القرار الجديد، الذي يزعم كثريون أنه باطل من الناحية القانونية، عىل نظام جديد للتمثيل النسبي 
صة للنساء مشابهة لتلك التي وردت يف قانون االنتخابات لسنة 2005. ونظراً الستمرار الرصاع  يشمل أحكاماً بشأن حصص املرشحني املخصَّ
اإلرسائييل الفلسطيني، مل تُجر االنتخابات منذ عام 2006 وصارت قدرة املجلس الترشيعي الفلسطيني عىل القيام بأعامله عىل النحو الواجب 

محدودة للغاية. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب71إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص6إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 8 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PA<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2245_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

بنما )جمهورية بنما( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

ل باملادة )6( من القانون رقم  وفقاً للامدة )239( من القانون االنتخايب يف بنام )املعدَّ
مة لالنتخابات التمهيدية  )54( لسنة 2012(، يجب أن تضم قوائم املرشحني الحزبية املقدَّ

والداخلية 50 يف املئة من النساء، ويجب أن تُعتمد هذه القوائم من جانب ممثالت 
أمانات املرأة باألحزاب. فإذا كان مستوى متثيل املرأة أقل من النسبة املقررة يف هذه 

املادة، وكانت أمانة املرأة توافق عىل ذلك، يجوز للحزب أن ميأل األماكن الشاغرة مبرشحني 
من الرجال. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجدحال عدم االلتزام

ال يوجدقواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
ينطبق النص امللزم بتخصيص 50 يف املئة من قوائم تسمية املرشحني للنساء عىل االنتخابات التمهيدية والداخلية يف األحزاب، وليس عىل قوائم 
م بها األحزاب يف االنتخابات عىل املستويني الوطني ودون الوطني. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ تأثري هذا النص يُضعفه الحكم  املرشحني التي تتقدَّ
الذي يسمح لألحزاب السياسية أن متأل األماكن الشاغرة مبرشحني من الرجال. وقبل تطبيق قاعدة 50 يف املئة، أوىص القانون بتخصيص نسبة 

30 يف املئة كحد أدىن للنساء يف قوائم تسمية املرشحني.
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القامئة النسبيةالنظام االنتخايب45إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص9إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 20 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2250_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب80إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص14إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 18 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=AF<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2381_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

باراغواي )جمهورية باراغواي(
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
وفقاً للفقرة الفرعية )1( من الفقرة )ص( من املادة )32( من القانون االنتخايب، يجب أن 

تضمَّ كل مجموعة من خمسة مرشحني يف االنتخابات التمهيدية يف األحزاب والحركات 
امرأة واحدة عىل األقل. 

العقوبات القانونية يف 
ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال تلتزم برشوط نظام الحصص )الفقرة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الفرعية )3( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 

ال توجد قواعد لرتتيب املرشحني. وترُتك لألحزاب والحركات السياسية حرية ترتيب قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
املرشحني داخل القوائم )الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 



البالد واألقاليم
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
وفقا للفقرة الفرعية )1( من الفقرة )ص( من املادة )32( من القانون االنتخايب، يجب أن 

تضمَّ كل مجموعة من خمسة مرشحني يف االنتخابات التمهيدية يف األحزاب والحركات 
امرأة واحدة عىل األقل. 

العقوبات القانونية يف 
ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال تلتزم برشوط نظام الحصص )الفقرة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الفرعية )3( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 

ال توجد قواعد لرتتيب املرشحني. وترُتك لألحزاب والحركات السياسية حرية ترتيب قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
املرشحني داخل القوائم )الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
األحزاب السياسية ملزمة باعتامد آلية داخلية لضامن أن تكون هناك امرأة واحدة عىل 
األقل بني كل خمسة مرشحني يف قوائم االنتخابات التمهيدية داخل األحزاب والحركات 

)الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )ص( من املادة )32((.

العقوبات القانونية يف 
ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال تلتزم برشوط نظام الحصص )الفقرة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الفرعية )3( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 

ال توجد قواعد لرتتيب املرشحني. وترُتك لألحزاب والحركات السياسية حرية ترتيب قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
املرشحني داخل القوائم )الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ص( من املادة )32((. 

معلومات إضافية
ص للنساء حصة بنسبة 20 يف املئة من قوائم املرشحني  يف سياق التعديالت التي أُدخلت عىل القانون االنتخايب يف عام 1996، اعتُمد قانون يخصِّ
يف االنتخابات التمهيدية داخل األحزاب والحركات السياسية. وألنَّ القانون ال ينص عىل قواعد لرتتيب املرشحني، وألنَّ الحصص املفروضة بنسبة 
م بها األحزاب يف االنتخابات عىل املستوى  20 يف املئة تنطبق فقط يف قوائم املرشحني يف االنتخابات الداخلية لألحزاب وليس يف القوائم التي تتقدَّ

الوطني ودون الوطني، فإنَّ تأثري نظام تخصيص الحصص عىل تشكيل القوائم النهائية كان ضعيفاً. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب130إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص28إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 22 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PE<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2251_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

بيرو )جمهورية بيرو( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الجمهورية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يجب أن تضم قوائم املرشحني ملقاعد الربملان 30 يف املئة عىل األقل من كل من الرجال 
والنساء. وإذا نتج عن تطبيق نسبة الحصص )30 يف املئة( كرس عرشي، يقرَّب ذلك الكرس 

إىل الرقم الصحيح األكرب منه. فعىل سبيل املثال: فإنَّ قامئة املرشحني املكونة من خمسة 
أسامء، يتعني أن تضم امرأتني عىل األقل )املادة )116( من القانون االنتخايب واملادة )26( 

من القانون رقم )28094( بشأن تنظيم األحزاب السياسية(. 

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس النوع، قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام إذا مل تلتزم قوائم املرشحني برشوط نظام الحصص االنتخابية املخصَّ

يتعني عىل السلطات االنتخابية أال تقبلها )املادة )119( من القانون االنتخايب(. 

ال يوجد. قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني



البالد واألقاليم
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يجب أن تضم قوائم املرشحني ملقاعد املجالس البلدية ومجالس األقاليم 30 يف املئة عىل 
األقل من كل من الرجال والنساء. وإذا نتج عن تطبيق نسبة الحصص )30 يف املئة( كرس 

عرشي، يقرَّب ذلك الكرس إىل الرقم الصحيح األكرب منه. فعىل سبيل املثال: فإنَّ قامئة 
املرشحني املكونة من خمسة أسامء يتعني أن تضم امرأتني عىل األقل )الفقرة )3( من 

املادة )10( من القانون رقم )26864( بشأن تنظيم االنتخابات البلدية، والفقرة )1( من 
املادة )12( من القانون رقم )27683( بشأن تنظيم انتخابات األقاليم، واملادة )26( من 

القانون رقم )28094( بشأن تنظيم األحزاب السياسية(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة عىل أساس النوع، مُيهل  إذا مل تلتزم قوائم املرشحني بنظام الحصص االنتخابية املخصَّ
الحزب السيايس يومي عمل لتصحيح القامئة وتقدميها مرة أخرى إىل املفوضية. وال تُقبل 
القامئة إن ظلت مخالفة لرشوط نظام الحصص بعد انقضاء تلك الفرتة )الفقرة )2( من 

املادة )10( من قانون االنتخابات البلدية(. 

ال يوجد. قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع معمول به يف الترشيعات االنتخابية الوطنية يف بريو منذ عام 1997. ويف عام 2000،  إن نظام الحصص االنتخابية املخصَّ
أُجريت االنتخابات الوطنية يف دائرة انتخابية واحدة عىل املستوى الوطني، وجاءت النتائج قريبة للغاية من الحصة املقررة بنسبة 25 يف املئة 
)حيث كان 21.7 يف املئة من املرشحني املنتخبني من النساء، مقارنة بنسبة 10.8 يف املئة يف انتخابات عام 1995(. ومع ذلك، انخفض عدد النساء 
مت فيها البالد إىل عدد من الدوائر االنتخابية. ويف  املنتخبات إىل 18.3 يف املئة يف االنتخابات الوطنية التي أُجريت يف عام 2001، والتي قُسِّ
انتخابات 2006، فإن متثيل النساء ازداد وجاءت النتائج قريبة للغاية من الحصة الجديدة املقررة بنسبة 30 باملئة. وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً 
صة عىل أساس النوع بنسبة 30 يف املئة يف هياكلها الداخلية  للقانون رقم )28094(، فاألحزاب السياسية ملزمة بتطبيق نظام للحصص املخصَّ

)املادة 26(. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب289إجاميل عدد املقاعد

ال توجد حصص مفروضة بالقانون فيام يخصُّ مجلس النوابنوع نظام الحصص49إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PH<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2253_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

الفلبين )جمهورية الفلبين(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

تشرتط الفقرة )ج( من املادة )41( من قانون هيئات الحكم املحيل رقم )7160( لسنة 
1991 وجود امرأة، من بني ثالثة ممثلني فئويني، يف كل مجلس من املجالس الترشيعية 

عىل مستوى البلديات واملدن واألقاليم. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
ينصُّ قانون متويل األحزاب السياسية عىل حوافز مالية لتشجيع األحزاب عىل دعم أعضائها من النساء، عن طريق تخصيص نسبة تعادل ما ال 

يقل عن 5 يف املئة من املبالغ املالية املسرتدة مبوجب اإلعفاءات االنتخابية للمبادرات التي تعزز مشاركة النساء يف الحياة السياسية. 

كذلك ينص القانون املعني بانتخاب نواب القوائم الحزبية، من خالل نظام القوائم الحزبية وقواعد التمويل، عىل مبدأ متثيل النساء يف القوائم 
الحزبية املقدمة لالنتخابات الربملانية )البند )5((. 

شة، مبا فيها النساء، للعمل به يف ثالث دورات برملانية  ويف عام 1986، اعتُمد مبوجب الدستور نظام لتخصيص الحصص ملختلف الفئات املهمَّ
صة لنواب القوائم الحزبية، حسبام يحدد القانون، عن  تالية. »يف الثالث دورات التالية للتصديق عىل هذا الدستور، يُشغل نصف املقاعد املخصَّ
طريق االختيار أو االنتخاب من بني العامل والفالحني وفقراء الحرض والجامعات الثقافية األصلية والنساء والشباب وغريها من القطاعات التي 

ينص عليها القانون، باستثناء القطاع الديني« )البند )5( من املادة السادسة من الدستور الصادر عام 1986(. 

ويف الوقت الراهن، ينظر الربملان يف عدد من املبادرات الترشيعية الرامية لتطبيق نظام الحصص بحد أدىن 30 يف املئة لتعزيز مشاركة املرأة يف 
كافة جوانب الحياة العامة، مبا فيها املناصب الحكومية. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب460إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص110إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 24 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PL<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2255_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

بولندا )جمهورية بولندا(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – الربملان 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

يف كانون الثاين/يناير 2011، أُدخلت عىل قانون االنتخابات بعض التعديالت، مبا يف ذلك 
األخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون يف قوائم انتخابات الربملان. »ال يجوز أن 
تقل نسبة النساء يف القوائم عن 35 يف املئة من إجاميل املرشحني. وال يجوز أن تقل نسبة 

الرجال يف القوائم عن 35 يف املئة من إجاميل املرشحني« )الفقرة )3( من املادة )211((. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

م بالقامئة  إذا مل تستوِف إحدى القوائم رشوط نظام الحصص، »تطلب املفوضية من املتقدِّ
إزالة املخالفات يف غضون ثالثة أيام. فإذا مل يتحقق ذلك يف الفرتة املنصوص عليها، ترفض 

املفوضية تسجيل القامئة بأكملها« )الفقرة )5( من املادة )215((.

يجب أن يكون بني األسامء الثالثة األوىل عىل رأس كل قامئة امرأة واحدة عىل األقل.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

»ال يجوز أن تقل نسبة النساء يف القوائم عن 35 يف املئة من إجاميل املرشحني. وال يجوز 
أن تقل نسبة الرجال يف القوائم عن 35 يف املئة من إجاميل املرشحني« )الفقرة )3( من 

املادة )425((. »يتعني أن تضم القوائم املكونة من ثالثة مرشحني عنرصاً واحداً عىل األقل 
من كل نوع« )الفقرة )2( من املادة )457((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

م بالقامئة  إذا مل تستوِف إحدى القوائم رشوط نظام الحصص، »تطلب املفوضية من املتقدِّ
إزالة املخالفات يف غضون ثالثة أيام. فإذا مل يتحقق ذلك يف القرتة املنصوص عليها، ترفض 

املفوضية تسجيل القامئة بأكلمها« )املادة )431((.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يتعني أن تضم القوائم املكونة من ثالثة مرشحني عنرصاً واحداً عىل األقل من كل نوع 

)الفقرة )3( من املادة )1( من التعديل بقانون رقم )134( الصادر يف كانون الثاين/يناير 
 .)2011

معلومات إضافية
اعتُمدت القواعد الجديدة يف عام 2011 لترسي عىل جميع االنتخابات، مبا فيها االنتخابات الربملانية )عدا مجلس الشيوخ( وانتخابات الربملان 

األورويب وانتخابات البلديات، التي يُدعى الناخبون إليها بعد ستة أشهر من تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب230إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص61إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=PT<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2257_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

البرتغال )جمهورية البرتغال( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل–  الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
تُشكَّل قوائم املرشحني النتخابات الجمعية الوطنية مبا يدعم حّداً أدىن من التمثيل بنسبة 

33 يف املئة لكل من الجنسني )قانون املساواة رقم )3( لسنة 2006 الصادر يف 21 آب/
أغسطس 2006، املادة )1( والفقرة )1( من املادة )2((.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل تلتزم إحدى القوائم برشوط نظام الحصص، يُعلن عن املخالفة وتُفرض عقوبة مالية 
م للحمالت االنتخابية، بالتناسب مع مستوى  يف صورة خفض للتمويل الحكومي املقدَّ

عدم مراعاة املساواة يف القامئة )املادة 7(. وال تنطبق العقوبة املالية عىل القوائم املكّونة 
من عدد أقل من ثالثة مرشحني )الفقرة )2( من املادة )7((. 

يف الدوائر االنتخابية ذات املقاعد املتعددة، ال يجوز أن تضم القوائم أكرث من اسمني قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
متتابعني من نفس الجنس )الفقرة )2( من املادة )2((. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تُشكَّل قوائم املرشحني النتخابات هيئات الحكم املحيل مبا يدعم حّداً أدىن من التمثيل 
بنسبة 33 يف املئة لكل من الجنسني )املادة )1( والفقرة )1( من املادة )2(. ويُستثنى من 

هذا النص املدن التي يقل عدد الناخبني فيها عن 750 ناخباً والبلديات التي يقل عدد 
الناخبني فيها عن 7.500 ناخب )الفقرة )4( من املادة )2((. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

إذا مل تلتزم إحدى القوائم برشوط نظام الحصص، يُعلن عن املخالفة وتُفرض عقوبة مالية 
م للحمالت االنتخابية، بالتناسب مع مستوى  يف صورة خفض للتمويل الحكومي املقدَّ

عدم مراعاة املساواة يف القامئة )املادة 7(. وال تنطبق العقوبة املالية عىل القوائم املكونة 
من عدد أقل من ثالثة مرشحني )الفقرة )2( من املادة )7((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

يف الدوائر االنتخابية ذات املقاعد املتعددة، ال يجوز أن تضم القوائم أكرث من اسمني 
متتابعني من نفس الجنس. ويف الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد، يُعترب النص 

املتعلق بتعزيز املناصفة جزءاً من جميع القوانني االنتخابية )الفقرتان )2-3( من املادة 
.))2(

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
م بهام لتحديد عدد ثابت من املرشحني من كال الجنسني تلتزم به األحزاب  يف عام 1999، رفض الربملان مقرتَحني كان الحزب االشرتايك قد تقدَّ
لت املادة )29( من قانون تنظيم عمل األحزاب السياسية لتضمن املساواة بني الجنسني يف  يف عمليات تسمية املرشحني. ويف عام 2006، ُعدِّ

األحزاب أيضاً. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

رواندا )جمهورية رواندا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب80إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص51إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 64 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=RW<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2265_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور

»تتعهد دولة رواندا بأن تضمن للنساء ما ال يقل عن 30 يف املئة من املناصب يف الهيئات 
املعنية بصنع القرار« )الفقرة )4( من املادة )9( من الدستور(. يُنتخب أعضاء مجلس 
النواب الثامنون كام ييل: 53 عضواً يُنتخبون انتخاباً مبارشاً باالقرتاع الرسي العام وفقاً 

لنظام التمثيل النسبي باستخدام القامئة النسبية املغلقة، عىل أال يقل عدد املقاعد 
املحجوزة للنساء من بينهم عن 30 يف املئة؛ و24 امرأة )امرأتان عن كل إقليم وعن 
مدينة كيغايل عن طريق مجمع انتخايب مخصص للنساء فقط(؛ وعضوان ينتخبهام 
املجلس القومي للشباب وعضو ينتخبه اتحاد جمعيات املعوقني )املادة )76( من 

الدستور(.

قانون االنتخابات

ينص القانون عىل انتخاب 24 نائبة من مختلف أقاليم البالد بالطريقة اآلتية: »تُنتخب 
أربع وعرشون )24( نائبة من خالل أجهزة معينة بحسب ما تقرره الهيئات اإلدارية 

الوطنية. ويصدر مرسوم رئايس بتحديد الهيئة اإلدارية الوطنية وعدد النائبات الواجب 
انتخابهن يف كل هيئة. ويف كل هيئة تُجرى االنتخابات من خاللها، تفوز املرشحات الاليئ 
 )OL/2010/03( من القانون التنظيمي رقم )يحصلن عىل أعىل األصوات« )املادة )109

الصادر يف 18 حزيران/يونيو 2010 بشأن االنتخابات الرئاسية والترشيعية(.

قانون األحزاب 
السياسية

»تضمن جميع التنظيامت السياسية أن تشغل النساء نسبة ثالثني )30( يف املئة عىل 
األقل من مناصبها املنتخبة« )املادة )5( من القانون التنظيمي رقم )16( لسنة 2003 

ل  الصادر يف 27 حزيران/يونيو 2003 بشأن التنظيامت السياسية والسياسيني، املعدَّ
بالقانون التنظيمي رقم )19( لسنة 2007 الصادر يف 4 أيار/مايو 2007(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني
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االنتخاب غري املبارش والتعينيالنظام االنتخايب26إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص10إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 38 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2376_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

»تتعهد دولة رواندا بأن تضمن للنساء ما ال يقل عن 30 يف املئة من املناصب يف الهيئات 
املعنية بصنع القرار« )الفقرة )4( من املادة )9( من الدستور(. يُشغل إجاميل املقاعد الستة 

والعرشين يف مجلس الشيوخ إما باالنتخاب غري املبارش أو بالتعيني. وتنص املادة )82( 
من الدستور الصادر عام 2005 عىل ما ييل: »من بني املقاعد الستة والعرشين يف مجلس 

الشيوخ، ال يجوز أن تقل نسبة النساء عن ثالثني )30( يف املئة« )املادة )82( من الدستور(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

قانون االنتخابات

»يف كل قطاع، تُنتخب عضوة من النساء وعضو من الرجال ملجلس القطاع بالتصويت 
الرسي املبارش« )املادة )155( من القانون رقم )27( لسنة 2010 الصادر يف 19 حزيران/

يونيو 2010 بشأن االنتخابات(. 
وباإلضافة إىل ذلك، ال يجوز أن تقل نسبة النساء بني مجموع أعضاء املجالس املحلية عن 
ثالثني )30( يف املئة، عىل أن يُنتخنب انتخاباً غري مبارش باالقرتاع الرسي، وكذلك من جانب 

أعضاء مجلس القطاعات )املادة 156(. 

قانون األحزاب 
السياسية

»تضمن جميع التنظيامت السياسية أن تشغل النساء نسبة ثالثني )30( يف املئة عىل 
األقل من مناصبها املنتخبة« )املادة )5( من القانون التنظيمي رقم )16( لسنة 2003 

ل  الصادر يف 27 حزيران/يونيو 2003 بشأن التنظيامت السياسية والسياسيني، املعدَّ
بالقانون التنظيمي رقم )19( لسنة 2007 الصادر يف 4 أيار/مايو 2007.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع بحد أدىن 30 يف املئة يف جميع  اعتمدت رواندا دستوراً جديداً يف عام 2003. وإىل جانب النص عىل حصص إلزامية مخصَّ
الهيئات املعنية بصنع القرار، يقر الدستور رصاحة مبسؤولية التنظيامت السياسية يف أن »تشارك يف توعية املواطنني بشأن حياة سياسية تقوم 
عىل الدميقراطية واالنتخابات، وبأن تعمل بطريقة تضمن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف الوصول إىل املناصب املنتخبة« )املادة )52( من 

الدستور، حسب التعديل الثاين الصادر يف 8 كانون األول/ديسمرب 2005(. 

ل قانون التنظيامت السياسية والسياسيني لينصَّ عىل أنَّ القوائم الحزبية املقدمة لجميع املناصب املنتخبة يجب أن تضم  ويف عام 2007، ُعدِّ
نسبة 30 يف املئة عىل األقل من النساء. ومع ذلك، ال ينص القانون عىل أية أحكام بشأن ترتيب املرشحات داخل القوائم. وعقب هذه التعديل 
وباالقرتان مع تخصيص 24 مقعداً للنساء، حّقق مجلس النواب الرواندي رقامً قياسياً عىل مستوى العامل يف االنتخابات الترشيعية التي أُجريت 
عام 2008، حيث وصلت نسبة النساء فيه إىل 56.25 يف املئة. وتكرر هذا الرقم القيايس اإليجايب يف االنتخابات الترشيعية التي أُجريت يف عام 

2013؛ حيث شكلت النساء نسبة 63.75 يف املئة من إجاميل عدد النواب املنتخبني. 

وهذا التقدم امللحوظ الذي أحرزته رواندا يف زيادة مشاركة النساء ومتثيلهن يف الحياة السياسية يف الفرتة التالية لإلبادة الجامعية يعود الفضل 
األكرب فيه إىل األخذ بهذه التدابري االنتخابية الخاصة، وكذلك إىل صدور بعض القوانني األخرى مثل القانون الخاص بحظر جميع أشكال التمييز 
والطائفية، ومدونة سلوك التنظيامت السياسية وأعضائها )الذي اعتمده املنتدى الوطني للمشاورات بني التنظيامت السياسية يف رواندا يف عام 

2005(. وتعزِّز املدونة من القواعد واللوائح واالنضباط والنزاهة، وتحكم جميع األنشطة السياسية يف رواندا. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األول ونظام الكتلةالنظام االنتخايب49إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص2إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 4 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=WS<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2351_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

ساموا )دولة ساموا المستقلة( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الترشيعية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

لة بقانون التعديل الدستوري الصادر يف  وفقاً للامدة )44( من الدستور، بصيغته املعدَّ
2013، تُشكِّل النساء ما ال يقل عن 10 يف املئة من أعضاء الجمعية الترشيعية. وسوف 

يُطبَّق هذا النص عىل الربملان الذي سيجري انتخابه يف عام 2016.

العقوبات القانونية يف 
الدستورحال عدم االلتزام

عقب أي انتخابات عامة، إذا كان جميع األعضاء املنتخبني من الرجال، يُضاف العدد 
املقرر للنساء إىل األعضاء املنتخبني من بني املرشحات الحاصالت عىل أعىل األصوات )إن 

وجدن(. وإذا كان عدد النساء املنتخبات أقل من العدد املقرر، يُستكمل العدد املقرر من 
بني املرشحات الحاصالت عىل أعىل األصوات ويُضاف إىل األعضاء املنتخبني )إن وجدن(. 

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
ص للنساء 10 يف املئة من  نصَّ قانون التعديل الدستوري لسنة 2013 عىل العمل بنظام املقاعد املحجوزة للنساء يف الجمعية الوطنية، ليخصِّ
إجاميل عدد املقاعد يف الجمعية الوطنية. وسيُطبَّق النص عىل انتخابات الجمعية الوطنية القادمة يف 2016. ويقوم النظام عىل صيغة مرنة، 
بحيث إذا مل تفز أي من املرشحات يف االنتخابات القادمة مبقاعد يف الربملان، فإنَّ املرشحات الخمس الاليئ يحصلن عىل أعىل األصوات سيشغلن 
مقاعد يف الربملان، بحيث يرتفع عدد املقاعد يف الربملان إىل 54 مقعداً. وإذا كان عدد النساء الفائزات مبقاعد يف الربملان يف االنتخابات العامة 
صة باملرشحات الحائزات عىل أعىل األصوات، أما إذا فازت خمس مرشحات يف االنتخابات  أقل من خمس مرشحات، تُشغل بقية املقاعد املخصَّ

صة ويظل عدد مقاعد الربملان 49 مقعداً.  العامة مبقاعد يف الربملان، فال يرسي نظام املقاعد املخصَّ

ومن بني التفاصيل األخرى يف النظام قاعدة تنص عىل أنه إذا شغر مقعد إحدى الربملانيات املنتخبات، وكان الفائز يف االنتخابات التكميلية 
مرشح من الرجال، فإنَّ املرشحة التي تحصل يف االنتخابات الفرعية عىل أعىل األصوات تصبح نائبة يف الربملان، وذلك يك يظل عدد املقاعد التي 
تشغلها النساء يف الربملان خمسة مقاعد. فإذا مل تنافس يف هذه االنتخابات التكميلية أي مرشحات من النساء، تُختار إحدى املرشحات من 
د املرشحة الفائزة بقرعة تُجرى أمام رئيس  آخر انتخابات تكميلية أو عامة. وإذا حصلت مرشحتان أو أكرث عىل عدد متساٍو من األصوات، تحدَّ
مفوضية االنتخابات بحضور املرشحات املعنيات أو ممثليهن القانونيني واثنني من ضباط الرشطة عىل األقل. وال يجوز ملرشحتني من نفس الدائرة 

االنتخابية أن يصبحا عضوتني يف الربملان، إال إذا مل تكن هناك أي مرشحات أخريات ليشغلن العدد املقرر للنساء. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

ال توجد انتخابات مبارشةالنظام االنتخايب151إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص30إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 20 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2373_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

السعودية )المملكة العربية السعودية(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الشورى

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
أمر مليكمقاعد محجوزة

ل تشكيل مجلس الشورى الذي  مبوجب أمر مليك صادر يف كانون الثاين/يناير 2011، ُعدِّ
كان يتكون من 150 عضواً جميعهم من الرجال، بتخصيص 20 يف املئة من مقاعده 

لعضوات من النساء. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
ال توجد انتخابات مبارشة عىل املستوى الوطني يف السعودية، لكن يف عام 2005، طبَّق عدد محدود من املجالس االستشارية عىل املستوى دون 
الوطني االنتخاب املبارش للمرة األوىل. ومجلس الشورى هو هيئة استشارية يُعينها امللك ملدة أربع سنوات، ويختار أعضاءها من »أهل العلم 
ص  والخربة واالختصاص« )نظام مجلس الشورى – املرسوم املليك رقم )أ/91( الصادر يف آذار/مارس 1992(. وقبل صدور األمر املليك الذي خصَّ

للنساء نسبة 20 يف املئة، كان جميع أعضاء مجلس الشورى من الرجال. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب150إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص64إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 43 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/country_view. 
cfm?CountryCode=SN<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2277_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

السنغال )جمهورية السنغال( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

لة بالقانون رقم )01- ينصُّ قانون االنتخابات رقم )16-92( لسنة 1992، بصيغته املعدَّ
2012(، عىل املناصفة بني الجنسني يف جميع قوائم املرشحني لالنتخابات العامة، مع 

وجوب التناوب يف الرتتيب بني الرجال والنساء يف القوائم. وألنَّ السنغال تأخذ بالنظام 
املتوازي، تنطبق أحكام املساواة عىل كل من قوائم املرشحني للمقاعد التي تجري 

املنافسة عليها بنظام التمثيل النسبي وعىل املقاعد التي تجري املنافسة عليها بنظام 
أغلبية األصوات يف دوائر متعددة املقاعد. وإذا كان عدد املقاعد التي يجري التنافس 

عليها يف دائرة معينة عدداً فردياً، تُطبَّق قاعدة املناصفة وفقاً للعدد الزوجي السابق له 
مبارشة. 

العقوبات القانونية يف 
ال تقبل قوائم املرشحني التي ال تلتزم بأحكام املادة )L.145( )املناصفة والتناوب بني قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

الجنسني(. 

ينصُّ تعديل قانون االنتخابات الصادر سنة 2012 عىل التناوب بني النساء والرجال يف قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
قوائم االنتخابات. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

ينصُّ قانون االنتخابات عىل املناصفة بني الجنسني يف جميع قوائم املرشحني النتخابات 
األقاليم والبلديات والقرى، كام ينص عىل التناوب بني الرجال والنساء يف القوائم. وإذا 
كان عدد املقاعد التي يجري التنافس عليها يف دائرة معينة عدداً فردياً، تُطبَّق قاعدة 
املناصفة وفقاً للعدد الزوجي السابق له مبارشة. )الفقرات الثانية من كل من املواد 

 .))81.R( واملادة )294.L,263.L ,229.L(

العقوبات القانونية يف 
ال تُقبل قوائم املرشحني التي ال تلتزم باملناصفة والتناوب بني الجنسني )الفقرة الثانية من قانون االنتخابات حال عدم االلتزام

 .))81.R( واملادة )279.L( من املادة )308( والفقرة )5.L - 245.L( كل من املادتني

ينصُّ تعديل قانون االنتخابات الصادر سنة 2012 عىل التناوب بني النساء والرجال يف قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني
 .))81.R( واملادة )294.L ,263.L ,229.L( قوائم االنتخابات. )الفقرات الثانية من املواد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
بنظام  املرشحني  الجنسني يف قوائم  املناصفة بني  االنتخابات تشرتط  قانون  التعديالت عىل  السنغال بعض  اعتمدت  يف حزيران/يونيو 2010، 
التمثيل النسبي وبنظام األغلبية يف االنتخابات الترشيعية وانتخابات األقاليم والبلديات والقرى. ومن ثمَّ يُشرتط يف قوائم املرشحني، األصليني 
استبعاد  التعديالت عىل وجوب  ت  والبلدية واملحلية. وكذلك نصَّ الوطنية  لالنتخابات  الرجال والنساء  تقديم عدد متساٍو من  واالحتياطيني، 
أحكام  اعتامد  بعد  تُقام  انتخابات  أول  عام 2012 هي  أُجريت يف  التي  الترشيعية  االنتخابات  املناصفة. وكانت  تلتزم مببدأ  ال  التي  القوائم 

الحصص. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

صربيا )جمهورية صربيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب250إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص81إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 32 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=RS<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2355_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

الدستور
ينصُّ دستور جمهورية رصبيا عىل ما ييل: »يف الجمعية الوطنية، يجب ضامن املساواة 

والتمثيل لكال الجنسني وألبناء األقليات الوطنية عىل اختالفها، وذلك وفقاً للقانون« 
)املادة 100(. 

قانون االنتخابات

م بها األحزاب السياسية 30 يف املئة عىل األقل  يجب أن تضمَّ قوائم املرشحني التي تتقدَّ
من كل من الجنسني. »ولكل مجموعة من ثالثة أسامء يف القامئة االنتخابية، يجب أن 

يكون بينهم مرشح واحد عىل األقل من الجنس األقل متثيالً يف القامئة )مجموعة األسامء 
الثالثة األوىل ثم مجموعة األسامء الثالثة التي تليها وهكذا حتى نهاية القامئة(« )البند 
ل بالقانون رقم )36( لسنة  )أ( من املادة )40( من قانون انتخاب أعضاء الربملان، املعدَّ

.)2011

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

»إذا مل تلتزم إحدى القوائم االنتخابية بالرشوط املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه 
م القامئة تصحيح املخالفات  املادة، تُعترب القامئة غري صالحة لالعتامد، ويُطلب من ُمقدِّ

م القامئة املخالفات املشار إليها  ح ُمقدِّ املوجودة بالقامئة وفقاً للقانون. فإذا مل يصحِّ
يف الفقرة الثانية من هذه املادة، ترفض املفوضية االنتخابية اعتامد تلك القامئة، وفقاً 

للقانون« )البند )أ( من املادة )40( من قانون انتخاب أعضاء الربملان(. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

وفقاً للفقرة األوىل من البند )أ( من املادة )40( من قانون انتخاب أعضاء الربملان، 
لة باملادة )8( من القانون رقم )36( لسنة 2011، فلكل مجموعة من ثالثة  بصيغتها املعدَّ

أسامء يف القامئة االنتخابية )مجموعة األسامء الثالثة األوىل ثم مجموعة األسامء الثالثة 
التي تليها وهكذا حتى نهاية القامئة( يجب أن يكون بينهم مرشح واحد عىل األقل من 

الجنس األقل متثيالً يف القامئة. 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

لة  تنص الفقرة الثالثة من املادة )20( من قانون االنتخابات املحلية، بصيغتها املعدَّ
بالقانون رقم )54( لسنة 2011، عىل ما ييل: »تضم القامئة االنتخابية، بني كل مجموعة 

من ثالثة مرشحني متتابعني يف القامئة )مجموعة األسامء الثالثة األوىل ثم مجموعة 
األسامء الثالثة التي تليها وهكذا حتى نهاية القامئة(، مرشحاً واحداً عىل األقل ينتمي إىل 

النوع األقل متثيالً«.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

»إذا مل تلتزم القامئة االنتخابية برشوط الفقرة الثالثة من هذه املادة، تعترب القامئة 
مها إزالة املخالفات التي بها وفقاً  االنتخابية معيبة وغري صالحة لالعتامد، وعىل مقدِّ

للقانون. فإذا مل يقم مقدم هذه القامئة بإزالة املخالفات املشار إليها يف الفقرة الرابعة 
من هذه املادة، متتنع لجنة االنتخابات عن اعتامدها، وفقاً للقانون« )الفقرتان الرابعة 

والخامسة من املادة )20((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

لة باملادة  تنص الفقرة الثالثة من املادة )20( من قانون االنتخابات املحلية، بصيغتها املعدَّ
)5( من القانون رقم )54( لسنة 2011، عىل أنَّه لكل مجموعة من ثالثة أسامء يف القامئة 
االنتخابية )مجموعة األسامء الثالثة األوىل ثم مجموعة األسامء الثالثة التي تليها وهكذا 
حتى نهاية القامئة( يجب أن يكون بينهم مرشح واحد عىل األقل من الجنس األقل متثيالً 

يف القامئة. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
صة عىل أساس النوع عىل املستوى  يف عام 2004، اعتُمدت تعديالت عىل قانون االنتخابات الربملانية، مبا شمل األخذ بنظام للحصص املخصَّ
الوطني ودون الوطني. وقد اشرتط القانون أن تضم قوائم املرشحني ما ال يقل عن 30 يف املئة من النوع األقل متثيالً، وأن يكون بني كل أربعة 
مرشحني مرشح واحد عىل األقل من النوع األقل متثيال )International IDEA 2004: 48–49(. وعقب التعديالت التي أُدخلت يف عام 2011 
ل القانون بحيث يكون بني كل ثالثة مرشحني مرشح واحد عىل األقل  عىل قانون االنتخابات عىل كل من املستويني الوطني ودون الوطني، ُعدِّ
من النوع األقل متثيالً. وعالوة عىل ذلك، نصت تعديالت عام 2011 عىل العمل بنظام القوائم املغلقة، مام يعني أنَّ أعضاء الربملان يُختارون من 

قوائم املرشحني بنفس ترتيب ظهورهم يف القوائم. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

الفائز األولالنظام االنتخايب121إجاميل عدد املقاعد

ال توجد حصص مفروضة بالقانون فيام يخصُّ الربملاننوع نظام الحصص15إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 12 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=SL<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2281_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

سيراليون )جمهورية سيراليون( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

قانون االنتخابات 

أنشأ قانون هيئات الحكم املحيل لسنة 2004 مجالس محلية جديدة. وكانت املجموعات 
النسائية قد دعت إىل تخصيص بعض املقاعد للنساء يف املجالس املحلية، لكنَّ املقرتح 
مل يلق نجاحاً. ومع ذلك، فقد كفل القانون متثيل النساء عىل قدم املساواة يف املستوى 
األدىن، مجالس تنمية األنحاء، التي تُنتخب يف اجتامعات البلدات، عىل أن تكون هناك 
5 نساء بني كل 10 أعضاء )الفقرة )ج( من البند )2( من املادة )95( من قانون هيئات 

الحكم املحيل لسنة 2004(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف حني تجري يف الوقت الراهن عمليات مراجعة دستورية، مل تزل املجموعات النسائية تدعو العتامد تخصيص حصص للنساء بالقانون. وقد 
التزم ما ال يقل عن خمسة أحزاب بأن تُشكِّل النساء 30 يف املئة عىل األقل من قوامئها، والتزم حزبان باملناصفة )50 يف املئة( بني النساء والرجال 

يف قوائم مرشحيها. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب90إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص29إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 32 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=SI<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2287_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

سلوفينيا )جمهورية سلوفينيا(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

»يف قوائم املرشحني، ال يجوز متثيل أي من النوعني بأقل من 35 يف املئة من املجموع 
الفعيل إلجاميل عدد املرشحني من الرجال والنساء يف القامئة. وال ينطبق حكم الفقرة 

السابقة عىل قوائم املرشحني التي تتكون من ثالثة مرشحني، التي يجب أن تضم عنرصاً 
واحداً عىل األقل من الجنس املغاير« )البندان )6( و)7( من املادة )43( من قانون 

انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية لسنة 2006(. 

العقوبات القانونية يف 
إذا مل تلتزم إحدى القوائم بهذا القانون، ترفض املفوضية االنتخابية تلك القامئة )املادة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

 .)56

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

نصَّ قانون االنتخابات لسنة 2005 عىل تطبيق حصص انتخابية يف انتخابات املحليات، 
بنسبة 20 يف املئة يف أول انتخابات تالية )جرت يف عام 2006( ثم تزيد تدريجياً إىل 30 

يف املئة يف انتخابات عام 2010، و40 يف املئة يف انتخابات عام 2014 )املادة )70( من 
قانون االنتخابات املحلية لسنة 2005(.

العقوبات القانونية يف 
إذا مل تلتزم إحدى القوائم بهذا القانون، ترفض املفوضية االنتخابية تلك القامئة )املادة قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

 .)74

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
ابتداء من إنتخابات عام 2014، يجب أن يكون ترتيب املرشحني يف النصف األول من 
القامئة تمَّ بالتناوب بني الجنسني. وخالل الفرتة االنتقالية حتى عام 2014، يُكتفى بأن 

يكون مرشح من بني كل ثالثة عىل األقل من الجنس املغاير )املادة 70(. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
الحزبية  القامئة  باستخدام  النسبي  التمثيل  لنظام  وفقاً  انتخابية  مجمعات  مثاين  يف  نائباً   88 يُنتخب  نائباً،   90 من  الوطنية  الجمعية  تتكون 
م كل مجمع انتخايب إىل 11 دائرة انتخابية يُنتخب عن كل دائرة منها نائب واحد. ويجوز للناخبني التصويت ملرشح واحد، بدالً  املفتوحة. ويُقسَّ
من التصويت لقامئة الحزب بأكملها. ويُنتخب النائبان اآلخران بنظام األغلبية البسيطة باالقرتاع التفضييل من الطائفتني اإليطالية والهنغارية. 

ويجب أن يحصل الحزب عىل 4 يف املئة عىل األقل من مجموع األصوات الصحيحة ليفوز بأحد املقاعد. 

وقد نصَّ قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية املعتمد يف عام 2006 عىل أحكام انتقالية تُطبَّق عىل انتخابات الجمعية الوطنية التي كان ِمن 
املزمع إجراؤها يف عام 2008، تقيض بأن تضمَّ قوائم األحزاب 25 يف املئة عىل األقل من النساء. وقد زاد عدد النائبات يف برملان سلوفينيا يف 2008 
مرشحة واحدة فقط )ومن ثمَّ ارتفعت نسبة النساء من 12 يف املئة إىل 14 يف املئة مقارنة باالنتخابات السابقة التي أُجريت يف عام 2004(. ويف 
عام 2004، صوَّت برملان سلوفينيا لصالح تغيري الدستور مبا يسمح باعتامد التمييز اإليجايب يف الحياة السياسية. وكان الربملان قد اعتمد، يف عام 
2003، نظاماً للحصص املخصصة عىل أساس النوع بنسبة 40 يف املئة فيام يتعلق بانتخابات الربملان األورويب )مبا يف ذلك قواعد لرتتيب املرشحني: 

مرشح واحد عىل األقل ِمن كل جنس يف النصف األول من أي قامئة، مع تطبيق عقوبات يف حال عدم االلتزام(. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

الصومال )جمهورية الصومال االتحادية(  
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

مرحلة انتقاليةالنظام االنتخايب275إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص38إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 14 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2380_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الشعب

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

اتفاقيتا مبادئ غاروي األوىل )2011( ومبادئ غاروي الثانية )2012( هام الوثيقتان اللتان 
دان املبادئ الدستورية والحكومية األساسية للشكل املستقبيل للصومال كدولة  تحدِّ

اتحادية. وتنص الوثيقتان عىل مقاعد محجوزة للنساء بنسبة 30 يف املئة يف الربملان الذي 
أدى اليمني يف آب/أغسطس 2012. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
ت املادة )29( من امليثاق االتحادي االنتقايل لسنة 2004 عىل مقاعد محجوزة بنسبة 12 يف املئة يف الربملان االتحادي االنتقايل أثناء املرحلة املبدئية  نصَّ
للحكومة االنتقالية يف الصومال. ومع ذلك، مل يكن الربملان االتحادي االنتقايل الذي عمل يف الفرتة ما بني 2004 و2009 )والذي جرى متديد فرتته الحقاً 
ملدة ثالث سنوات، حتى متوز/يوليو 2012( يضم بني أعضائه العدد املناظر لتلك النسبة من الربملانيات. فقد كانت نسبة النساء يف البداية 7 يف املئة، ثم 

انخفضت بعد ذلك إىل 5 يف املئة. 

الدستورية  املبادئ  دان  واللتان تحدِّ الثانية )2012(،  األوىل )2011( ومبادئ غاروي  يتان مبادئ غاروي  املسمَّ الوثيقتان  التزمت  التالية،  املرحلة  وخالل 
والحكومية األساسية للشكل املستقبيل للصومال كدولة اتحادية، واللتان وقعتهام كل األطراف املعنية الرئيسية يف البالد، بضامن مقاعد محجوزة للنساء 

بنسبة 30 يف املئة ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية )2012( والربملان )الذي أدَّى اليمني يف آب/أغسطس 2012(. 

ويف أعقاب ذلك، شكَّلت النساء 25 يف املئة من جملة األعضاء يف الجمعية التأسيسية الوطنية التي اعتمدت الدستور االتحادي املؤقت الجديد للصومال. 
ومع ذلك، فالدستور نفسه مل يتضمن أية أحكام تضمن املقاعد املحجوزة للنساء بنسبة 30 يف املئة يف الربملان القادم. 

ويف نهاية املطاف، فإنَّ الربملان االتحادي الصومايل، وباألخصَّ غرفته السفىل التي بدأت عملها يف آب/أغسطس 2012 مشكَّلة من 275 نائباً ميثلون العشائر 
األربع الكربى يف البالد وكذلك بعض العشائر األصغر، مل يضم سوى 14 امرأة فحسب. وكان املرشحون للمقاعد الربملانية يف الربملان االتحادي املنتخب يف عام 
دة يف الدستور.  2012 قد جرت تسميتهم من جانب العشائر الرئيسية يف البالد، وقامت اللجنة الفنية الختيار املرشحني بفحص مدى االلتزام باملعايري املحدَّ

ويرجع عدم االلتزام باملقاعد املحجوزة للنساء بنسبة 30 يف املئة يف الربملان االتحادي املنتخب يف عام 2012، يف جانب كبري منه، إىل انعدام التوافق بني 
العشائر التي تحكم البالد. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب400إجاميل عدد املقاعد

ال توجد حصص مفروضة بالقانون فيام يخصُّ الجمعية الوطنيةنوع نظام الحصص174إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 44 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=ZA<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2291_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

جنوب أفريقيا )جمهورية جنوب أفريقيا( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل –  الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
يف انتخابات املجالس املحلية، يجب أن تسعى األحزاب لضامن أن تكون نسبة 50 يف 

املئة من املرشحني يف قوامئها من النساء )قانون هيئات الحكم املحيل، امللحق )1(، القسم 
)11-3( وامللحق )2( القسامن )5-3( و)5-17((. 

العقوبات القانونية يف 
حال عدم االلتزام

قانون هيئات 
ال يوجدالحكم املحيل

قواعد ترتيب املرشحني
يف انتخابات املجالس املحلية، يجب أن تسعى األحزاب لضامن أن يكون الرجال والنساء 

موزعني بالتساوي بطول القامئة )قانون هيئات الحكم املحيل، امللحق )1(، القسم )3-11( 
وامللحق )2( القسامن )5-3( و)5-17((. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
اشرتط قانون الهيئات البلدية لسنة 1998 عىل األحزاب أن »تسعى لضامن أن تكون نسبة 50 يف املئة من املرشحني يف قوائم األحزاب من النساء، 
ع األحزاب، دون إلزام، عىل أن تعتمد  وأن يكون الرجال والنساء موزعني بالتساوي ]بطول[ القامئة«. »يتمثَّل ضعف هذه الصياغة يف أنها تُشجِّ
نظام زيربا ]التناوب[ بشأن مقاعد ]التمثيل النسبي[، وال تفرض عليها أي التزام بالدفع مبرشحات يف مقاعد الدوائر. وقد ظهر تأثري ذلك، عىل 
وجه الخصوص، داخل املؤمتر الوطني األفريقي« )Gender Links 2011:67(. ويف عام 2011، كانت النساء ميثلن 38 يف املئة من جملة النواب 

 .)Gender Links2011:62( عىل املستوى املحيل

وعىل املستوى الوطني، يظل حزب املؤمتر الوطني األفريقي هو الحزب الوحيد الذي يأخذ بنظام الحصص الحزبية الطوعية، حيث بدأ الحزب 
بتخصيص حصة نسبتها 30 يف املئة قُبيل االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام 1994. ويف عام 2006، اعتمد حزب املؤمتر الوطني األفريقي 
صة عىل أساس النوع بنسبة 50 يف املئة يف انتخابات املحليات، ثم طُبِّق النظام نفسه يف االنتخابات الوطنية التي جرت  حصة انتخابية مخصَّ
يف عام 2009. وينصُّ النظام األسايس للحزب عىل »تخصيص حصص للنساء ال تقل عن 50 يف املئة يف جميع الهيئات املنتخبة« )النظام األسايس 
لحزب املؤمتر الوطني األفريقي، الفقرة )1( من املادة )6((. ويف الوقت الراهن، يشغل حزب املؤمتر الوطني األفريقي 264 مقعداً يف الجمعية 

الوطنية، وهو ما يقّل قليالً عن أغلبية الثلثني. 

ويف الوقت الذي ال ينصُّ فيه حزب مؤمتر الشعب، وهو الحزب الذي أسسه يف عام 2008 أعضاء سابقون يف حزب املؤمتر الوطني األفريقي، عىل 
 .)2009 Gender Links( أنه يعتمد حصص طوعية، عمل الحزب عىل أن تكون نسبة 50 يف املئة من أعضائه املنتخبني يف الربملان من النساء
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

مرحلة انتقاليةالنظام االنتخايب332إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص88إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/reports/2390.htm<

2011سنة االنتخابات 

جنوب السودان )جمهورية جنوب السودان( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – املجلس الوطني الترشيعي 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

الدستور

ع الحكومة بجميع مستوياتها مشاركة  ينص الدستور الجديد لدولة جنوب السودان عىل أن »تُشجِّ
النساء يف الحياة العامة ومتثيلهن يف الهيئات الترشيعية والتنفيذية بنسبة 25 يف املئة، عىل األقل، 

عىل سبيل التمييز اإليجايب ملجابهة االختالالت الناشئة عن العوامل التاريخية والعادات والتقاليد« 
)دستور جنوب السودان الصادر عام 2011، الفقرة )أ( من البند )4( من املادة )16((. 

قانون االنتخابات

يتكون املجلس الوطني الترشيعي الحايل من جميع أعضاء املجلس الترشيعي لجنوب 
السودان سابقاً، ومن األعضاء السابقني يف املجلس الوطني لجمهورية السودان املنتخبني 
من الدوائر االنتخابية يف جنوب السودان، ومن أعضاء معينني مبوجب الفقرة )ب( من 

البند )2( من املادة )94( من الدستور املؤقت لجنوب السودان. 
وينصُّ قانون االنتخابات الجديد املعتمد يف عام 2012، )ِمن املفرتَض تطبيقه يف 

االنتخابات الترشيعية يف عام 2015(، عىل أن »يتكون املجلس الوطني الترشيعي لجنوب 
السودان من أعضاء بواقع 60 يف املئة من األعضاء يُنتخبون لتمثيل الدوائر الجغرافية 

عىل مستوى جمهورية جنوب السودان؛ و25 يف املئة من النساء يُنتخنب عىل أساس 
التمثيل النسبي عىل املستوى الوطني عرب قوائم حزبية مغلقة؛ و15 يف املئة يُنتخبون 
عىل أساس التمثيل النسبي عىل املستوى الوطني عرب قوائم حزبية مغلقة« )البند )2( 

من املادة )60( من قانون االنتخابات الوطنية يف جنوب السودان لسنة 2012(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

االنتخاب غري املبارش والتعينيالنظام االنتخايب50إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص5إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 10 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2391_A.htm<

2011سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الواليات
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

الدستور

أثناء الفرتة االنتقالية، يتكون مجلس الواليات من جميع النواب املنتمني إىل جنوب 
السودان الذين كانوا أعضاء يف مجلس الواليات السوداين، إىل جانب 20 نائباً يعينهم 

ع  رئيس جنوب السودان. وينص الدستور الجديد لجنوب السودان عىل أن »تُشجِّ
الحكومة بجميع مستوياتها مشاركة النساء يف الحياة العامة ومتثيلهن يف الهيئات 

الترشيعية والتنفيذية بنسبة 25 يف املئة، عىل األقل، عىل سبيل التمييز اإليجايب ملجابهة 
االختالالت الناشئة عن العوامل التاريخية والعادات والتقاليد« )الفقرة )أ( من البند )4( 

من املادة )16((.

قانون االنتخابات

بعد الفرتة االنتقالية، »يتكون مجلس الواليات من أربعة نواب عن كل والية ينتخبهم 
أعضاء املجلس الترشيعي للوالية املعنية، عىل أن تكون بينهم امرأة، وأن يديل كل عضو 

من أعضاء املجلس الترشيعي للوالية بأربعة أصوات يكون أحدها بالرضورة لصالح امرأة، 
ويفوز املرشحون الحاصلون عىل أعىل األصوات الصحيحة« )البند )3( من املادة )60( من 

قانون االنتخابات الوطنية يف جنوب السودان لسنة 2012(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص مفروضة 
بالقانون

الدستور

ينص الدستور الجديد لجنوب السودان عىل أنَّ »تتكون أرايض جنوب السودان من 
عرش واليات يقوم حكمها عىل أساس الالمركزية، وتكون لكل والية هيئاتها الترشيعية 
ص للنساء 25 يف املئة عىل األقل من  والتنفيذية. وتطبيقاً ملبدأ التمييز اإليجايب، يُخصَّ
املقاعد واملناصب يف جميع الهيئات الترشيعية والتنفيذية يف كل والية، وذلك دون 

إخالل بحقهن يف املنافسة عىل بقية املقاعد واملناصب يف تلك الهيئات. )املادتان )162( 
و)163((.

قانون االنتخابات

»يكون إجاميل عدد األعضاء يف مجالس الواليات يف جميع أنحاء البالد أربعمئة )400( 
رجل وامرأة، توزعهم املفوضية عىل الواليات حسب تعداد كل والية بواقع 60 يف املئة 

من األعضاء لتمثيل الدوائر الجغرافية عىل مستوى الوالية املعنية، و25 يف املئة من 
صة  النساء يُنتخنب عىل أساس التمثيل النسبي عىل مستوى الوالية عرب قوائم مغلقة مخصَّ
للنساء، و15 يف املئة يُنتخبون عىل أساس التمثيل النسبي عىل مستوى الوالية عرب قوائم 

حزبية مغلقة« )املادة )61( من قانون االنتخابات الوطنية يف جنوب السودان لسنة 
.)2012

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
عقب استقالل جنوب السودان عام 2011، اعتُمد الدستور الجديد وقانون االنتخابات الجديد عامي 2011 و2012 عىل التوايل. ويُفرَتَض أن 
صة عىل أساس النوع املذكورة أعاله للمرة األوىل يف  تكون أول انتخابات عامة يف جنوب السودان عام 2015، ُطبَّق فيها أحكام الحصص املخصَّ

هذه االنتخابات. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب354*إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص86إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 24 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=SD<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2297_E.
htm<

سنة االنتخابات 

السودان )جمهورية السودان(  
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – املجلس الوطني 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

وفقاً للفقرة )ب( من البند )2( من املادة )29( من قانون االنتخابات القومية لسنة 
2008، فإّن »خمسة وعرشين باملئة ِمن النساء يُنتخنب عىل أساس التمثيل النسبي عىل 

مستوى الوالية عرب قوائم حزبية منفصلة ومغلقة«. ويديل الناخبون بصوت واحد لصالح 
إحدى قوائم املرأة حسبام يختارون. وال يتأهل للمنافسة عىل املقاعد املحجوزة للمرأة 

سوى األحزاب التي تتخطى قوائم املرأة الخاصة بها العتبة االنتخابية ونسبتها 4 يف 
املئة. وتُوزَّع املقاعد حسب التمثيل النسبي بني تلك األحزاب. وعالوة عىل ذلك، »يفوز 

صة لقوائم املرأة مرشحات تلك القوائم حسب ترتيب ورودهن يف القامئة  باملقاعد املخصَّ
املعنية من أعىل إىل أسفل« )املادة )33( من قانون االنتخابات القومية لسنة 2008(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
عقب استقالل جنوب السودان عام 2011، انقضت والية النواب املنتمني إىل الجنوب يف املجلس الوطني السوداين ومن ثمَّ انخفض عدد األعضاء 

املنصوص عليه قانوناً من 450 إىل 354 )يكون نافذ املفعول لغاية نهاية فرتة الجمعية التأسيسية يف العام 2014(. 

*  الرقم 354 هو العدد اإلجاميل ألعضاء الجمعية الوطنية السودانية عقب إستقالل جنوب السودان يف عام 2011 وإنفصال أعضاء الجمعية الوطنية لجنوب السودان.
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب350إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص126إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 36 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=ES<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2293_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

إسبانيا )مملكة إسبانيا(
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

مة مبوجب هذا القانون النتخابات مجلس النواب )...(  »فيام يخصُّ قوائم املرشحني املقدَّ
فيجب أن تضم نسبة متوازنة من النساء والرجال، بحيث يُشكِّل املرشحون من أي من 

الجنسني 40 يف املئة عىل األقل من مجموع األعضاء. وحينام يكون عدد املقاعد املطلوب 
شغلها أقل من خمسة مقاعد، يُراعي أن تكون النسبة بني الرجال والنساء أقرب ما تكون 
إىل التوازن املتكافئ« )البند )1( من املادة )44( مكرر من القانون التنظيمي بشأن نظام 

االنتخابات العامة(. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

مُتنح األحزاب السياسية مهلة قصرية لضبط قوامئها املخالفة لرشوط الحصص، فإذا 
انقضت املهلة دون أن تفعل ذلك، ال تعتمد املفوضية االنتخابية القوائم املعنية )البندان 

)2( و)4( من املادة )47((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
ال تُطبَّق الحصص عىل جميع القوائم الحزبية فحسب، وإمنا تنطبق أيضاً عىل كل خمسة 

مواقع. فإذا كان عدد املواقع محل االنتخاب أقل من خمسة، يجب أن تحقق القامئة 
توازناً أقرب ما يكون إىل نسبة 40 – 60 يف املئة )البند )2( من املادة )44( مكرر(

االنتخاب املبارش وغري املبارشالنظام االنتخايب266إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص88إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 33 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2294_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
عند وضع املرشحني ملجلس الشيوخ يف قوائم، يُراعى أن تضمَّ هذه القوائم نسبة متوازنة 

من النساء والرجال، بحيث يكون التناسب النهايئ أقرب ما يكون إىل التوازن املتكافئ 
)البند )4( من املادة )44( مكرر(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

مُتنح األحزاب السياسية مهلة قصرية لضبط قوامئها املخالفة لرشوط الحصص، فإذا 
انقضت املهلة دون أن تفعل ذلك، ال تعتمد املفوضية االنتخابية القوائم املعنية )البندان 

)2( و)4( من املادة )47((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
ال تُطبَّق الحصص عىل جميع القوائم الحزبية فحسب، وإمنا تنطبق أيضاً عىل كل خمسة 

مواقع. فإذا كان عدد املواقع محل االنتخاب أقل من خمسة، يجب أن تحقق القامئة 
توازناً أقرب ما يكون إىل نسبة 40 – 60 يف املئة )البند )2( من املادة )44( مكرر(

التفاصيلاملصدر القانوين

  نوع نظام الحصص: 
قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة

»فيام يخصُّ قوائم املرشحني املقدمة مبوجب هذا القانون النتخابات )...( واالنتخابات 
البلدية وانتخابات مجالس جزيرة كناريا الكربى أو املجالس الترشيعية ملناطق الحكم 
الذايت، فيجب أن تضم نسباً متوازنة من النساء والرجال، بحيث يُشكِّل املرشحون من 

أي من الجنسني 40 يف املئة عىل األقل من مجموع األعضاء. وحينام يكون عدد املقاعد 
املطلوب شغلها أقل من خمسة مقاعد، يُراعي أن تكون النسبة بني الرجال والنساء أقرب 

ما تكون إىل التوازن املتكافئ«. وال تُلزم القرى التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة 
باالمتثال لقانون املساواة )البند )1( من املادة )44( مكرر؛ والبند )2( من املادة )187((. 

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

مُتنح األحزاب السياسية مهلة قصرية لضبط قوامئها املخالفة لرشوط الحصص، فإذا 
انقضت املهلة دون أن تفعل ذلك، ال تعتمد املفوضية االنتخابية القوائم املعنية )البندان 

)2( و)4( من املادة )47((. 

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
ال ترسي الحصص عىل جميع القوائم الحزبية فحسب، بل ترسي كذلك عىل كل خمسة 

مواقع. فإذا كان عدد املواقع محل االنتخاب أقل من خسمة، يجب أن تحقق القامئة قدر 
اإلمكان توازناً مبعدل 40-60 يف املئة )البند )2( من املادة )44( مكرر(

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
القوائم  التوازن بني املرشحات واملرشحني. ويُشرتط يف  ل قانون االنتخابات وينص عىل مبدأ  يف آذار/مارس 2007، صدر قانون املساواة ليعدِّ
الحزبية االنتخابية أن تضمَّ بني مرشحيها كال الجنسني بحد أدىن 40 يف املئة وحد أقىص 60 يف املئة يف انتخابات غرفة الربملان السفىل )مجلس 
لة  النواب(. وطُبِّق القانون للمرة األوىل يف االنتخابات العامة التي جرت يف آذار/مارس عام 2008. كذلك يرسي قانون االنتخابات )بصيغته املعدَّ
يف عام 2007( عىل انتخابات األقاليم واملحليات. وكان القانون قد طُبِّق للمرة األوىل عىل انتخابات األقاليم واملحليات يف أيار/مايو 2007. وال 
ترسي الرشوط عىل القرى التي يقّل عدد سكانها عن 5000 نسمة. ومنذ عام 2011، اقترص االستثناء من االلتزام بقانون املساواة عىل القرى 
التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة. كام أنَّ قوانني األقاليم تنص أيضاً عىل تخصيص حصص عىل أساس النوع. فبحلول آذار/مارس 2007، 
كان العديد من األقاليم املتمتعة بالحكم الذايت – ومنها جزر البليار وكاستيال المانشا وأندلوسيا وبالد الباسك – قد اعتمدت نظاماً للحصص 
يف االنتخابات اإلقليمية. ويف هذه االنتخابات، يجب أن مُتثِّل النساء 50 يف املئة عىل األقل من أي قامئة من القوائم الحزبية االنتخابية. ويف أول 
انتخابات طُبِّق فيها نظام الحصص، مل ترفض بعض السلطات االنتخابية يف األقاليم القوائم التي مل تلتزم بالقواعد. وطعنت بعض األحزاب عىل 

هذه القوائم أمام املحاكم اإلدارية، التي قضت بتعديل القوائم املخالفة لاللتزام باملناصفة عىل أساس النوع أو إبطالها. 

ويفرض قانون املساواة الذي أُقر يف بالد الباسك عام 2005 عىل الحكومة أن تلتزم بحصة نسبتها 40 يف املئة لكل من الجنسني يف تشكيل مجلس 
الوزراء. وينص القانون نفسه عىل أن تُشكِّل النساء داخل القوائم الحزبية االنتخابية 50 يف املئة عىل األقل من مجموع املرشحني. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب65إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص4إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 6 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=211<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2301_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

سوازيالند )مملكة سوازيالند( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

يفرض الدستور أن تُشكِّل النساء 30 يف املئة من الربملان: »يتكون مجلس النواب من 76 
عضواً عىل األكرث ]من بينهم[ أربع عضوات ينتخنب خصيصاً من األقاليم األربعة« )الفقرة 

)1-ج( من املادة )95( من الدستور الصادر عام 2005(. »ويُعنيِّ امللك أعضاء مجلس 
النواب املختارين ]...[ بحيث ال يقل عدد النساء بينهم عن النصف عىل األقل« )الفقرة 

)2-ألف( من املادة )95( من الدستور لسنة 2005(. 
»إذا ظهر، يف أول اجتامع للمجلس عقب أي انتخابات عامة، أنَّ النساء لن يُشكِّلن 30 يف 

املئة عىل األقل من جملة أعضاء الربملان، فعندئٍذ، عىل سبيل الحرص، ترسي أحكام هذا 
القسم. ]...[ وألغراض هذا القسم، يقوم املجلس بتشكيل نفسه يف هيئة مجمع انتخايب 
وينتخب ما ال يزيد عن أربع نساء عىل مستوى األقاليم إىل املجلس وفقاً ألحكام القسم 

)95-3(« )الفقرتان )1( و)2( من املادة )86( من الدستور الصادر عام 2005(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

االنتخاب غري املبارش والتعينيالنظام االنتخايب30إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص10إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 33 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2302_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

  نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

»يَنتخب أعضاء مجلس النواب عرشة من أعضاء مجلس الشيوخ، نصفهم عىل األقل 
دها أي قانون، وذلك يف اجتامعهم األول، بحيث ميثلون  من النساء، بالطريقة التي يحدِّ

قطاعات املجتمع السوازي كافة ]...[ ويُعنيِّ امللك عرشين عضواً يف مجلس الشيوخ، مثانية 
منهم عىل األقل من النساء، وفقاً لتقديره عقب استشارة الهيئات التي يراها مناسبة« 

)الفقرتان )2( و)3( من املادة )94( من الدستور الصادر عام 2005(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق. حال عدم االلتزام

غري منطبق. قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
عىل النقيض من متطلبات املادة )86( من الدستور التي تنصُّ عىل أن تُشكِّل النساء 30 يف املئة من الربملان، مل يلتزم تشكيل الربملان بهذا املبدأ. 
فالنص الدستوري الذي يقيض بأن تُشكِّل النساء 30 يف املئة من الربملان مل يُطبَّق بطريقة متسقة، عىل األرجح بسبب االفتقار إىل إطار قانوين 

 .)2012 Gender Links( لالنتخابات يضمن تنفيذ هذا املبدأ
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب350إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص126إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 36 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=TZ<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2337_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

تنزانيا )جمهورية تنزانيا المتحدة(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الوطنية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
الدستورمقاعد محجوزة

صة  تُشكِّل النساء ما ال يقل عن 30 يف املئة من الجمعية الوطنية. وتُوزَّع املقاعد املخصَّ
للنساء عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع عدد املقاعد التي حصلت عليها يف الربملان 

)الفقرة )ب( من البند )1( من املادة )66(؛ والبند )1( من املادة )78( من الدستور(.

قانون االنتخابات

ص 102 منها للنساء، ويُنتخب منها  تتكون الجمعية الوطنية من 350 عضواً، يُخصَّ
239 عضواً يف دوائر ذات مقعد واحد، ويعني الرئيس سبعة أعضاء، وتُخصص خمسة 
مقاعد لتمثيل زنجبار )مقعدان منهم للنساء( ويذهب مقعد واحد إىل النائب العام: 

»يجوز لكل حزب سيايس يخوض االنتخابات الربملانية أن يقرتح ويقدم إىل اللجنة أسامء 
صة للنساء« )الفقرة  املرشحات املؤهالت لتسميتهن كأعضاء يف الربملان عىل املقاعد املخصَّ

)2( من البند )أ( من املادة )86( من الئحة االنتخابات الصادرة عام 2010(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

»تكون أسامء املرشحات املقدمة إىل اللجنة مرتبة ترتيباً تفضيلياً« )الفقرة )4( من البند قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
)أ( من املادة )86( من الئحة االنتخابات الصادرة عام 2010(.
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

عىل املستوى املحيل، ال يجوز أن تشغل النساء أقل من ثلث املقاعد وتُوزَّع هذه املقاعد قانون االنتخابات 
عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع عدد املقاعد التي حصلت عليها.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
نصَّ أول قانون بشأن املقاعد املحجوزة للنساء، والذي طُبِّق قبل انتخابات عام 1995، عىل تحديد املقاعد املحجوزة للنساء بنسبة 15 يف املئة 
وعىل أن تُوزَّع هذه املقاعد عىل األحزاب املختلفة حسب عدد املقاعد التي تفوز بها األحزاب يف الدوائر االنتخابية. وقبل االنتخابات التي 
لت القاعدة املتعلقة بتوزيع  صة للنساء يف الربملان بنسبة ال تقل عن 30 يف املئة وُعدِّ ل الدستور ليفرض مقاعد مخصَّ أُجريت يف عام 2005، ُعدِّ

هذه املقاعد عىل األحزاب لتقوم عىل أساس نسبة األصوات التي تفوز بها هذه األحزاب. 

صة للنساء يف مجلس النواب يف زنجبار إىل 30 يف املئة قبل انتخابات عام 2005، ويُحسب توزيع هذه  وباملثل، فقد زيد عدد املقاعد املخصَّ
املقاعد عىل األحزاب بالتناسب مع عدد الدوائر االنتخابية التي فازت بها هذه األحزاب، عىل أن تكون األحزاب التي فازت بأكرث من 10 يف 
املئة من إجاميل املقاعد يف مجلس النواب هي وحدها املؤهلة للحصول عىل مقاعد النساء )البند )ج( من املادة )64( واملادة )67( من دستور 

زنجبار لسنة 1984(. 

 Civic( املتحدة  املدنية  والجبهة   )Chama Cha Mapinduzi( مابيندوزي  تشا  تشاما  حزب  مثل  السياسية  األحزاب  بعض  اعتمدت  وقد 
نا  للبناء واإلصالح )NationalConvention for Construction and Reform( وتشاما تشا دميوكراسيا  الوطني  United Front( والعهد 
ماينديلو )Chama cha Demokrasia na Maendeleo( حصصاً طوعية، مبا يف ذلك مرشحة واحدة عىل األقل لخوض االنتخابات يف كل دائرة 

انتخابية. 



البالد واألقاليم

183املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب65إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص25إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 38 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=TL<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2369_E.htm<

2012سنة االنتخابات 

تيمور-ليشتي )جمهورية تيمور-ليشتي الديمقراطية( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان الوطني

التفاصيلاملصدر القانوين

نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
مبوجب البند )3( من املادة )12( من قانون انتخابات الربملان الوطني لسنة 2006 

لة عام 2011(، ففي القوائم االنتخابية، يجب أن تكون هناك امرأة بني كل  )بصيغته املعدَّ
مجموعة من ثالثة مرشحني. 

العقوبات القانونية يف 
تُرفض القامئة إذا مل تلتزم بأحكام نظام الحصص )البند )3( من املادة )12((.قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

يف القوائم االنتخابية، يجب أن تكون هناك امرأة بني كل مجموعة من ثالثة مرشحني قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
)البند )3( من املادة )12((.

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

قانون االنتخابات 

يحق للرجال والنساء، دون متييز، أن يشاركوا كمرشحني وأن يُنتخبوا كرؤساء أو أعضاء يف 
املجالس املحلية. وينصُّ القانون كذلك عىل أن يتكون املجلس املحيل من رئيس املجلس 
املحيل وزعامء القرى التي تقع يف نطاق املجلس املحيل، باإلضافة إىل عضوتني من النساء 

وعضوين من الشباب، بواقع عضو من كل جنس، وعضو من الشيوخ )القانون رقم )2( 
لسنة 2004 بشأن انتخابات املجالس املحلية ورؤسائها، البند )2( من املادة )2(؛ والبند 

)1( من املادة )3((.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

غري منطبق.قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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معلومات إضافية
ثار الجدل بشأن تخصيص حصص للنساء يف تيمور-ليشتي أثناء فرتة اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور-ليشتي )UNTAET( ما بني 
ترشين األول/أكتوبر عام 1999 ونيسان/أبريل عام Ballington and Dahlerup( 2001 2006: 251–52(. فخالل هذه الفرتة، اقرتحت منظمة 
ى شبكة نساء تيمور-ليشتي )Rede Feto Timor Leste( )وهي شبكة تضمُّ 16 منظمة نسائية( أن ينصَّ عىل حصص إلزامية يف الالئحة  تُسمَّ
م  االنتخابية، وذلك استناداً إىل منهاج عمل بيجني واتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وكان املطلوب أن تقدِّ
ص موقع بني كل  قوائم األحزاب السياسية مرشحات بنسبة 30 يف املئة عىل األقل، وأن توضع املرشحات يف مواقع لها فرص يف الفوز عىل أن يخصَّ
ثالثة للنساء. إال أنَّ املجلس الوطني رفض نظام الحصص يف عام 2001. ويف نهاية املطاف، اعتُمد البند )3( من املادة )12( من قانون االنتخابات 
يف عام 2006، لينصَّ عىل أن تكون هناك امرأة بني كل مجموعة من أربعة مرشحني يف القوائم االنتخابية. وبعد تنقيح نظام الحصص يف عام 

2011، اعتُمدت قاعدة أفضل تقيض بأن تكون هناك امرأة بني كل مجموعة من ثالثة مرشحني يف القوائم االنتخابية.



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب91إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص14إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 15 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/country_view. 
cfm?CountryCode=TG<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2315_E.htm<

2013سنة االنتخابات 

توغو )جمهورية توغو( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– مجلس الجمهورية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

تتكون الجمعية الوطنية من 91 عضواً منتخباً بنظام التمثيل النسبي عرب قوائم املرشحني 
املغلقة يف دوائر انتخابية متعددة املقاعد. ويجب أن تضمَّ قوائم املرشحني أعداداً 

ل  متساوية من الرجال والنساء )البند )5( من املادة )220( من قانون االنتخابات املعدَّ
بالقانون رقم )2013-004((. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

ال يوجد. قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
ل قانون االنتخابات عام 2013 ليشرتط أن تضمَّ قوائم املرشحني أعداداً متساوية من النساء والرجال، مبا ينطبق عىل االنتخابات الترشيعية ملا  ُعدِّ
ص  بعد عام 2013. وينصُّ قانون األحزاب السياسية ومتويل الحمالت االنتخابية لسنة 2013 عىل توزيع 20 يف املئة من التمويل الحكومي املخصَّ
لألحزاب السياسية بالتناسب مع عدد النساء املنتخبات يف االنتخابات الترشيعية السابقة، و10 يف املئة بالتناسب مع عدد النساء املنتخبات يف 

انتخابات املحليات السابقة. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  ال 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب217إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص58إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 27 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2392_A.
htm<

2011سنة االنتخابات 

تونس )الجمهورية التونسية( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– املجلس الوطني التأسييس

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
يتكون املجلس الوطني التأسييس من 217 عضواً منتخباً عن 33 دائرة انتخابية بنظام 

م  التمثيل النسبي عرب القوائم الحزبية. ووفقاً للامدة )16( من املرسوم رقم )35(: »تُقدَّ
الرتشحات عىل أساس مبدأ التناصف بني النساء والرجال«.

العقوبات القانونية يف 
ال تقبل القامئة التي ال تحرتم مبدأ التناصف بني النساء والرجال إال يف حدود ما يحتِّمه قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

صة لبعض الدوائر )املادة 16(. العدد الفردي للمقاعد املخصَّ

»ويتّم ترتيب املرتشحني يف صلب القوائم عىل أساس التناوب بني النساء والرجال« )املادة 16(.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
نتيجة لألحكام التي فُرضت مؤخراً بشأن املناصفة والتناوب يف قوائم املرشحني، شارك نحو 5.000 مرشحة )48 يف املئة من مجموع املرشحني( يف 
انتخابات املجلس الوطني التأسييس التي أُجريت يف عام 2011. وعىل الرغم مام لهذه الخطوة اإليجابية من دور يف تعزيز املساواة بني الجنسني 
يف تونس؛ فتطبيق مبدأ املساواة بني الجنسني والدفع مبثل هذا العدد الكبري من املرشحات يف القوائم الحزبية مل يُحقِّق يف النهاية متثيالً متساوياً 
للنساء يف املجلس الوطني التأسييس. فنظراً لصغر حجم الدوائر، كان من العسري أن تفوز كل قامئة حزبية بأكرث من مقعد واحد يف الدائرة 
وكان الرجال يتصدرون 93 يف املئة من قوائم املرشحني، فنتج عن ذلك أن شكَّلت النساء 27 يف املئة فحسب من األعضاء املنتخبني يف املجلس.



البالد واألقاليم
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب375إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص131إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 35 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=UG<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2329_E.htm<

2011سنة االنتخابات 

أوغندا )جمهورية أوغندا(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص مفروضة 
بالقانون

ينصُّ البند )1( من املادة )78( من الدستور عىل أن يضمَّ الربملان نائبة واحدة عن كل الدستور
دائرة. وهناك 112 دائرة يف أوغندا. 

قانون االنتخابات

يُشكَّل الربملان يف أوغندا بالطريقة اآلتية: هناك 238 نائباً عن الدوائر االنتخابية العامة 
و112 نائبة عن كل دائرة يُنتخنب انتخاباً مبارشاً من جموع الناخبني يف اقرتاع خاص يف 

كل دائرة )للنساء فقط(، وعرش نواب من قوات الدفاع الشعبية األوغندية، عىل أن تكون 
بينهم امرأتان، وخمس نواب من الشباب، عىل أن تكون بينهم امرأة واحدة، وخمس 
نواب من العامل، عىل أن تكون بينهم امرأة واحدة )املادة )8( من قانون االنتخابات 

الربملانية لسنة 2005(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

ص ثلث الدستور تنصُّ الفقرة )ب( من البند )2( من املادة )180( من دستور 1995 عىل أن يُخصَّ
املقاعد يف مجالس هيئات الحكم املحيل للنساء. 

قانون االنتخابات

د الحصص السكانية  تُنتخب عضوات املجالس املحلية يف دوائر انتخابية خاصة. »تُحدَّ
الخاصة بتحديد املناطق االنتخابية للنائبات عىل أساس اشرتاط أن تُشكِّل النساء ثلث 

املجلس املحيل املعني )البند )3( من املادة )108( من قانون هيئات الحكم املحيل لسنة 
.)1997

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف االنتخابات التي أُجريت يف عام 2011، فازت النساء بـ 131 مقعداً، من بينهن 11 نائبة انتُخنب يف الدوائر العامة و112 نائبة انتُخنب عن 
صة للنساء ونائبتان ضمن نواب الشباب ونائبتان ضمن نواب املعوَّقني ونائبتان ضمن نواب العامل ونائبتان ضمن نواب قوات  الدوائر املخصَّ

الدفاع الشعبية األوغندية. 

ويف االنتخابات التي أُجريت يف عام 2006، فازت النساء بـ 99 مقعداً، من بينهن 14 نائبة انتُخنب يف الدوائر العامة و79 نائبة انتُخنب عن الدوائر 
العامل  نواب  ونائبتان ضمن  املعوَّقني  نواب  ونائبة ضمن  الشباب  نواب  ونائبة ضمن  الدوائر شاغراً(  للنساء )وظلَّ مقعد إحدى  صة  املخصَّ

ونائبتان ضمن نواب قوات الدفاع الشعبة األوغندية. 

وقبل عام 2006، مل تكن النساء الاليئ ينافسن عىل املقاعد الخاصة بالدوائر املحجوزة للنساء يُنتخنب انتخاباً مبارشاً، بل من خالل مجمع انتخايب 
يهيمن عليه الرجال يف الغالب. 



البالد واألقاليم

189املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

أوروغواي )جمهورية أوروغواي الشرقية( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب99إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص14إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 14 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=UY<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2341_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – مجلس النواب 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

ينص البندان )2( و)3( من املادة )2( من القانون رقم )476-18(، بشأن االنتخابات 
)تنطبق عىل انتخابات 2014 صعوداَ(، عىل أن يكون هناك مرشحون من كال الجنسني 
بني كل مجموعة من ثالثة مرشحني يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو يف أول 
15 موقعاً فيها. ويف األحوال التي تقترص فيها املنافسة عىل مقعدين فقط، يكون أحد 

املرشَحني امرأة. 

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام ترفض املحكمة االنتخابية القوائم التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ

النوع )املادة 3(.

يجب أن تشغل النساء موقعاً من بني كل ثالث يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يف أول 15 موقعاً فيها )البند )2( من املادة )2( من القانون رقم )18-476((. 

القامئة النسبيةالنظام االنتخايب31إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص4إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 13 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2342_E.htm<

2009سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

ينصُّ البندان )2( و)3( من املادة )2( من القانون رقم )476-18(، بشأن االنتخابات 
)تنطبق عىل انتخابات 2014 صعوداً(، عىل أن يكون هناك مرشحون من كال الجنسني 
بني كل مجموعة من ثالثة مرشحني يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو يف أول 
15 موقعاً فيها. ويف األحوال التي تقترص فيها املنافسة عىل مقعدين فقط، يكون أحد 

املرشَحني امرأة. 

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام ترفض املحكمة االنتخابية القوائم التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ

النوع )املادة 3(.

يجب أن تشغل النساء موقعاً من بني كل ثالث يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يف أول 15 موقعاً فيها )البند )2( من املادة )2( من القانون رقم )18-476((. 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات

فيام يخصُّ اانتخابات الهيئات الترشيعية لألقاليم، يكون هناك مرشحون من كال الجنسني 
بني كل مجموعة من ثالثة مرشحني يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو يف أول 
15 موقعاً فيها. ويف األحوال التي تقترص فيها املنافسة عىل مقعدين فقط، يكون أحد 

املرشَحني امرأة. غري أنَّ البندين )2( و)3( من املادة )2( عىل أن يقترص تطبيق الحصص 
عىل انتخابات األقاليم التي ستُجرى يف 2015.

العقوبات القانونية يف 
صة عىل أساس قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام ترفض املحكمة االنتخابية القوائم التي ال تلتزم برشوط الحصص املخصَّ

النوع )املادة 3(.

يجب أن تشغل النساء موقعاً من بني كل ثالث يف القوائم االنتخابية، إما بطول القامئة أو قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
يف أول 15 موقعاً فيها )البند )2( من املادة )2( من القانون رقم )18-476((. 

معلومات إضافية
ينصُّ قانون الحصص املعمول به حالياً أيضاً عىل تخصيص حصص يف انتخابات األحزاب الداخلية: يجب أن تكون هناك امرأة من بني كل ثالثة 
مرشحني للهيئات التنفيذية واملؤمترات العامة لألحزاب. وقد بدأ العمل بنظام الحصص منذ االنتخابات الداخلية التي أُجربت يف حزيران/يونيو 

داً بفرتة زمنية معينة. 2009، وهو ليس محدَّ

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  ال 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

أوزبكستان )جمهورية أوزبكستان( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

نظام الجولتنيالنظام االنتخايب150إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص33إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 22 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=UZ<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2343_E.htm<

2010سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – الغرفة الترشيعية باملجلس األعىل 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

يهم األحزاب قانون االنتخابات »ال يقل عدد النساء عن 30 يف املئة من جملة عدد املرشحني الذين تُسمِّ
السياسية« )البند )4( من املادة )22( من قانون انتخابات الغرفة الترشيعية باملجلس األعىل(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
املفروضة بالقانون

قانون االنتخابات
يهم  »ال يقل عدد النساء عن 30 يف املئة من جملة عدد املرشحني لالنتخابات الذين تُسمِّ

األحزاب السياسية« )البند )6( من املادة )22( من قانون انتخابات مجالس نواب الشعب 
يف األقاليم واملقاطعات واملدن(. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

معلومات إضافية
يتكون املجلس الترشيعي من 150 عضواً، يُنتخب منهم 135 عضواً باالقرتاع العام يف الدوائر االنتخابية وفقاً لنظام الجولتني و15 عضواً باالنتخاب 
غري املبارش. وقد طُبِّق نظام تخصيص الحصص عىل أساس النوع بنسبة 30 يف املئة عىل املستويني الوطني ودون الوطني للمرة األوىل يف عام 2004. 

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   ال	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الصوت الواحد غري املتحولالنظام االنتخايب52إجاميل عدد املقاعد

ال توجد حصص مفروضة بالقانون فيام يخصُّ الربملاننوع نظام الحصصصفرإجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات صفر يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=240<
>http://www.ipu.org/parline/reports/2345_E. htm<

2012سنة االنتخابات 

فانواتو )جمهورية فانواتو( 
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الربملان 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
ص مقعد واحد يف كل دائرة من دوائر قانون االنتخاباتمقاعد محجوزة فيام يخصُّ انتخابات املجالس البلدية، يُخصَّ

البلديات للنساء )تعديل قانون البلديات لسنة 2013(.

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
يف عام 2013، أقر برملان فانواتو تعديالً تاريخياً لقانون البلديات يقيض بتخصيص مقاعد للنساء يف مجالس البلديات. ويُنظر إىل النص باعتباره 
»تدبرياً خاصاً مؤقتا«، ُطبَّق يف انتخابات 2013 صعوداً. وبوسع املرشحات أن ينافسن عىل املقاعد املحجوزة أو عىل املقاعد العامة يف البلدية 

املعنية. 

وباإلضافة إىل ذلك، فاملساواة بني الجنسني قد ظهرت يف خطة األولويات والعمل 2012-2016 – وهي أرفع خطة عىل املستوى الوطني. وتهدف 
الخطة إىل تطبيق حصص للنساء يف الربملان بحّد أدىن 30 يف املئة.
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القامئة النسبيةالنظام االنتخايب80إجاميل عدد املقاعد

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص38إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 48 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2383_A.htm<

2013سنة االنتخابات 

غرفة الربملان العليا – مجلس الشيوخ 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• يف غرفة الربملان العليا؟  نعم 	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  نعم  	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام الفائز األولالنظام االنتخايب270إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص85إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 31 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=ZW<
>http://www.ipu.org/parline-e/ reports/2361_E.
htm<

2013سنة االنتخابات 

زمبابوي )جمهورية زمبابوي( 
النظام البرلماني: ذو غرفتين 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل – الجمعية الوطنية 

التفاصيلاملصدر القانوين

نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
الدستوراملفروضة بالقانون

ينص الدستور الجديد لزمبابوي، املعتمد يف أيار/مايو 2013 عىل النظام اآليت بشأن 
صة للنساء: »تتكون الجمعية الوطنية من 210 أعضاء يُنتخبون باالقرتاع  املقاعد املخصَّ

الرسي يف 210 دائرة انتخابية تنقسم إليها زمبابوي، ويف أول دورتني برملانيتني بعد دخول 
الدستور حيز النفاذ، تُنتخب ستون نائبة إضافية من النساء، ست عن كل إقليم من 

أقاليم زمبابوي، وفق نظام التمثيل النسبي حسب األصوات التي يحصل عليها املرشحون 
الذي ميثلون األحزاب السياسية يف االنتخابات العامة لنواب الدوائر يف األقاليم« )املادة 
)124( الفصل )4( من الدستور الصادر يف عام 2013(. وستؤدي هذه اإلضافة الجديدة 

إىل زيادة حجم برملان زمبابوي من 210 إىل 270 عضواً. 

العقوبات القانونية يف 
غري منطبق.حال عدم االلتزام

غري منطبق.قواعد ترتيب املرشحني



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 194

التفاصيلاملصدر القانوين

الدستور

ينص الدستور الجديد لزمبابوي املعتمد يف 2013 عىل أنه من بني 80 عضواً يف مجلس 
الشيوخ، يُنتخب 60 عضواً )ستة أعضاء عن كل إقليم من األقاليم العرشة( وفق نظام 

التمثيل النسبي »مع مراعاة التناوب يف الرتتيب بني الرجال والنساء يف القوائم، وبحيث 
تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من النساء« )البندان )1( و)2( من املادة )120(، 

الفصل 3 من الدستور(. 

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

الدستورقواعد ترتيب املرشحني

حسب املنصوص عليه يف الدستور الجديد، يُنتخب 60 عضواً )6 أعضاء عن كل إقليم من 
األقاليم العرشة( وفق نظام التمثيل النسبي »مع مراعاة التناوب يف الرتتيب بني الرجال 
والنساء يف القوائم، وبحيث تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من النساء« )البندان )1( 

و)2( من املادة )120(، الفصل 3 من الدستور(.

التفاصيلاملصدر القانوين

نوع نظام الحصص: 
حصص املرشحني 
الدستوراملفروضة بالقانون

وفقاً للدستور الجديد، يف مجالس األقاليم التي يُنتخب لها يف األحوال العادية عرشة 
أعضاء بنظام التمثيل النسبي داخل اإلقليم، تُجرى االنتخابات » مع مراعاة التناوب يف 
الرتتيب بني الرجال والنساء يف القوائم، وبحيث تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من 

النساء« )البندان )1( و)3( من املادة )268( الفصل 3 من الدستور(.

العقوبات القانونية يف 
ال يوجد.حال عدم االلتزام

قواعد ترتيب املرشحني

وفقاً للدستور الجديد، يف مجالس األقاليم التي يُنتخب لها يف األحوال العادية 10 أعضاء 
بنظام التمثيل النسبي داخل اإلقليم، تُجرى االنتخابات » مع مراعاة التناوب يف الرتتيب 

بني الرجال والنساء يف القوائم، وبحيث تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من النساء« 
)البندان )1( و)3( من املادة )268(، الفصل 3 من الدستور(.

حصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
من املتوقع يف ظل النظام الجديد الذي يقيض بتخصيص مقاعد للنساء يف الجمعية الوطنية واملناصفة بني الجنسني يف قوائم املرشحني النتخابات 
الصادر يف  الدستور  أنَّ  السياسية يف زمبابوي. غري  الحياة  النساء املشاركات يف  األقاليم، أن تحدث طفرة يف عدد  الشيوخ وانتخابات  مجلس 
عام 2013 ال ينصُّ عىل أية عقوبات عىل األحزاب التي ال تلتزم باألحكام الدستورية التي تشرتط املناصفة بني الجنسني يف قوائم املرشحني 
ملجلس الشيوخ ومجالس األقاليم. وحسبام ورد يف الدستور، فسوف يقترص العمل باملقاعد املحجوزة للنساء يف الجمعية الوطنية عىل الدورتني 

الربملانيتني التاليتني عىل التعديل الدستوري الذي جرى يف عام 2013. 
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األقاليم 
كوسوفو )جمهورية كوسوفو( 

النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

نظام القامئة النسبيةالنظام االنتخايب120إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص40إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 33 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=KS<

2010سنة االنتخابات 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– الجمعية الترشيعية

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص مفروضة 
بالقانون

»يُراعى يف تشكيل برملان كوسوفو احرتام مبادئ املساواة بني الجنسني املتعارف عليها الدستور
دوليا« )الفقرة )2( من املادة )71( من دستور جمهورية كوسوفو(.

قانون االنتخابات

يف برملان كوسوفو الذي يتكون من 120 عضواً، يُنتخب 100 عضو بنظام التمثيل النسبي 
ص 20 مقعداً لتمثيل األقليات القومية يف كوسوفو  لفرتة مدتها منها أربع سنوات ويُخصَّ

لفرتة مدتها أربع سنوات« )املادة )64( من دستور جمهورية كوسوفو(. 
م بها الكيانات السياسية 30 يف املئة عىل  تضمُّ كل قامئة من قوائم املرشحني التي تتقدَّ

األقل من كل من الرجال والنساء، بحيث يكون هناك مرشح واحد عىل األقل من كل نوع 
بني كل مجموعة من ثالثة أسامء، ابتداء من املرشح األول يف القامئة. )الفقرة )1( من 

املادة )27( من قانون االنتخابات العامة(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

»إذا ظهر، بعد توزيع املقاعد، أنَّ املرشحني الذين ميثلون أقلية من ناحية النوع داخل 
الكيان السيايس مل يحصلوا عىل 30 يف املئة عىل األقل من إجاميل املقاعد التي حصل 

عليها ذلك الكيان، يُستعاض عن آخر املرشحني املنتخبني الذين ميثلون أغلبية من ناحية 
النوع باملرشح الذي يليه من النوع املغاير عىل قامئة املرشحني، حتى يصل إجاميل عدد 

صة للنوع الذي ميثل أقلية إىل 30 يف املئة عىل األقل« )الفقرة )6( من  املقاعد املخصَّ
املادة )111( من قانون االنتخابات العامة(.

قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني

م بها الكيانات السياسية 30 يف املئة عىل  تضمُّ كل قامئة من قوائم املرشحني التي تتقدَّ
األقل من كل من الرجال والنساء، بحيث يكون هناك مرشح واحد عىل األقل من كل نوع 

بني كل مجموعة من ثالثة أسامء، ابتداء من املرشح األول يف القامئة. )الفقرة )1( من 
املادة )27( من قانون االنتخابات العامة(.
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص مفروضة 
بالقانون

تضمُّ كل قامئة من قوائم املرشحني 30 يف املئة عىل األقل من املرشحني املعتمدين من كل قانون االنتخابات
نوع )الفقرة )2( من املادة )7( من قانون االنتخابات املحلية(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخابات حال عدم االلتزام

»إذا ظهر، بعد توزيع املقاعد، أنَّ املرشحني الذين ميثلون أقلية من ناحية النوع داخل 
الكيان السيايس مل يحصلوا عىل 30 يف املئة عىل األقل من إجاميل املقاعد التي حصل 

عليها ذلك الكيان، يُستعاض عن آخر املرشحني املنتخبني الذين ميثلون أغلبية من ناحية 
النوع باملرشحني املؤهلني من النوع املغاير الذين يلونَهم عىل قامئة املرشحني حتى يصل 
صة للنوع الذي ميثل أقلية إىل 30 يف املئة عىل األقل« )الفقرة  إجاميل عدد املقاعد املخصَّ

)4( من املادة )8( من قانون االنتخابات املحلية(.

ال يوجد.قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانوننوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
أعلنت كوسوفو، التي كانت فيام سبق إقليامً رصبياً تحت إدارة األمم املتحدة، استقاللها يف شباط/ فرباير 2008 واعرتفت بها حوايل 60 دولة 

من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، لكن رصبيا ال تعرتف لها باالستقالل. 
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هل هناك حصص مفروضة بالقانون:
• يف الربملان ذي الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل؟   نعم	
• عىل املستوى دون الوطني؟  نعم 	

هل هناك حصص طوعية:
• من جانب األحزاب السياسية؟  ال 	

هل هناك معلومات إضافية؟ نعم 

النظام املتوازيالنظام االنتخايب113إجاميل عدد املقاعد

مقاعد محجوزة نوع نظام الحصص37إجاميل عدد النساء

تفاصيل عن االنتخابات 33 يف املئةنسبة النساء 
)باإلنجليزية(

>http://www.idea.int/vt/countryview. 
cfm?CountryCode=TW<

2012سنة االنتخابات 

تايوان )تايبيه الصينية(
النظام البرلماني: ذو غرفة واحدة 

الربملان ذو الغرفة الواحدة/غرفة الربملان السفىل– املجلس الترشيعي )اليوان الترشيعي( 

التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة 

وحصص مفروضة 
بالقانون

الدستور

تنص املادة )64( من الدستور عىل أنَّه من بني أعضاء املجلس الترشيعي املنتخبني وفقاً 
د القانون عدد العضوات املنتخبات من النساء. وعالوة عىل  لألحكام ذات الصلة، يُحدِّ

د القانون عدد  ذلك، تنص املادة )134( عىل أنه »يف مختلف أنواع االنتخابات، يحدِّ
النساء الواجب انتخابهن والتدابري املتصلة بذلك«.

قانون االنتخابات

من بني 113 مقعداً هي جملة عدد املقاعد يف الغرفة السفىل، يُنتخب 73 مقعداً وفق 
نظام الفائز األول يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، وينتخب السكان األصليون 6 

مقاعد بنظام الصوت الواحد غري املتحول يف دائرتني بكل منهام 3 مقاعد. ويتبقى 34 
مقعداً تُعترب مقاعد للتمثيل العام )مبا يف ذلك الجاليات يف الخارج( وتُنتخب يف دائرة 

عىل املستوى الوطني، وتُحتسب باستخدام أكرب طريقة متبقية. وفيام يخصُّ هذه املقاعد 
األربعة والثالثني، ينص القانون عىل ما ييل: »ال تقل حصص النساء املنتخبات يف قامئة 

كل حزب سيايس عن 50 يف املئة« )البند )6( من املادة )67( من قانون انتخاب املوظفني 
العموميني وعزلهم(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخاباتحال عدم االلتزام

»فيام يتعلق بحصص النساء املنتخبات املوزعة عىل األحزاب السياسية، إذا قّل عدد 
النساء املنتخبات عن طريق توزيع الحصص برتتيب املرشحني يف القامئة عن الحصص 

الواجبة للنساء املنتخبات، تكون للمرشحات املتأخرات يف الرتتيب األولوية يف أن يُنتخنب« 
)البند )6( من املادة )67( من قانون انتخاب املوظفني العموميني وعزلهم(. 

ال يوجد.قانون االنتخاباتقواعد ترتيب املرشحني
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التفاصيلاملصدر القانوين

 نوع نظام الحصص: 
مقاعد محجوزة

د القانون عدد النساء الواجب انتخابهن والتدابري الدستور »يف مختلف أنواع االنتخابات، يحدِّ
الخاصة بذلك« )املادة )134( من الدستور(. 

قانون االنتخابات

عىل املستوى املحيل، يُخصص مقعد واحد من كل أربعة مقاعد للنساء، إذا كان عدد 
ص مقعد واحد من كل أربعة مقاعد  املقاعد يزيد عىل أربعة مقاعد. وكذلك، يُخصَّ

صة للسكان األصليني للنساء املنتميات إىل السكان األصليني، إذا كان عدد املقاعد  مخصَّ
يزيد عىل أربعة مقاعد )املادة )33( من قانون هيئات الحكم املحيل(.

العقوبات القانونية يف 
قانون االنتخابات حال عدم االلتزام

يف االنتخابات املحلية، إذا أظهرت نتائج االنتخابات أنَّ عدد النساء املنتخبات يقل عن 
الحصص املقررة، تُحتسب األصوات التي حصلت عليها املرشحات الاليئ مل يُنتخنب بصورة 

منفصلة، وتُنتخب املرشحات الاليئ يحصلن عىل األغلبية املقارنة من األصوات بناء عىل 
ترتيبهن )املادة )68( من قانون انتخاب املوظفني العموميني وعزلهم(.

يُخصص مقعد واحد من كل أربعة مقاعد للنساء.قانون االنتخابات قواعد ترتيب املرشحني

مقاعد محجوزةنوع نظام الحصص

أنظمة الحصص عىل املستوى دون الوطني 

معلومات إضافية
حتى عام 1992 كانت الجمعية الوطنية، وهي هيئة ُمنتخبة كبرية بها نواب عن بر الصني الرئييس وعن تايوان )تايبيه الصينية(، هي الجهاز 
الترشيعي الرئييس املسؤول عن تعديل الدستور وانتخاب الرئيس. غري أنَّ الجمعية الترشيعية باتت منعدمة الدور إىل حد كبري، نظراً لعدم 
قدرتها عىل تجديد تشكيلها بسبب متديد واليات نواب الرب الرئييس. ويف عام 1992، صار الرئيس يُنتخب انتخاباً مبارشاً من الشعب، ويف عام 
2000، ُجرِّدت الجمعية الوطنية من معظم صالحياتها، وتحولت صالحياتها الترشيعية إىل املجلس الترشيعي. ويف عام 2005، أُلغيت الجمعية 
ت الجمعية الترشيعية العديد من املقاعد  الترشيعية متاماً وبات التعديل الدستوري يتقرر من خالل االقرتاع العام. وأثناء فرتة وجودها، ضمَّ
صة للنساء النائبات عن املنظامت النسائية. ومبوجب نظام الصوت الواحد غري املتحول، وحتى االنتخابات التي أُجريت يف عام 2005، كان  املخصَّ
ص من بينها مقعد واحد للمرشحات  يجري العمل بنظام الدوائر متعددة املقاعد؛ ويف الدوائر التي كانت تضم أكرث من أربعة أعضاء، كان يُخصَّ
 .)89–288 :2006 Matland( الاليئ حصلن عىل أعىل من األصوات. وكان مجمل عدد املقاعد التي خصصها هذا النظام للنساء يعادل 10 يف املئة

ويف ضوء تعديل دستوري أُجري يف أوائل التسعينيات من القرن املايض، اقرُتح تخصيص 25 يف املئة من جملة املقاعد الترشيعية للنساء، غري 
أنَّ الربملان مل يقر هذا املقرتح.





المالحق
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املالحق

الملحق )أ(: قوائم بأسماء البلدان التي تأخذ بنظام حصص المرشحين المفروضة بالقانون، 
والتي تأخذ بنظام المقاعد المحجوزة، والتي تلتزم فيها األحزاب بحصص طوعية. 

رمبا يظهر بعض البلدان يف أكرث من قامئة واحدة، نظراً ألنها تُطبِّق أنواعاً مختلفة من أنظمة الحصص يف ذات املستوى أو ذات الغرفة الربملانية، 
صة للنساء‘(. أو يف مستويات متعددة )’قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ

>http://www.quotaproject.org<

الجدول )أ-1(: قامئة البلدان التي تأخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون يف تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو يف تشكيل 
املجالس عىل املستوى دون الوطني 

المالحق

نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

 ألبانيا 1-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة ومرشح واحد من النوع 
األقل متثيالً بني أول ثالثة أسامء.

)ب(: 30 يف املئة ومرشح واحد من النوع 
األقل متثيالً بني أول ثالثة أسامء.

صة عىل  يف حال عدم االلتزام بأحكام الحصص املخصَّ
أساس النوع، تفرض املفوضية املركزية لالنتخابات 

غرامة قدرها مليون ليك ألباين )حوايل 7120 يورو(. 
وباإلضافة إىل ذلك، تستعيض املفوضية املركزية 

لالنتخابات عن املرشحني مبن يلونهم يف القامئة من 
النوع األقل متثيالً إىل أن تُستوىف الحصص املخصصة 

عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: امرأة بني كل ثالثة مرشحني.

صة عىل  يف حال عدم االلتزام بأحكام الحصص املخصَّ
أساس النوع، تفرض املفوضية املركزية لالنتخابات 

غرامة قدرها 50,000 ليك ألباين )حوايل 357 يورو(. 
وباإلضافة إىل ذلك، تستعيض املفوضية املركزية 

لالنتخابات عن املرشحني مبن يلونهم يف القامئة من 
النوع األقل متثيالً إىل أن تُستوىف الحصص املخصصة 

عىل أساس النوع.

الغرفة الجزائر**2-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: متثل النساء من 20 إىل 50 يف املئة من 
املرشحني، حسب عدد املقاعد يف الدائرة.

)ب(: ال يوجد.

صة  تُرفض أي قامئة تخالف متطلبات الحصص املخصَّ
عىل أساس النوع. وميكن لألحزاب تغيري قوامئها يف 

موعد أقصاه شهر واحد قبل موعد االنتخابات.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: متثل النساء من 30 إىل 35 يف املئة من 
املرشحني، حسب عدد املقاعد املطلوب 

شغلها.
)ب(: ال يوجد.

صة  تُرفض أي قامئة تخالف متطلبات الحصص املخصَّ
عىل أساس النوع. وميكن لألحزاب تغيري قوامئها يف 

موعد أقصاه شهر واحد قبل موعد االنتخابات.

 أنغوال 3-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

ال يوجد.ال يوجد.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

األرجنتني 4-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل يتم الوفاء مبتطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، ال بد من تغيري القامئة يف غضون 

48 ساعة. فإذا مل يلتزم الحزب بهذا الرشط، تقوم 
املحكمة املختصة بتبديل الرتتيب الخاص باملرشحني 
عىل القامئة ووضع املرشحات التاليات يف القامئة يف 

املواضع التي تراها املحكمة مناسبة.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: مرشَحان مختلفان يف الجنس يف 
الدوائر االنتخابية ذات الثالثة مقاعد.

إذا مل يتم الوفاء مبتطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، ال بد من تغيري القامئة يف غضون 

48 ساعة. فإذا مل يلتزم الحزب بهذا الرشط، تقوم 
املحكمة املختصة بتبديل الرتتيب الخاص باملرشحني 
عىل القامئة ووضع املرشحات التاليات يف القامئة يف 

املواضع التي تراها املحكمة مناسبة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

تختلف باختالف مناطق البالد.تختلف باختالف مناطق البالد.

 أرمينيا 5-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يجوز أن يزيد عدد األشخاص 

من أحد الجنسني عن 80 يف املئة بني أي 
مجموعة من املرشحني من خمسة أسامء يف 

نظام القامئة النسبية.

تَرفض املفوضية املركزية لالنتخابات تسجيل القوائم 
التي ال تستويف متطلبات نظام الحصص.

بلجيكا 6-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: ال يجوز أن يزيد نصيب أحد الجنسني 
من مرشحي القوائم االنتخابية عىل نصيب 

الجنس اآلخر إال بعضو واحد.
)ب(: ال يجوز أن يكون االسامن األوالن من 

نوع واحد. وال يرسي التناوب عىل باقي 
القامئة.

تُرفض القوائم التي ال تستويف متطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: ال يجوز أن يزيد نصيب أحد الجنسني من 
مرشحي القوائم االنتخابية عىل نصيب الجنس 

اآلخر إال بعضو واحد.
)ب(: ال يجوز أن يكون االسامن األوالن من 

نوع واحد. وال يرسي التناوب عىل باقي القامئة.

تُرفض القوائم التي ال تستويف متطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

تحكمها قوانني انتخابية تختلف حسب 
اإلقليم، وإمنا يسري معظمها عىل نهج 

النظام االتحادي الذي يقيض باملناصفة بني 
املرشحني.

تحكمها قوانني انتخابية تختلف حسب اإلقليم، وإمنا 
يسري معظمها عىل نهج النظام االتحادي.

بوليفيا 7-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: )أ(: 50 
يف املئة.

)ب(: التناوب بني املرشحني واملرشحات.
فيام يخصُّ نظام الفائز األول: )أ(: 50 يف 

املئة.
)ب(: غري ُمطبَّقة.

يُرسل إخطار بتصحيح القامئة مدته 72 ساعة. فإذا 
ُوجد الحزب مخالفاً للمرة الثانية، يُرفض تسجيل 

الحزب.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: )أ(: 50 
يف املئة.

)ب(: التناوب بني املرشحني واملرشحات.
فيام يخصُّ نظام الفائز األول: )أ(: 50 يف املئة.

)ب(: غري ُمطبَّقة.

يُرسل إخطار بتصحيح القامئة مدته 72 ساعة. فإذا 
ُوجد الحزب مخالفاً للمرة الثانية، يُرفض تسجيل 

الحزب.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: )أ(: 50 
يف املئة.

)ب(: التناوب بني املرشحني واملرشحات.
فيام يخصُّ نظام الفائز األول: )أ(: 50 يف املئة.

)ب(: غري ُمطبَّقة.

يُرسل إخطار بتصحيح القامئة مدته 72 ساعة. فإذا 
ُوجد الحزب مخالفاً للمرة الثانية، يُرفض تسجيل 

الحزب.
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املالحق

نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

البوسنة 8-
والهرسك 
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: يُوَضع مرشح واحد عىل األقل من 

النوع األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل 
رأس القامئة، ومرشَحان اثنان عىل األقل من 

النوع األقل متثيالً ضمن األسامء الخمسة 
األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة عىل األقل 

من النوع األقل متثيالً ضمن األسامء الثامنية 
األوىل عىل رأس القامئة

إذا مل تُستوف متطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، يُشرتط تعديل القامئة خالل 5 أيام. 

لة ال تستويف متطلبات نظام  فإذا كانت القامئة املعدَّ
الحصص، تُرفض القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: يُوَضع مرشح واحد عىل األقل من 

النوع األقل متثيالً ضمن االسمني األولني عىل 
رأس القامئة، ومرشَحان اثنان عىل األقل من 

النوع األقل متثيالً ضمن األسامء الخمسة 
األوىل عىل رأس القامئة، وثالثة عىل األقل 

من النوع األقل متثيالً ضمن األسامء الثامنية 
األوىل عىل رأس القامئة.

صة عىل أساس  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
النوع، ميكن شطب مرشحني من الجنس األكرث متثيال 

)غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس 
األقل متثيال(.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

القانون االنتخايب

الربازيل 9-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

صة عىل أساس  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
النوع، ميكن شطب مرشحني من الجنس األكرث متثيالً 

)غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس 
األقل متثيالً(.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

صة عىل أساس  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
النوع، ميكن شطب مرشحني من الجنس األكرث متثيالً 

)غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس 
األقل متثيالً(.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

صة عىل أساس  إذا مل تُستوف رشوط الحصص املخصَّ
النوع، ميكن شطب مرشحني من الجنس األكرث متثيالً 

)غري أنَّهم ال يُستعاض عنهم مبرشحني من الجنس األقل 
متثيالً(. ومن ثمَّ يُخفَّض عدد املرشحني عىل القامئة.

بوركينا فاسو 10-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل يستوِف أحد األحزاب متطلبات نظام الحصص، 
تُخصم نسبة 50 يف املئة من التمويل الحكومي الذي 

يحصل عليه الحزب للحمالت االنتخابية.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

إذا مل يستوِف أحد األحزاب متطلبات نظام الحصص، حصص املرشحني املفروضة بالقانون.
تُخصم نسبة 50 يف املئة من التمويل الحكومي الذي 

يحصل عليه الحزب للحمالت االنتخابية.

 كابو فريدي 11-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: ال توجد نسبة محددة. »يُراعى يف 
قوائم املرشحني املقدمة لالنتخابات متثيل 

الجنسني متثيالً متوازناً«.
)ب(: ال يوجد.

ال يحصل عىل التمويل الحكومي إال األحزاب أو 
التحالفات السياسية التي تضمُّ قوائم مرشحيها 

املقدمة لالنتخابات الوطنية، يف حال الفوز، ما ال يقل 
عن 25 يف املئة من النساء.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: ال توجد نسبة محددة. »يُراعى يف 
قوائم املرشحني املقدمة لالنتخابات متثيل 

الجنسني متثيالً متوازناً«. 
)ب(: ال يوجد.

ال يحصل عىل التمويل الحكومي إال األحزاب أو 
التحالفات السياسية التي تضمُّ قوائم مرشحيها 

املقدمة لالنتخابات الوطنية، يف حال الفوز، ما ال يقل 
عن 25 يف املئة من النساء.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

كولومبيا 12-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط 
صة عىل  القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص املخصَّ

أساس النوع.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط 
صة عىل  القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص املخصَّ

أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بالرشوط 
صة عىل  القانونية، مبا فيها متطلبات الحصص املخصَّ

أساس النوع.

الكونغو 13-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 15 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

جمهورية 14-
الكونغو 

الدميقراطية 
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(:50 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

كوستا ريكا 15-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ترفض السلطات املعنية بإدارة االنتخابات القوائم 
التي ال تلتزم بقواعد الحصص.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ترفض السلطات املعنية بإدارة االنتخابات القوائم 
التي ال تلتزم بقواعد الحصص.

جمهورية 16-
الدومينيكان 

)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تستويف 
متطلبات الحصص املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تستويف 
متطلبات الحصص املخصصة عىل أساس النوع.
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املالحق

نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

إكوادور )غرفة 17-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ترفض املفوضية االنتخابية قوائم املرشحني التي ال 
تلتزم بأحكام املناصفة والتناوب بني الجنسني التي 

ينصُّ عليها الدستور وقانون االنتخابات.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ترفض املفوضية االنتخابية قوائم املرشحني التي ال 
تلتزم بأحكام املناصفة والتناوب بني الجنسني التي 

ينصُّ عليها الدستور وقانون االنتخابات.

السلفادور 18-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُفرض عىل األحزاب السياسية التي ال تلتزم بأحكام 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع غرامة تعادل 

15-55 ضعفاً للراتب األسايس، ومُتنح مهلة قدرها 15 
يوماً لتصحيح قوامئها.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُفرض عىل األحزاب السياسية التي ال تلتزم بأحكام 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع غرامة تعادل 

15-55 ضعفاً للراتب األسايس، ومُتنح مهلة قدرها 15 
يوماً لتصحيح قوامئها.

الغرفة فرنسا )غرفتان(19-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: ال يجوز أن يزيد الفارق بني عدد 
املرشحني من كل من الجنسني يف القوائم 

التي يقدمها حزب سيايس أو مجموعة من 
األحزاب النتخابات الدوائر ذات املقعد 

الواحد عن 2 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُخصم من املساعدة املالية التي تحصل عليها 
األحزاب بناء عىل عدد األصوات التي تحرزها يف 

الجولة األوىل ’نسبة تعادل ثالثة أرباع الفارق بني 
إجاميل عدد املرشحني من كل جنس.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ دوائر نظام األغلبية: 
)أ(: ال يوجد.

)ب(: ال يوجد.
فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات يف القوائم املقدمة للمنافسة 
وفق نظام التمثيل النسبي.

تُحال املخالفات إىل املحكمة اإلدارية للنظر فيها.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

تُرفض القوائم التي ال تستويف متطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

 اليونان 20-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض القوائم التي ال تستويف متطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض القوائم التي ال تستويف متطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

 غينيا21-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: 30 يف املئة.

)ب(: »تراعي األحزاب السياسية متطلبات 
نظام الحصص املخصصة للنساء بنسبة 30 
يف املئة عند ترتيب املرشحني يف القوائم«.

ال يوجد.

 غيانا 22-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ذ التعديالت، تُرفض  يُشرتط التعديل. إذا مل تُنفَّ
القامئة.



أطلس أنظمة الحصص االنتخابية عىل أساس النوع االجتامعي

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 206

نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

هندوراس 23-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا أخّل أحد األحزاب بالتوازن بني الجنسني، تُفرض 
عليه غرامة تعادل 5 يف املئة من إجاميل التمويل 

الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا أخّل أحد األحزاب بالتوازن بني الجنسني، تُفرض 
عليه غرامة تعادل 5 يف املئة من إجاميل التمويل 

الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية.

إندونيسيا 24-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال بّد من ضمِّ امرأة واحدة عىل األقل 

بني كل ثالثة مرشحني.

إذا مل تُستوف متطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، يلزم تعديل القامئة. فإذا مل تستوف 
لة متطلبات الحصص، تُرفض القامئة. القامئة املعدَّ

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال بّد من ضمِّ امرأة واحدة عىل األقل 

بني كل ثالثة مرشحني.

إذا مل تُستوف متطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، يلزم تعديل القامئة. فإذا مل تستوف 
لة متطلبات الحصص، تُرفض القامئة. القامئة املعدَّ

الغرفة العراق**25-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 25 يف املئة.
)ب(: يجب أن يكون اسم امرأة واحدة 

عىل األقل ضمن أسامء أول ثالثة مرشحني 
يف القامئة، كام يجب أن يكون ضمن أسامء 
أول ستة مرشحني عىل القامئة اسام امرأتني 

عىل األقل، وهكذا دواليك حتى نهاية 
القامئة.

تُخصص للنساء نسبة 25 يف املئة من املقاعد، وإذا 
مل تتحقق النسبة املذكورة يحدد لكل محافظة وفق 

خطة معقدة عدد من املرشحات يُضم إىل قوائم 
الفائزين النهائية، ومن بينهن املرشحات الاليت حصلن 

عىل أعىل األصوات مقارنة باملرشحات األخريات 
لكنهّن مل يحصلن عىل ما يكفي من األصوات للفوز.

الغرفة آيرلندا )غرفتان(26-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تفقد األحزاب السياسية التي ال تستويف متطلبات 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع 50 يف املئة من 

التمويل الحكومي املقدم لها.

إيطاليا 27-
)غرفتان(

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

متنوعة )انظر صفحة إيطاليا للمزيد من 
التفاصيل(.

تنص قوانني بعض األقاليم عىل عقوبات مثل رفض 
القوائم، بينام ينص البعض اآلخر عىل عقوبات مالية 

أو ال ينص عىل عقوبات إطالقاً.

الغرفة كينيا* )غرفتان(28-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 
واملرشحات.

ال يحصل الحزب عىل التمويل الحكومي إذا كان أكرث 
من ثلثي مسؤوليه املنتخبني ينتمون إىل نوع واحد.

جمهورية كوريا 29-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 
واملرشحات.

فيام يخصُّ نظام الدوائر ذات املقعد 
الواحد: 

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُعَد قوائم املرشحني التي ال تلتزم بنصوص الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع باطلة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ مقاعد املجالس املحلية التي 
يجري التنافس عليها بنظام التمثيل 

النسبي:
)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم بنصوص الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

قريغزستان 30-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يجوز أن يَفصل بني الرجال والنساء 

عىل قوائم االنتخابات أكرث من ثالثة 
مواضع.

تُرفض القوائم التي ال تلتزم بقواعد الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

ليسوتو 31-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 
واملرشحات.

ال يوجد.

 ليبيا 32-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي:
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 
واملرشحات.

ال تُقبل قوائم الكيانات التي ال تحرتم مبدأ التناوب 
بني املرشحني من الذكور واإلناث.

جمهورية 33-
مقدونيا )غرفة 

واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يُخصص مقعٌد واحد عىل األقل 

للجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء 
يف القامئة.

تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تلتزم 
مبتطلبات الحصص.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يُخصص مقعٌد واحد عىل األقل 

للجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة أسامء 
يف القامئة.

تُرفض قوائم األحزاب السياسية التي ال تلتزم 
مبتطلبات الحصص.

موريتانيا* 34-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: فيام يخصُّ الدوائر االنتخابية التي 
بها ثالثة مقاعد، تضم اللوائح ]القوائم[ 

املرتشحة امرأة واحدة عىل األقل تتبوأ 
املرتبة األوىل أو الثانية عىل الالئحة؛ وفيام 
يخصُّ الدوائر االنتخابية التي بها أكرث من 

ثالثة مقاعد، تتكون كل الئحة مرتشحة 
بالتناوب من مرتشح من كل جنس.

لإلدارة االنتخابية أن ترفض قوائم املرشحني التي ال 
تلتزم بقواعد الحصص.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: انظر )ب(.
)ب(: يلزم تقديم مرشحة من النساء عىل 

األقل يف دائرة انتخابية من أربع دوائر.

لإلدارة االنتخابية أن ترفض قوائم املرشحني التي ال 
تلتزم بقواعد الحصص.

موريشيوس 35-
)غرفة واحدة(

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ انتخابات مجالس القرى:
)أ(: 33 يف املئة للقوائم التي تضم أكرث من 

مرشحني اثنني.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

املكسيك 36-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي:
)أ(: 40 يف املئة.

)ب(: »ال بد أن تضمَّ كل مجموعة من 
خمسة أسامء يف القامئة اثنني من املرشحني 

من كل جنس مع التناوب يف الرتتيب بني 
الرجال والنساء«.

فيام يخصُّ الدوائر ذات املقعد الواحد: 
)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

مُتهل األحزاب غري امللتزمة مبتطلبات الحصص 48 
ساعة لتصحيح قوامئها. فإذا ُوجد أنها ال تزال غري 
ملتزمة مبتطلبات الحصص، يُوجه لها توبيخ علني 
ومُتهل مدة 24 ساعة أخرى لتصحيح قوامئها. إذا 

ظلت األحزاب غري ملتزمة بالقواعد، تُرفض القوائم.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: »ال بد أن تضمَّ كل مجموعة من 

خمسة أسامء يف القامئة اثنني من املرشحني 
من كل جنس مع التناوب يف الرتتيب بني 

الرجال والنساء«.
فيام يخصُّ الدوائر ذات املقعد الواحد: 

)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

مُتهل األحزاب غري امللتزمة مبتطلبات الحصص 48 
ساعة لتصحيح قوامئها. فإذا ُوجد أنها ال تزال غري 
ملتزمة مبتطلبات الحصص، يُوجه لها توبيخ علني 
ومُتهل مدة 24 ساعة أخرى لتصحيح قوامئها. إذا 

ظلت األحزاب غري ملتزمة بالقواعد، تُرفض القوائم.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

تختلف باختالف مناطق البالدتختلف باختالف مناطق البالد
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

 منغوليا 37-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي:
)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يوجد. 

فيام يخصُّ الدوائر ذات املقعد الواحد: 
)أ(: 20 يف املئة. 

)ب(: ال يوجد.

ترفض املفوضية العامة لالنتخابات القوائم التي ال 
تلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ انتخابات املجالس املحلية:
)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

الجبل األسود 38-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تستوِف القامئة 

لة متطلبات الحصص، تُرفض القامئة. املعدَّ

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل يُلتزَم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تستوِف القامئة 

لة متطلبات الحصص، تُرفض القامئة. املعدَّ

املستوى ناميبيا )غرفتان(39-
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: يف انتخابات أي مجلس من مجالس 
الحكم املحيل التي ال يزيد عدد أعضائها 

عن 10 أعضاء، يجب أن تضم قوائم 
املرشحني ثالث نساء عىل األقل؛ أما فيام 

يخصُّ مجالس البلديات أو املدن التي 
تتكون من 11 عضواً أو أكرث، يجب أن تضمَّ 

قوائم املرشحني خمس نساء عىل األقل.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

 نيبال 40-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: تُشكِّل النساء 33 يف املئة عىل األقل 
من املرشحني يف نظام الفائز األول ونظام 

التمثيل النسبي مجتمعني.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل تستوف قوائم املرشحني املقدمة قواعد 
الحصص، تردُّ املفوضية القامئة إىل الحزب املعني 

صة  لتصحيحها مبا يتامىش مع قواعد الحصص املخصَّ
عىل أساس النوع. فإذا مل ميتثل الحزب، تُرفض 

القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: تُشكل النساء 40 يف املئة من قوائم 
املرشحني النتخابات املجالس البلدية.

)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

نيكاراغوا )غرفة 41-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ال يوجد.

الغرفة فلسطني42-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: انظر أدناه.

)ب(: امرأة واحدة عىل األقل بني كل من: 
األسامء الثالثة األوىل يف القامئة واألسامء 

األربعة التي تليها وبني كل خمسة أسامء 
تيل ذلك حتى نهاية القامئة.

ترفض لجنة االنتخابات املركزية طلبات تسجيل 
القوائم إذا كانت القامئة ال تستويف هذه املتطلبات.

بنام )غرفة 43-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة )ترسي فقط عىل القوائم 
خالل االنتخابات التمهيدية(

)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

باراغواي 44-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال 
تلتزم برشوط نظام الحصص.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يوجد

ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال 
تلتزم برشوط نظام الحصص.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 20 يف املئة.
)ب(: ال يوجد

ال تقبل املفوضية االنتخابية قوائم األحزاب التي ال 
تلتزم برشوط نظام الحصص.

بريو )غرفة 45-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض القوائم التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض األحزاب التي ال تلتزم قوامئها مبتطلبات 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع، مع إمكانية 
تعديل القوائم خالل يومني. وتُرفض القوائم التي 

تظل مخالفة لرشوط الحصص املخصصة عىل أساس 
النوع.

الغرفة بولندا )غرفتان(46-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 35 يف املئة. 
)ب(: يجب أن يكون بني األسامء الثالثة 
األوىل عىل رأس كل قامئة امرأة واحدة 

عىل األقل.

إذا مل يُلتزَم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
النوع، يلزم تعديل القامئة يف غضون ثالثة أيام. 

لة تستويف متطلبات نظام  فإذا مل تكن القامئة املعدَّ
الحصص، تُرفض القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

إذا مل يُلتزَم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
النوع، يلزم تعديل القامئة يف غضون ثالثة أيام. فإذا 

لة تستويف متطلبات الحصص،  مل تكن القامئة املعدَّ
تُرفض القامئة.

الربتغال )غرفة 47-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يف الدوائر االنتخابية ذات املقاعد 

املتعددة، ال يجوز أن تضم القامئة أكرث من 
اسمني متتاليني من نفس الجنس.

إذا مل تلتزم إحدى القوائم مبتطلبات نظام الحصص، 
يُعلن عن املخالفة وتكون هناك عقوبة مالية يف 

صورة خفض للتمويل الحكومي بالتناسب مع مدى 
انعدام املساواة عىل القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يف الدوائر االنتخابية ذات املقاعد 

املتعددة، ال يجوز أن تضم القامئة أكرث من 
اسمني متتابعني من نفس الجنس.

إذا مل تلتزم إحدى القوائم برشوط نظام الحصص، 
يُعلن عن املخالفة وتُفرض عقوبة مالية يف صورة 

م للحمالت االنتخابية،  خفض للتمويل الحكومي املقدَّ
بالتناسب مع مستوى عدم مراعاة املساواة يف 

القامئة.

رواندا48-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 
بالقانون* 

)أ(: 30 يف املئة. 
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

السنغال )غرفة 49-
واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

يف نظام التمثيل النسبي:
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 
واملرشحات.

نظام األغلبية يف الدوائر االنتخابية ذات 
املقاعد املتعددة:
)أ(: 50 يف املئة. 

)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم مبتطلبات 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

يف نظام التمثيل النسبي:
)أ(: 50 يف املئة.

)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني واملرشحات.
نظام األغلبية يف الدوائر االنتخابية ذات 

املقاعد املتعددة:
)أ(: 50 يف املئة. 

)ب(: ال يوجد.

تُرفض قوائم املرشحني التي ال تلتزم مبتطلبات 
الحصص املخصصة عىل أساس النوع.

 رصبيا 50-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يُوضع مرشح واحد عىل األقل من 

الجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة مرشحني.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تكن القامئة 
لة تستويف متطلبات نظام الحصص، أي مل تُنفذ  املعدَّ

التعديالت، تُرفض القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: يُوضع مرشح واحد عىل األقل من 

الجنس األقل متثيالً بني كل ثالثة مرشحني.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل 
أساس النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تكن القامئة 
لة تستويف متطلبات نظام الحصص، أي مل تُنفذ  املعدَّ

التعديالت، تُرفض القامئة.

سلوفينيا 51-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 35 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

تُرفض القوائم التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة يف الوقت الراهن، ترتفع إىل 40 
يف املئة ابتداء من عام 2014.

)ب(: ابتداء من االنتخابات التي ستُعقد يف 
عام 2014، يجب أن يكون ترتيب املرشحني يف 

النصف األول من القامئة بالتناوب بني الجنسني.

تُرفض القوائم التي ال تلتزم مبتطلبات الحصص 
املخصصة عىل أساس النوع.

جنوب أفريقيا 52-
)غرفتان(

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: »يجب أن تسعى األحزاب لضامن 

أن تكون نسبة 50 يف املئة من املرشحني يف 
قوامئها من النساء«.

ال يوجد.

إسبانيا 53-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة.
)ب(: يجب أن تضم قوائم املرشحني نسبة 
متوازنة من النساء والرجال )40 يف املئة( 

بني كل 5 مرشحني.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
لة  النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تكن القامئة املعدَّ

تستويف متطلبات نظام الحصص، تُرفض القامئة.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة. 
)ب(: يجب أن تضم قوائم املرشحني نسبة 
متوازنة من النساء والرجال )40 يف املئة( 

بني كل 5 مرشحني.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
لة  النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تكن القامئة املعدَّ

تستويف متطلبات نظام الحصص، تُرفض القامئة.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 40 يف املئة. 
)ب(: يجب أن تضم قوائم املرشحني نسبة 

متوازنة من النساء والرجال )40 يف املئة( بني 
كل 5 مرشحني. يجوز للمناطق التي تتمتع 

بالحكم الذايت أن تعتمد نصوصاً تشرتط نسباً 
أعىل من النساء داخل القوائم االنتخابية.

إذا مل يُلتزم مبتطلبات الحصص املخصصة عىل أساس 
لة  النوع، يلزم تعديل القامئة. إذا مل تكن القامئة املعدَّ

تستويف متطلبات نظام الحصص، تُرفض القامئة.

تيمور-ليشتي 54-
)غرفة واحدة(

العرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة.
)ب(: هناك امرأة واحدة عىل األقل بني كل 

مجموعة من ثالثة مرشحني.

تُرفض القامئة إذا مل تلتزم بأحكام نظام الحصص.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

توغو )غرفة 55-
واحدة(

العرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

ال يوجد.

تونس )غرفة 56-
واحدة(

العرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة. 
)ب(: يُشرتط التناوب بني املرشحني 

واملرشحات.

ال تقبل القامئة التي ال تحرتم مبدأ التناصف بني 
النساء والرجال إال يف حدود ما يحتِّمه العدد الفردي 

صة لبعض الدوائر. للمقاعد املخصَّ

أوروغواي 57-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة )باإلضافة إىل ذلك، فعندما 
يجري التنافس عىل مقعدين فقط، تزيد 

الحصة إىل 50 يف املئة(.
)ب(: توضع امرأة واحدة عىل األقل بني كل 

مجموعة من ثالثة مرشحني.

تُرفض القامئة إذا مل تلتزم بأحكام نظام الحصص.

الغرفة 
العليا

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة )باإلضافة إىل ذلك، فعندما 
يجري التنافس عىل مقعدين فقط، تزيد 

الحصة إىل 50 يف املئة(.
)ب(: توضع امرأة واحدة عىل األقل بني كل 

مجموعة من ثالثة مرشحني.

تُرفض القامئة إذا مل تلتزم بأحكام نظام الحصص.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 33 يف املئة )باإلضافة إىل ذلك، فعندما 
يجري التنافس عىل مقعدين فقط، تزيد 

الحصة إىل 50 يف املئة(.
)ب(: توضع امرأة واحدة عىل األقل بني كل 

مجموعة من ثالثة مرشحني.

تُرفض القامئة إذا مل تلتزم بأحكام نظام الحصص.

أوزبكستان 58-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

 ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: ال يوجد.

 ال يوجد.

زمبابوي 59-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من 
النساء، وتُشكل القوائم عىل أساس التناوب 

بني الرجال والنساء.

 ال يوجد.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 

بالقانون

)أ(: 50 يف املئة.
)ب(: تكون عىل رأس كل قامئة مرشحة من 
النساء، وتُشكل القوائم عىل أساس التناوب 

بني الرجال والنساء.

 ال يوجد.

* تأخذ رواندا وكينيا وموريتانيا بأنظمة للحصص تجمع بني املقاعد املحجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانون يف نفس املستوى أو نفس املجلس الربملاين، حيث يُنتخب 
صة للنساء  العاملية املعنية بالحصص املخصَّ البيانات  لنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون )قاعدة  لنظام املقاعد املحجوزة، وعدد آخر وفقاً  النساء وفقاً  عدد من 

.)>http://www.quotaproject.org<

** تستخدم الجزائر والعراق نظامني متفردين من أنظمة الحصص، حيث يجمعان بني سامت حصص املرشحني املفروضة بالقانون واملقاعد املحجوزة، ومن ثمَّ فقد أُدرج كال 
البلدين يف كلتا القامئتني: قامئة البلدان التي تأخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون وقامئة البلدان التي تأخذ بنظام املقاعد املحجوزة )انظر ملف البلد املعني للمزيد 

من التفاصيل(. 

ص قانون األحزاب السياسية حصة عىل أساس النوع بنسبة 30 يف املئة من كل 10 مرشحني يف القامئة، وينصُّ عىل حوافز مالية لألحزاب التي تلتزم بهذا  مالحظة: جورجيا – يُخصِّ
الرشط. وال ينص القانون عىل فرض أي عقوبات عىل األحزاب التي تقرر أال تلتزم بهذه الرشوط. ونظراً للطبيعة غري اإللزامية لهذه القواعد، ال تُصنَّف جورجيا ضمن البلدان 

التي تأخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون. 
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صة للنساء يف تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو يف تشكيل املجالس  الجدول )أ-2(: قامئة البلدان التي تأخذ بنظام املقاعد املخصَّ
عىل املستوى دون الوطني

نوع نظام املستوىالبلد
تفاصيل نظام الحصص/ قواعد الرتتيب/ طريقة االختيارالحصص

 أفغانستان 1-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 86 مقعداً من بني 249 مقعداً، بواقع 2 يف املئة  نظام أفضل الخارسين. يُخصَّ
د املفوضية االنتخابية عدد النساء املنتخبات يف كل دائرة بعد  عىل األقل لكل دائرة. وتحدِّ

االنتخابات. وتفوز املرشحات الاليئ يحصلن عىل أغلبية األصوات يف كل دائرة انتخابية 
صة للنساء يف تلك الدائرة. وتوزَّع املقاعد املتبقية يف أي دائرة )إن وجدت(  باملقاعد املخصَّ
وفقاً لقواعد النظام االنتخايب )الصوت الواحد غري املتحول( برصف النظر عن جنس املرشح 

)املادة 23(.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

االنتخاب غري املبارش والتعيني. يقوم الرئيس بتعيني ثلث األعضاء، عىل أن يكون 50 يف املئة 
من الثلث املعني من النساء.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص 20 يف املئة عىل األقل من املقاعد يف كل مجلس من مجالس  نظام أفضل الخارسين. تُخصَّ
األقاليم للمرشحات الاليئ يحصلن عىل أعىل األصوات.

 الجزائر** 2-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء عدد محدد من املقاعد عىل قوائم املرشحني وكذلك يف الهيئة املنتخبة، حسب  يُخصَّ
حجم الدوائر االنتخابية.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء عدد محدد من املقاعد عىل قوائم املرشحني وكذلك يف الهيئة املنتخبة. يُخصَّ

 بنغالديش 3-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 50  صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. ويُخصَّ تُوزَّع املقاعد املخصَّ
مقعداً من بني 350 مقعداً، عىل أن تنتخبهن األحزاب السياسية انتخاباً غري مبارش.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص ثالثة مقاعد إضافية للنساء يف كل مجلس، عىل أن  ص للنساء فقط. تُخصَّ مستوى مخصَّ
صة للنساء فقط، مع تجميع كل ثالث دوائر يف دائرة واحدة. يُنتخنب يف انتخابات مخصَّ

 بوروندي 4-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. يجب أن تشمل كل مجموعة من أربعة أسامء متتالية امرأة واحدة 
عىل األقل. وإذا مل تُستوف متطلبات نظام الحصص )30 يف املئة(، تعقبها عملية استكامل 

تُضيف مبوجبها اإلدارة االنتخابية بالتشاور مع األطراف املعنية من بني قوائم املرشحني 
التي حصلت عىل نسبة 5 يف املئة عىل األقل من إجاميل األصوات، مزيداً من املرشحني حتى 

استيفاء متطلبات الحصص املنصوص عليها.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. االنتخاب غري املبارش. إذا مل تستوف نتيجة االنتخابات متطلبات 
الحصص )30 يف املئة(، تعقبها عملية استكامل تُضيف مبوجبها اإلدارة االنتخابية بالتشاور 

مع األطراف املعنية من بني قوائم املرشحني التي حصلت عىل نسبة 5 يف املئة عىل األقل من 
إجاميل األصوات، مزيداً من املرشحني حتى استيفاء متطلبات الحصص املنصوص عليها.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. االنتخاب غري املبارش. إذا مل تستوف نتيجة االنتخابات متطلبات 
الحصص )30 يف املئة(، يجوز لإلدارة االنتخابية، من خالل آلية استكامل، أن تُعنيِّ العدد الالزم 

من املرشحني من القوائم التي حصلت عىل أعىل األصوات حتى تُستوىف متطلبات الحصص.

 الصني 5-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 22 يف املئة من املقاعد. ال توجد نصوص بشأن االنتخابات املبارشة. تُخصَّ

 جيبويت 6-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص 10 يف املئة من املقاعد للجنس األقل متثيالً. وتُكلف األحزاب بوضع املرشحني  تُخصَّ
واملرشحات عىل القوائم يف ترتيب يضمن أن يُشكِّل املرشحون من الجنس األقل متثيالً 10 يف 

املئة عىل األقل من األعضاء املنتخبني.

 إريرتيا 7-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص 30 يف املئة من املقاعد للنساء. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ أحكام الحصص. تُخصَّ

 غينيا 8-
)غرفة واحدة(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص 33 يف املئة من املقاعد يف مجالس األحياء للنساء. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ  تُخصَّ
أحكام الحصص.

 هايتي 9-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص 30 يف املئة من املقاعد للنساء. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ أحكام الحصص. تُخصَّ

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

ص 30 يف املئة من املقاعد للنساء. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ أحكام الحصص. تُخصَّ

 الهند 10-
)غرفتان(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

دوائر انتخابية مخصصة للنساء فقط مع تدوير الدوائر. تُخصص 33 يف املئة عىل األقل من 
ص نسبة 33 يف املئة من إجاميل  إجاميل املقاعد يف مجالس املناطق الريفية للنساء. وتُخصَّ
املقاعد املحجوزة للطوائف والقبائل للنساء الاليئ ينتمني إىل هذه الطوائف. ويجري إنفاذ 

الحجز بتخصيص املقاعد املحجوزة للمرشحات فقط )باالنتخاب املبارش( للدوائر االنتخابية 
داخل املجلس عىل أساس التعاقب بني الدوائر.
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 العراق**11-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء  نظام أفضل الخارسين. يجب أن يكون 25 يف املئة من املرشحني من النساء، وتُخصَّ
25 يف املئة من املقاعد.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. عىل أن تكون هناك امرأة بني كل ثالثة فائزين بغض النظر عن 
الفائزين من الرجال.

 األردن 12-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. وفيام يتعلق بتوزيع املقاعد الخمسة عرش املحجوزة للنساء، تقوم 
املفوضية االنتخابية بحساب نسبة األصوات التي حصلت عليها املرشحات غري الفائزات يف 

انتخابات الدوائر، وذلك بقسمة عدد األصوات التي حصلن عليها عىل إجاميل عدد األصوات 
يف دوائرهن االنتخابية. ثم تقوم اللجنة بإعالن الخمس عرشة مرشحة الاليئ حصلن عىل 

أعىل نسب من األصوات عىل املستوى الوطني فائزات باملقاعد املخصصة، رشيطة أال تحصل 
محافظة واحدة عىل أكرث من مقعد واحد من املقاعد املحجوزة للنساء.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 297 مقعداً من بني 970 مقعداً هي جملة مقاعد املجالس البلدية. يُخصَّ

 كينيا* 13-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 47 مقعداً، بحيث يُنتخنب يف 47 دائرة انتخابية  ص للنساء فقط. يُخصَّ مستوى مخصَّ
ذات مقعد واحد. أما فيام يخص بقية املقاعد، تُطبَّق حصة مفروضة بالقانون )انظر الجدول 

)1( لالطالع عىل التفاصيل(.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

ص للنساء 18  صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. ويُخصَّ تُوزَّع املقاعد املخصَّ
مقعداً من بني 47 مقعداً.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء ثلث  صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. ويُخصَّ تُوزَّع املقاعد املخصَّ
املقاعد يف كل مقاطعة.

 ليسوتو 14-
)غرفتان(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 30 يف  صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. وتُخصَّ تُوزَّع املقاعد املخصَّ
املئة من املقاعد.

 ليبيا 15-
)غرفة واحدة(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء عدد من املقاعد يف املجالس املحلية. وال ينص القانون عىل كيفية انتخاب  يُخصَّ
النساء أو كيفية إنفاذ الحصص.

 موريتانيا* 16-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 20 مقعداً، بحيث يُنتخنب يف دائرة  ص للمرشحات فقط. يُخصَّ مستوى مخصَّ
انتخابية واحدة عىل مستوى البالد. أما فيام يخص بقية املقاعد، تُطبَّق حصة مفروضة 

بالقانون )انظر الجدول )1( لالطالع عىل التفاصيل(.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء نسبة 20 يف املئة من املقاعد. ويجري تسهيل انتخاب النساء من خالل  تُخصَّ
القواعد املتعلقة برتتيب املرشحني عىل القوائم. يف انتخابات املجالس البلدية املكونة من 9 

و11 عضواً، تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين يف الالئحة وترتّب الثانية يف املقعد الرابع يف 
الالئحة. ويف املجالس البلدية املكونة من 15 و17 عضواً، تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين يف 

الالئحة وترتّب الثانية يف املقعد الخامس والثالثة يف املقعد السابع يف الالئحة. ويف املجالس 
البلدية املكونة من 19 عضواً أو أكرث، تتبوأ امرأة املقعد األول أو الثاين يف الالئحة وترتّب 
الثانية يف املقعد الخامس والثالثة يف املقعد السابع والرابعة يف املقعد التاسع يف الالئحة.

 املغرب 17-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 60 مقعداً من بني 395 مقعداً، بحيث  ص للمرشحات فقط. يُخصَّ مستوى مخصَّ
يُنتخنب عىل القوائم الحزبية يف دائرة انتخابية واحدة عىل مستوى البالد )نظام التمثيل 

النسبي(.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء ثلث املقاعد يف مجالس األقاليم والعامالت. وفيام يخصُّ انتخاب مجالس  يُخصَّ
ص للمرشحات فقط. األقاليم والعامالت، تُنتخب النساء يف مستوى مخصَّ

 النيجر 18-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

يجب أن تضمن األحزاب أن تُشكِّل النساء نسبة 10 يف املئة عىل األقل من املرشحني 
املنتخبني. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ نظام الحصص.  

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

يجب أن تضمن األحزاب أن تُشكِّل النساء نسبة 10 يف املئة عىل األقل من املرشحني 
املنتخبني. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ نظام الحصص.

 باكستان 19-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 60  صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. ويُخصَّ تُوزَّع املقاعد املخصَّ
مقعداً من بني 342 مقعداً، موزعة بني األقاليم األربعة. وتقوم األحزاب يف كل إقليم من 

األقاليم األربعة بتقديم قامئة املرشحات قبل االنتخابات.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

ص للنساء 17 مقعداً من بني 104 مقاعد. االنتخاب غري املبارش. يُخصَّ

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

صة للنساء عىل األحزاب حسب نتائج االنتخابات. ويختلف عدد املقاعد  تُوزَّع املقاعد املخصَّ
املحجوزة باختالف اإلقليم.
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املستوى دون فلسطني20-
الوطني

مقاعد 
محجوزة

1- يف الهيئة املحلية التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عرش مقعداً، يجب أال يقل متثيل 
املرأة عن مقعدين: أ( امرأة واحدة من بني الخمسة أسامء األوىل يف القامئة. 

ب( امرأة واحدة من بني الخمسة أسامء التي تيل ذلك. 
2- يف الهيئة املحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عرش مقعداً، يخصص مقعد للمرأة 

من بني األسامء الخمسة التي تيل أول عرشة أسامء مرتبني حسب املشار إليه أعاله.

 الفلبني 21-
)غرفتان(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء مقعد واحد من كل 3 مقاعد من مقاعد القطاعات. يُخصَّ

 رواندا* 22-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 30 يف املئة من املقاعد، بحيث يُنتخنب يف  ص للنساء فقط. تُخصَّ مستوى مخصَّ
مستوى منفصل يف كل إقليم. أما فيام يخص بقية املقاعد، تُطبَّق حصة مفروضة بالقانون 

)انظر الجدول )1( لالطالع عىل التفاصيل(.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

ص للنساء 30 يف املئة من املقاعد. االنتخاب غري املبارش أو التعيني. تُخصَّ

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

يف كل قطاع، تُنتخب عضوة من النساء وعضو من الرجال ملجلس القطاع بالتصويت الرسي 
املبارش. أما فيام يخص بقية املقاعد، تُطبَّق حصة مفروضة بالقانون )انظر الجدول )1( 

لالطالع عىل التفاصيل(.

 ساموا 23-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

نظام أفضل الخارسين. يُخصص للنساء 5 مقاعد من بني 49 مقعداً. إذ مل تُستكمل متطلبات 
نظام الحصص، يُضاف العدد املقرر للنساء إىل األعضاء املنتخبني من بني املرشحات الحاصالت 

عىل أعىل األصوات. وإذا كان عدد النساء املنتخبات أقل من العدد املقرر، يُستكمل العدد 
املقرر من بني املرشحات الحاصالت عىل أعىل األصوات ويُضاف إىل األعضاء املنتخبني.

 السعودية 24-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 20 يف املئة من املقاعد. يعينهن امللك. تُخصَّ

 سرياليون 25-
)غرفة واحدة(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 5 مقاعد من كل عرشة مقاعد يف ’مجالس تنمية األنحاء‘. وال ينص القانون  يُخصَّ
عىل كيفية إنفاذ نظام الحصص.

 الصومال 26-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 30 يف املئة من مقاعد الربملان. تُخصَّ

 جنوب السودان 27-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 25 يف املئة من املقاعد، بحيث يُنتخنب يف دائرة  ص للنساء فقط. تُخصَّ مستوى مخصَّ
انتخابية واحدة عىل مستوى البالد.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

تصويت للمرشحات فقط. االنتخاب غري املبارش والتعيني. يجب أن تكون هناك امرأة واحدة 
من كل أربعة أعضاء عن كل والية. يقوم أعضاء كل مجلس ترشيعي واليئ بالتصويت ألربعة 

مرشحني عىل أن يكون بينهم امرأة واحدة.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 25 يف املئة من املقاعد، بحيث يُنتخنب وفق  ص للنساء فقط. تُخصَّ مستوى مخصَّ
نظام التمثيل النسبي عىل مستوى الوالية عرب قوائم حزبية مغلقة من النساء فقط.

 السودان 28-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء فقط. يُنتخنب يف دائرة انتخابية واحدة عىل مستوى البالد. مستوى مخصَّ

 سوازيالند 29-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

يُعني امللك أعضاء مجلس النواب بحيث يكون نصفهم عىل األقل من النساء. وإذا مل تُشكِّل 
النساء 30 يف املئة عىل األقل من أعضاء الربملان بعد االنتخابات العامة، يقوم األعضاء 

املنتخبون يف املجلس بانتخاب ما ال يزيد عن 4 من النساء من جميع األقاليم إىل املجلس.

مقاعد الغرفة العليا
محجوزة

االنتخاب غري املبارش والتعيني. يضم مجلس الشيوخ 13 عضوة بني أعضائه الثالثني، عىل أن 
يقوم أعضاء املجلس بانتخاب خمسة عضوات ويقوم امللك بتعيني مثانية عضوات. 

 تنزانيا 30-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

تُوزَّع املقاعد املخصصة للنساء عىل األحزاب بالتناسب مع عدد األصوات التي تحصل عليها 
ص للنساء 30 يف املئة من املقاعد. األحزاب يف االنتخابات العامة. وتُخصَّ

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

تُوزَّع املقاعد املخصصة للنساء عىل األحزاب بالتناسب مع عدد األصوات التي تحصل عليها 
ص للنساء 33 يف املئة من املقاعد. األحزاب يف االنتخابات العامة. وتُخصَّ

 تيمور-ليشتي 31-
)غرفة واحدة(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء 3 مقاعد يف كل مجلس محيل. وال ينص القانون عىل كيفية إنفاذ نظام  يُخصَّ
الحصص.

 أوغندا 32-
)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

ص للنساء فقط. 112 نائبة عن كل دائرة يُنتخنب انتخاباً مبارشاً من جانب  مستوى مخصَّ
جموع الناخبني يف اقرتاع خاص يف كل دائرة للنساء فقط.

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص للمرشحات فقط. تُشكِّل النساء ثلث األعضاء املنتخبني. مستوى مخصَّ

 فانواتو 33-
)غرفة واحدة(

املستوى دون 
الوطني

مقاعد 
محجوزة

ص مقعد واحد يف كل دائرة من دوائر البلديات للنساء. وال ينص القانون عىل كيفية  يُخصَّ
إنفاذ نظام الحصص.
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نوع نظام املستوىالبلد
تفاصيل نظام الحصص/ قواعد الرتتيب/ طريقة االختيارالحصص

 زميبابوين 34-
)غرفتان(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

تُنتخب ستون نائبة إضافية من النساء، ست عن كل إقليم من أقاليم زمبابوي، وفق نظام 
التمثيل النسبي حسب األصوات التي يحصل عليها املرشحون الذي ميثلون األحزاب السياسية 

يف االنتخابات العامة.

* تأخذ رواندا وكينيا وموريتانيا بأنظمة للحصص تجمع بني املقاعد املحجوزة وحصص املرشحني املفروضة بالقانون يف نفس املستوى أو نفس املجلس الربملاين، حيث يُنتخب 
http://< ‘صة للنساء عدد من النساء وفقاً لنظام املقاعد املحجوزة، وعدد آخر وفقاً لنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون )’قاعدة البيانات العاملية املعنية بالحصص املخصَّ

.)>www.quotaproject.org

** تستخدم الجزائر والعراق نظامني متفردين من أنظمة الحصص، حيث يجمعان بني سامت حصص املرشحني املفروضة بالقانون واملقاعد املحجوزة، ومن ثمَّ فقد أُدرج كال 
البلدين يف كلتا القامئتني: قامئة البلدان التي تأخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون وقامئة البلدان التي تأخذ بنظام املقاعد املحجوزة )انظر ملف البلد املعني للمزيد 

من التفاصيل(. 

الجدول )أ-3(: قامئة األقاليم واملناطق الخاصة التي تأخذ بنظام املقاعد املحجوزة يف تشكيل إحدى غرفتي الربملان أو كلتيهام أو يف تشكيل 
املجالس عىل املستوى دون الوطني 

نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

الغرفة كوسوفو*1-
السفىل

حصص 
املرشحني 
املفروضة 
بالقانون/ 

مقاعد 
محجوزة

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: مرشحة واحدة يف كل ثالثة أسامء.

إذا ظهر، بعد توزيع املقاعد، أنَّ املرشحني الذين 
ميثلون أقلية من ناحية النوع داخل الكيان السيايس 

مل يحصلوا عىل 30 يف املئة عىل األقل من إجاميل 
املقاعد التي حصل عليها ذلك الكيان، يُستعاض عن 

آخر املرشحني املنتخبني الذين ميثلون أغلبية من 
ناحية النوع باملرشحني املؤهلني من النوع املغاير 

الذين يلونهم عىل قامئة املرشحني املعاد ترتيبها حتى 
يصل إجاميل عدد املقاعد املخصصة للنوع الذي ميثل 

أقلية إىل 30 يف املئة عىل األقل.

املستوى 
دون 

الوطني

حصص 
املرشحني 
املفروضة 
بالقانون/ 

مقاعد 
محجوزة

)أ(: 30 يف املئة.
)ب(: مرشحة واحدة يف كل ثالثة أسامء.

إذا ظهر، بعد توزيع املقاعد، أنَّ املرشحني الذين 
ميثلون أقلية من ناحية النوع داخل الكيان السيايس 

مل يحصلوا عىل 30 يف املئة عىل األقل من إجاميل 
املقاعد الذي حصل عليها ذلك الكيان، يُستعاض 

عن آخر املرشحني املنتخبني الذين ميثلون أغلبية من 
ناحية النوع باملرشحني املؤهلني من النوع املغاير 

الذين يلونهم عىل قامئة املرشحني املعاد ترتيبها حتى 
يصل إجاميل عدد املقاعد املخصصة للنوع الذي ميثل 

أقلية إىل 30 يف املئة عىل األقل.
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نوع نظام املستوىالبلد
الحصص

)أ(: الحد األدىن املطلوب عىل القوائم 
 من النساء أو من كل نوع 
)ب(: قواعد ترتيب املرشحني

العقوبات

 تايوان 2-
 )تايبيه الصينية( 

)غرفة واحدة(

الغرفة 
السفىل

مقاعد 
محجوزة

فيام يخصُّ نظام التمثيل النسبي: 
)أ(: »ال تقل حصة النساء املنتخبات يف 
قامئة كل حزب سيايس عن 50 يف املئة«

)ب(: ال يوجد.

إذا مل تُستوف متطلبات نظام الحصص، يكون 
للمرشحات املتأخرات يف الرتتيب األولوية يف أن 

يُنتخنب.

املستوى 
دون 

الوطني

مقاعد 
محجوزة

)أ(: يف الدوائر التي بها 4 مقاعد أو أكرث، 
ص للنساء مقعد واحد من كل أربعة  يُخصَّ

صة للسكان  مقاعد؛ ومن كل 4 مقاعد مخصَّ
ص للنساء من هذه الطوائف  األصليني، يُخصَّ

مقعد واحد. 
)ب( غري مطبقة.

إذا مل تُستوف متطلبات نظام الحصص، تُنتخب 
املرشحات الاليئ يحصلن عىل األغلبية املقارنة من 

األصوات بالرتتيب.

صة عىل أساس النوع الجدول )أ-4(: قامئة البلدان التي لديها أحزاب ملتزمة بحصص طوعية مخصَّ

النوع يف االنتخابات  التي يلتزم فيها حزب سيايس واحد، عىل األقل، ذو متثيل برملاين بحصة طوعية عىل أساس  البلدان  القامئة جميع  تضم 
الترشيعية. وال تضم القامئة البلدان التي تأخذ بنظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون فيام يخص الهيئة الترشيعية وتلتزم فيها بعض األحزاب 

بحصة حزبية طوعية. 

أسرتاليا1-

النمسا2-

بوتسوانا3-

الكامريون4-

كندا5-

شييل6-

كرواتيا7-

قربص8-

جمهورية التشيك9-

ساحل العاج10-

غينيا االستوائية11-

إستونيا12-

إثيوبيا13-

أملانيا14-

غواتيامال15-

املجر16-

أيسلندا17-

إرسائيل18-

إيطاليا*19-

ليتوانيا20-

* كوسوفو تستخدم نظاماً للحصص يجمع بني سامت حصص املرشحني املفروضة بالقانون واملقاعد املحجوزة. 
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لوكمسبورغ21-

مالوي22-

مايل23-

مالطا24-

موزمبيق25-

ناميبيا*26-

هولندا27-

الرنويج28-

الفلبني*29-

رومانيا30-

سلوفاكيا31-

جنوب أفريقيا*32-

السويد33-

سويرسا34-

تايالند35-

تركيا36-

اململكة املتحدة37-

* تفرض إيطاليا وجنوب أفريقيا والفلبني وناميبيا حصصاً انتخابية فيام يخصُّ االنتخابات عىل املستوى دون الوطني. 
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نظام أفضل الخارسين: مجموعة من األحكام التي يُنتخب مبوجبها مرشحون مل يفوزوا يف االنتخابات 
وإمنا حصلوا عىل أعىل األصوات من بني املرشحني الذين ينتمون إىل فئة معينة )النساء مثالً( إىل 

الهيئة الترشيعية، بالرغم من حصولهم عىل أصوات أقل من املرشحني اآلخرين، حتى تُستوىف الحصة 
صة سلفاً للفئة التي ينتمون إليها. )عىل سبيل املثال كأن تُنتخب املرشحات الاليئ حصلن عىل  املخصَّ

صة للنساء، بالرغم من  أعىل األصوات بني النساء حتى استيفاء العدد الذي تتطلبه الحصة املخصَّ
حصول مرشحني من الذكور عىل عدد أكرب من األصوات(. 

Best loser system

الهيئة الترشيعية ذات الغرفتني: هيئة ترشيعية تتكون من مجلسني، يُطلق عليهام يف كثري من األحيان 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

Bicameral legislature

نظام الكتلة: أحد نظم األغلبية/األكرثية املستخدمة يف الدوائر املتعددة املقاعد وفيه يُديل الناخبون 
بعدد من األصوات يعادل عدد املرشحني املطلوب انتخابهم، ويتوجه التصويت للمرشحني. ويفوز 

باملقاعد املرشحون الذين يحصلون عىل أعىل األصوات. 

Block vote

صيغة بوردا: نظام اختيار تفضييل يقوم عىل التصويت للمرشحني، ويُستخدم يف كل من الدوائر ذات 
املقعد الواحد والدوائر املتعددة املقاعد. وفيه يرتِّب الناخبون املرشحني بوضع أرقام أمام اختياراتهم 

املفضلة، وعند العدِّ يُعطى كل رقم قيمة نسبية، بحيث يكون الفارق بني كل تفضيل والذي يليه 
ثابتا. وعىل سبيل املثال، ففي قامئة من عرشة مرشحني، يساوي االختيار األول واحداً صحيحاً، ويساوي 
االختيار الثاين 0.9 وهكذا، بحيث يساوي االختيار العارش 0.1. ثم تُجمع هذه القيم ويفوز املرشحون 

الذين يحصلون عىل أعىل املجاميع. 

Borda count

نظام حصص املرشحني: قاعدة لتخصيص الحصص تستوجب أن تستأثر النساء بنسبة دنيا من 
م بها األحزاب السياسية لالنتخابات. وقد تكون  املرشحني، وتُطبَّق عىل قوائم املرشحني التي تتقدَّ

حصص املرشحني مفروضة بالقانون أو طوعية من جانب األحزاب السياسية.

Candidate quota

نظام القامئة املغلقة: أحد صور نظام القامئة النسبية، ال ميكن فيه للناخبني إال أن يصوتوا لحزب أو 
تكتل سيايس بعينه، دون التعبري عن تفضيل ملرشح أو آخر داخل القامئة الحزبية. انظر أيضا نظامي 

القامئة املفتوحة والقامئة النسبية.

Closed list

Constituencyانظر: الدائرة االنتخابية 

Districtانظر: الدائرة االنتخابية 

District magnitudeحجم الدائرة: عدد النواب الذين يُنتخبون عن الدائرة. 

م إليها بلد معني أو سلطة محلية أو مؤسسة  الدائرة االنتخابية: إحدى املناطق الجغرافية التي يُقسَّ
فوق وطنية معينة ألغراض االنتخابات. وميكن أن يُنتخب عن الدائرة االنتخابية نائب واحد أو أكرث 
لتمثيلها يف الهيئة املنتخبة. انظر الدائرة االنتخابية املتعددة املقاعد والدائرة االنتخابية ذات املقعد 

الواحد. 

Electoral district

Electoral formulaالصيغة االنتخابية: املعادلة املستخدمة يف النظام االنتخايب لرتجمة األصوات إىل مقاعد.

صة عىل أساس النوع: عدد املقاعد التي يتعني أن يشغلها ممثلو أحد  الحصص االنتخابية املخصَّ
الجنسني أو ممثلو الجنس األقل متثيالً يف هيئة انتخابية معينة، أو نسبة املرشحني التي يتعني أن 

يهم أحد  يستأثر بها ممثلو أحد الجنسني أو ممثلو الجنس األقل متثيالً من إجاميل املرشحني الذين يسمِّ
األحزاب أو التكتالت )انظر نظام تخصيص الحصص املحايد تجاه النوع(. وتُستخدم هذه الحصص يف 

أغلب األحيان لضامن تسمية وانتخاب عدد أدىن من النساء. 

Electoral gender quota

الملحق )ب(: مسرد المصطلحات
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قانون االنتخابات: النص الترشيعي أو النصوص الترشيعية التي تنظِّم جميع جوانب عملية انتخاب 
املؤسسات السياسية املنصوص عليها يف دستور بلد معني أو القامئة ضمن اإلطار املؤسيس لذلك البلد. 

Electoral law

الهيئة املعنية باإلدارة االنتخابية: املؤسسة التي يكلفها قانون االنتخابات مبسؤولية إدارة االنتخابات. 
ويف معظم البلدان تكون الهيئة إما مفوضية مستقلة أو قسامً من إدارة حكومية مختصة. 

 Electoral management
body

لوائح االنتخابات: قواعد ملحقة بالقوانني تصدر، من جانب الهيئة املعنية باإلدارة االنتخابية يف أغلب 
األحيان، مبوجب الصالحيات الواردة يف قانون االنتخابات الذي يحكم جوانب تنظيم االنتخابات 

وإدارتها. 

Electoral regulations

النظام االنتخايب: النظام املنصوص عليه يف قانون االنتخابات ولوائحه، والذي يحدد كيفية انتخاب 
األحزاب واملرشحني لعضوية هيئة من الهيئات التمثيلية. وأهم ثالثة عنارص يف النظام االنتخايب هي 

املعادلة االنتخابية وبنية ورقة االقرتاع وحجم الدائرة. 

Electoral system

جمهور الناخبني: إما )أ( إجاميل عدد الناخبني املسجلني للتصويت يف دائرة انتخابية معينة، أو )ب( 
الدائرة االنتخابية )كام تُسمى يف بعض البلدان الناطقة باإلنجليزية(، انظر الدائرة االنتخابية.

Electorate

نظام الفائز األول: أبسط أنواع نظم األكرثية/األغلبية، يقوم عىل دوائر ذات مقعد واحد وعىل 
التصويت للمرشحني. ويفوز املرشح الذي يحصل عىل أعىل األصوات مقارنة باملرشحني اآلخرين، وإن 

مل متثِّل تلك األصوات أغلبية مطلقة من مجموع األصوات الصحيحة.

First-past-the-post

نظام القامئة الحرة: أحد صور نظام القامئة النسبية يجوز فيه للناخبني أن يصوتوا لحزب أو تكتل 
معني، وكذلك ملرشح أو أكرث سواء كان هؤالء املرشحون عىل قامئة ذلك الحزب أو التكتل أو غري ذلك. 

انظر أيضا نظامي القامئة املغلقة والقامئة املفتوحة. 

 Free list

النوع )االجتامعي(: يشري إىل السامت التي تُنسب إىل النساء والرجال ألسباب اجتامعية ال نتيجة 
للحتمية البيولوجية، وكذلك للعالقات بني النساء والرجال يف مجتمع بعينه يف وزمان ومكان معينني، 
يف حني يشري ’الجنس‘ إىل الفوارق البيولوجية الحتمية. فاملواصفات والهويات والسلوكيات املتوقعة 

د نتيجة لعملية التفاعل االجتامعي. من جانب الرجال والنساء تتحدَّ

Gender

نظام تخصيص الحصص املحايد تجاه النوع: نظام لتخصيص الحصص يهدف إىل تصحيح ضعف متثيل 
الرجال والنساء عىل حد سواء، أو ينص عىل حد أقىص لتمثيل أي جنس من الجنسني. 

Gender-neutral quota

الحصص املخصصة عىل أساس النوع املفروضة بالقانون: الحصص التي يفرضها الدستور أو قانون 
االنتخابات. 

Legal gender quota

نظام حصص املرشحني املفروضة بالقانون: نظام لتخصيص الحصص يقيض بتخصيص عدد معني من 
األماكن عىل القوائم االنتخابية للنساء. 

 Legislated candidate
quota

نظام القامئة النسبية: نظام يقوم فيه كل حزب أو تكتل مشارك يف االنتخابات بتقديم قامئة مرشحني 
يف دائرة انتخابية معينة؛ ويصوِّت الناخبون لصالح حزب معني، وتفوز األحزاب باملقاعد بالتناسب مع 

نصيبها اإلجاميل من األصوات، ويؤخذ املرشحون الفائزون من القوائم. انظر أنظمة القامئة املغلقة 
والقامئة املفتوحة والقامئة الحرة. 

 List proportional
representation

الغرفة السفىل )مجلس النواب(: إحدى غرفتي الهيئة الترشيعية ذات الغرفتني، ويُنظر إليها يف 
العادة عىل أنها تضم »ممثيل الشعب«. وتكون هي الغرفة ذات الصالحيات األكرب يف األحوال التي ال 

تتساوى فيها صالحيات الغرفتني. 

Lower house

م ليسفر عن أغلبية مطلقة )50 يف املئة زائداً واحداً( من األصوات.  Majoritarianقائم عىل األغلبية: ُمصمَّ
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نظام تناسب العضوية املختلطة: نظام مختلط يستخدم فيه جميع الناخبني النظام االنتخايب األول، 
الذي عادة ما يكون أحد نظم األكرثية/األغلبية، النتخاب بعض النواب إىل الهيئة املنتخبة، ثم تُخصص 

بقية املقاعد لألحزاب والتكتالت باستخدام النظام االنتخايب الثاين، والذي عادة ما يكون أحد نظم 
القامئة النسبية، وذلك لتعويض سوء التناسب يف متثيلها يف نتائج النظام االنتخايب األول. 

 Mixed-member
proportional

النظام املختلط: نظام تُستخدم فيه اختيارات الناخبني النتخاب النواب باستخدام نظامني مختلفني، 
أحدهام من نظم التمثيل النسبي واآلخر من نظم األكرثية/األغلبية. وهناك نوعان من النظم 

املختلطة: النظام املتوازي ونظام تناسب العضوية املختلطة. 

Mixed system

الدائرة املتعددة املقاعد: دائرة يُنتخب منها أكرث من نائب إىل الهيئة الترشيعية أو الهيئة املنتخبة. 
انظر أيضا الدائرة ذات املقعد الواحد. 

Multi-member district

النظام ذو املستويات املتعددة: نظام انتخايب تُنتخب فيه مجموعتان أو أكرث من النواب لنفس 
الغرفة من جانب جمهور الناخبني يف بلد معني. وقد تكون املستويات املتعددة عبارة عن دوائر 

انتخابية مرسومة عىل مستويات مختلفة داخل بلد معني، مثل الجمع بني الدوائر ذات املقعد الواحد 
واملناطق، أو الجمع بني املناطق والبلد ككل. كام تعترب النظم التي تُنتخب فيها مجموعتان منفصلتان 

من النواب من نفس املستوى نظامً ذات مستويات متعددة. وتعترب كل النظم املختلطة نظام ذات 
مستويات متعددة. 

Multiple-tier system

وا عن اختياراتهم  نظام القامئة املفتوحة: أحد صور نظام القامئة النسبية ميكن فيه للناخبني أن يعربِّ
لحزب أو تكتل معني أو ألحد املرشحني )أو أكرث يف بعض األحيان( بني صفوف ذلك الحزب أو التكتل. 

انظر كذلك نظامي القامئة املغلقة والقامئة الحرة. 

Open list

باناشاج: تعبري يُستخدم يف الدول الناطقة بالفرنسية لإلشارة إىل نظام القامئة النسبية الذي ميكن 
للناخبني فيه أن يصوتوا لحزب أو تكتل وكذلك ملرشح أو أكرث، سواء كان هؤالء املرشحون عىل قامئة 

ذلك الحزب أو التكتل أو غري ذلك. انظر أيضا نظام القامئة الحرة.

Panachage

النظام املتوازي: نظام مختلط تُستخدم فيه اختيارات الناخبني النتخاب النواب من خالل نظامني 
مختلفني، عادة ما يكون أحدهام من نظم األكرثية/األغلبية واآلخر من نظم التمثيل النسبي. وال 

تدخل نتيجة املقاعد املحرزة وفق النظام األول يف حساب نتائج النظام الثاين. انظر أيضا نظام تناسب 
العضوية املختلطة. 

Parallel system

نظام الكتلة الحزبية: أحد نظم األكرثية/األغلبية، تُستخدم فيه الدوائر املتعددة املقاعد ويديل فيه 
الناخبون بصوت واحد لألحزاب يحددون به الحزب الذي يختارونه، وال يختارون من بني املرشحني. 

ويفوز الحزب الذي يحصل عىل أعىل األصوات بكل املقاعد يف الدائرة االنتخابية. 

Party block vote

حجم الحزب: عىل مستوى الدائرة االنتخابية، متوسط عدد النواب الذين يُنتخبون من الحزب أو 
التكتل عن تلك الدائرة. وعىل مستوى البلد ككل، متوسط أحجام الحزب يف جميع الدوائر االنتخابية. 

Party magnitude

الحصص الحزبية: قواعد أو مستهدفات تضعها األحزاب السياسية من أجل تسمية نسبة معينة من 
صها الحزب يف هياكله الداخلية.  النساء بني مرشحيها يف االنتخابات. وال تشمل الحصص التي يخصِّ

انظر أيضا الحصص الحزبية الطوعية. 

Party quota

قواعد اإللزام بوضع املرشحني عىل القوائم: قواعد تتعلق برتتيب املرشحني عىل القوائم. انظر أيضا 
قواعد ترتيب املرشحني. 

Placement mandate

نظم األكرثية/األغلبية: تقوم نظم األكرثية/األغلبية عىل مبدأ أنَّ املرشح أو املرشحني أو الحزب الذي 
يحصل عىل أكرثية األصوات )أي ما يزيد عن أي مرشح أو حزب آخر( أو أغلبية األصوات )أي 50 يف 

املئة زائداً واحداً – أو األغلبية املطلقة( يكون هو الحزب أو املرشح الفائز. وقد تُستخدم يف هذه 
النظم الدوائر ذات املقعد الواحد، كام هو الحال يف نظام الفائز األول أو نظام الصوت البديل أو نظام 

الجولتني؛ أو الدوائر املتعددة املقاعد كام هو الحال يف نظام الكتلة ونظام الكتلة الحزبية. 

 Plurality/majority
systems
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نظم التمثيل النسبي: عائلة من عائالت النظم االنتخابية تقوم عىل مبدأ ترجمة جملة األصوات 
التي حصل عليها حزب أو تكتل معني إىل نسبة مناظرة من املقاعد يف الهيئة املنتخبة. وعىل سبيل 
املثال، فالحزب الذي يحصل عىل 30 يف املئة من األصوات يفوز تقريباً بثالثني يف املئة من املقاعد. 

وتستوجب جميع نظم التمثيل النسبي استخدام الدوائر املتعددة املقاعد. وهناك نوعان رئيسيان من 
نظم التمثيل النسبي هام: نظام القامئة النسبية ونظام الصوت الواحد املتحول. 

 Proportional
representation

صة: عدد املقاعد يف الهيئة املنتخبة أو نسبة املرشحني عىل قامئة حزب أو تكتل معني  الحصص املخصَّ
التي يشرتط القانون شغلها بنواب ينتمون لفئة معينة. ويف سياق هذا املنشور، يشري هذا املصطلح إىل 

صة عىل أساس النوع.  الحصص االنتخابية املخصَّ
واللفظة اإلنجليزية نفسها ترُتجم إىل التعبري العريب نصيب املقعد حني ترد مبعنى آخر، أال وهو عدد 

األصوات الالزمة ليك يضمن حزب أو مرشح بعينه الحصول عىل مقعد واحد يف دائرة انتخابية بعينها 
 )Hare( يف ظل نظام التمثيل النسبي. وهناك ثالثة أنواع من أنظمة تحديد نصيب املقعد: نظام هري
ى أيضا نظام هاغنباخ-بيشوف )Hagenbach-Bischoff(، ونظام  ونظام دروب )Droop( الذي يُسمَّ

.)Imperiali( إمربيايل

Quota

نوع نظام الحصص: أي: حصص املرشحني املفروضة بالقانون واملقاعد املحجوزة والحصص الحزبية 
الطوعية. 

Quota type

قواعد ترتيب املرشحني: القواعد املتعلقة برتتيب املرشحني عىل قوائم الرتشيح. وتشري يف هذا املنشور 
إىل القواعد املتعلقة برتتيب النساء مقارنة بالرجال، مبعنى، ما إذا كان للمرشحات فرصة حقيقية يف 

الفوز من عدمه. 

Ranking order

نظام الدوائر املحجوزة: أحد صور نظام املقاعد املحجوزة، يُشرتط فيه أال يخوض االنتخابات يف 
الدائرة املعنية سوى النساء. ومن املمكن أن يجري تدوير حجز الدوائر من انتخابات إىل أخرى، 

بحيث ال تظل نفس الدائرة محجوزة للنساء طول الوقت. 

Reserved district

د مثل الدين أو العرق  املقاعد املحجوزة: مقاعد يُشرتط يف الرتشح أو االنتخاب لها توفُّر معيار محدِّ
ص  أو اللغة أو النوع. وتشري يف هذا املنشور إىل نظام تخصيص الحصص عىل أساس النوع الذي يخصِّ

للنساء عدداً من املقاعد يف الهيئات الترشيعية. 

Reserved seats

ص فيه مستوى منفصل للنساء دون  نظام املستوى املحجوز: أحد صور نظام املقاعد املحجوزة، يُخصَّ
غريهن من املرشحني. 

Reserved tier

العقوبات يف حال عدم االلتزام: تشري يف هذا املنشور إىل أية عقوبات قانونية تُفرض يف حال عدم 
صة عىل أساس النوع )مثل: العقوبات املالية أو رفض قوائم املرشحني  االلتزام بقواعد الحصص املخصَّ

أو استبعاد املرشحني(، وتُكلف بتنفيذها السلطة املختصة )مثل: الهيئة املعنية باإلدارة االنتخابية(. 

Sanction for non-
compliance

الدائرة ذات املقعد الواحد: دائرة انتخابية يُنتخب منها عضو واحد فقط يف الهيئة الترشيعية أو 
املنتخبة. انظر أيضا الدائرة املتعددة املقاعد. 

Single-member district

نظام الصوت الواحد غري املتحول: نظام انتخايب يُديل فيه الناخبون بصوت واحد ملرشح واحد يف دائرة 
ذات مقاعد متعددة. ويفوز املرشحون الذي يحصلون عىل أعىل األصوات. 

 Single non-transferable
vote

نظام الصوت الواحد املتحول: نظام تصويت تفضييل من أنظمة التمثيل النسبي يُستخدم يف الدوائر 
املتعددة املقاعد، وفيه يُعلن عىل الفور انتخاب املرشحني الذين يحصلون عىل نصيب محدد من 

أصوات التفضيل األول، ثم يُعاد توزيع األصوات عىل املرشحني األقل نجاحاً ممن استُبعدوا يف جولة 
العد األول، وهكذا دواليك حتى يُعلن انتخاب عدد كاف من املرشحني. 

Single transferable vote

Sub-national levelاملستوى دون الوطني: املحليات والبلديات ومستويات األقاليم/الواليات. 

املالحق
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العتبة االنتخابية: الحد األدىن من التأييد الذي يتعنيَّ عىل أي حزب أن يحصل عليه حتى مُيثَّل يف 
الهيئة الترشيعية. وقد تكون العتبة رسمية منصوصاً عليها يف الدستور أو القانون )عادة يف صورة 
نسبة مئوية من مجموع األصوات الصحيحة( أو عتبة فعلية أو طبيعية تنتج رياضياً عن النظام 

االنتخايب املستخدم. 

Threshold

نظام الجولتني: أحد نظم األكرثية/األغلبية، تُعقد فيه جولة ثانية من االنتخابات إذا مل يصل أحد 
املرشحني إىل مستوى معني من األصوات يف الجولة األوىل من االنتخابات، وهو ما يكون يف الغالب 

األعم مستوى األغلبية املطلقة )50 يف املئة زائداً واحداً(. 

Two-round system

الغرفة العليا )مجلس الشيوخ(: إحدى غرفتي الهيئة الترشيعية ذات الغرفتني، ويُنظر إليها يف الغالب 
عىل أنها تضم »نواب األقاليم/الواليات االتحادية«، أو عىل أنها »غرفة الرقابة«. وتكون الغرفة ذات 

الصالحيات األقل يف األحوال التي ال تتساوى فيها صالحيات الغرفتني. 

Upper house

الحصص الحزبية الطوعية: قواعد أو مستهدفات تضعها األحزاب السياسية من أجل تسمية نسبة 
صها الحزب يف هياكله  معينة من النساء بني مرشحيها يف االنتخابات. وال تشمل الحصص التي يخصِّ

الداخلية. انظر أيضا الحصص الحزبية.

Voluntary party quota

القوائم النسائية القصرية )الخالصة(: قوائم من النساء الاليئ يتعني ضّمهن إىل مجموعة املرشحني 
املحتملني املطروحة للمناقشة داخل الحزب أو التكتل. وكثرياً ما تُستخدم هذه القوائم للتأثري عىل 
عملية تسمية املرشحني يف البلدان التي تستخدم نظام األكرثية/األغلبية، حيث يكون من الصعب 

إنشاء نظام من أنظمة الحصص املخصصة عىل أساس النوع يتامىش مع نظم األغلبية. 

Women-only shortlist/
all-women shortlist

Zipper/zebra systemنظام زيربا التناويب: نظام لتخصيص الحصص يشرتط التناوب بني الرجال والنساء يف القوائم الحزبية.
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*  تشمل قامئة املراجع هذه: القوانني املتعلقة بأنظمة االنتخابات والحصص يف كل بلد عىل حدة؛ وروابط تفيض إىل صفحات معدالت املشاركة يف االنتخابات لدى 
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وصفحات قاعدة بيانات البلدان "بارالين" لدى االتحاد الربملاين الدويل؛ IPU PARLINE؛ وإشارات إىل مختلف التقارير، مبا 

يف ذلك بعض التقارير اإلخبارية املذكورة يف القسم املعنون "البلدان واألرايض"، واإلحاالت املرجعية الكاملة إىل املقاالت املشار إليها يف هذا القسم. مثة قامئة أوسع، لكن 
ليست كاملة، للمراجع ومواد إضافية للقراءة يف القسم التايل من األطلس، تحت عنوان املراجع ومواد إضافية للقراءة، حيث سيجد القراء إحاالت مفيدة إىل املقاالت 

البحثية حول حصص مخصصة عىل أساس النوع االجتامعي وتطبيق هذه الحصص.

املصادر

المصادر* 
أفغانستــــــان 

املصادر القانونية 

Constitution of Afghanistan 2004, available at <http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/
afghanistan_constitution.pdf>, accessed 24 November 2013 

Electoral Law of Afghanistan, 2010 (unofficially translated by the United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan and edited by the International Foundation for Electoral Systems), available at <http://www.
iec.org.af/pdf/legalframework/law/electorallaw_eng.pdf> , accessed 24 November 2013 

2010 Regulation on Allocation of Wolesi Jirga Seats for Women, available at <http://www.iec.org.af/pdf/
legalframework/wj_regulations/reg_on_distribution_WJ_seats.pdf>, accessed 24 November 2013 

قواعد البيانات واملواقع اإللكرتونية

Inter-Parliamentary Union, PARLINE Database on National Parliaments, ‘Afghanistan, House of the 
People’, available at <http://www.ipu.org/parline-e/reports/2381_E.htm>, accessed 24 November 2013 

International IDEA, Voter Turnout Database, ‘Afghanistan’, available at <http://www.idea.int/vt/
countryview.cfm?CountryCode=AF>, accessed 24 November 2013

مصادر أخرى 

United States Library of Congress, ‘Afghanistan: President Approves New Election Law’, Global Legal 
Monitor (8 August 2013), available at <http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403662_
text>, accessed 24 November 2013 

Joint Electoral Management Body, ‘Final Report, National Assembly and Provincial Council Elections 2005’, 
available at <http://www.iec.org.af/jemb.org/pdf/JEMBS%20MGT%20Final%20Report%202005-12-12.
pdf>, accessed 24 November 2013

ألبانيـــــا 

املصادر القانونية 

Electoral Code of the Republic of Albania (2008, unofficial translation), available at <http://www.osce.org/
albania/14464>, accessed 24 November 2013 

Law on Gender Equality in Society (2008, unofficial translation), available at <http://www.osce.org/
albania/36682>, accessed 24 November 2013 

قواعد البيانات واملواقع اإللكرتونية

Inter-Parliamentary Union, PARLINE Database on National Parliaments, ‘Albania, Parliament’, available at 
<http://www.ipu.org/parline-e/reports/2001_E.htm>, accessed 24 November 2013 

International IDEA, Voter Turnout Database, ‘Albania’, available at <http://www.idea.int/vt/countryview.
cfm?id=7>, accessed 24 November 2013 

الملحق )ب(: مسرد المصطلحات
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مصادر أخرى

National Democratic Institute, ‘Albania’s 2011 Local Elections’, Pre-election Report no. 2, 5 May 2011, available 
at <http://www.ndi.org/files/Albania-2011-Election-Watch-Report-no2.pdf>, accessed 24 November 2013 

Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, ‘Republic of Albania, Parliamentary Elections, 23 June 2013’, Election Observation Mission Final 
Report, available at <http://www.osce.org/odihr/elections/106963>, accessed 24 November 2013 

Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, ‘Republic of Albania, Local Government Elections, 8 May 2011’, International Election Observation, 
available at <http://www.osce.org/odihr/77446>, accessed 24 November 2013 

الجزائر

املصادر القانونية 

Loi organique no 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant 
les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues [Organic Law no. 12-03 
(i) of 12 January 2012 establishing the modalities for improving the representation of women in elected 
assemblies for the representation of women], available at <http://www.joradp.dz/JO2000/2012/001/F_
Pag.htm>, accessed 24 November 2013 

Loi organique no 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales [Organic 
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available at <http://www.ipu.org/parline-e/reports/2355_A.htm>, accessed 24 November 2013 

International IDEA, Voter Turnout Database, ‘Serbia’, available at <http://www.idea.int/vt/countryview.
cfm?id=190>, accessed 24 November 2013

مصادر أخرى 

Mrsevic, Zorica, Implementing Quotas: Legal Reform and Enforcement in Serbia and Montenegro, in 
International IDEA, The Implementation of Quotas: European Experiences, Quota Workshop Report Series 
(Stockholm: International IDEA, 2005)

سيراليون 
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نبذة عن المؤسسات الشريكة
المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية دولية تدعم الدميقراطية املستدامة يف جميع أنحاء العامل. 

وهدف املؤسسة هو تعزيز املؤسسات والعمليات الدميقراطية. وتضطلع املؤسسة بدور املحفز لبناء الدميقراطية، من 

خالل توفري مصادر املعرفة ومقرتحات السياسات، أو عن طريق دعم اإلصالحات الدميقراطية استجابة لطلبات وطنية 

املنخرطة يف  اإلقليمية  واملنظامت  املتحدة  األمم  والحكومات ووكاالت  السياسات  املؤسسة مع صانعي  وتعمل  خاصة. 

مجال بناء الدميقراطية. وتعترب املجاالت الرئيسية التي ترتكز فيها خربة املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هي: 

العمليات االنتخابية واألحزاب السياسية وعمليات بناء الدساتري والدميقراطية وتقييم التطور الدميقراطي. واملوضوعات 

الرئيسية الشاملة التي يتناولها هذا العمل هي: الدميقراطية وقضايا النوع، الدميقراطية والتنوع، والدميقراطية والرصاع 

واألمن. ومتارس املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عملها يف جميع أنحاء العامل، ويقع مقرها الرئييس يف ستوكهومل 

الدميقراطي،  بالنظام  الدول األعضاء يف املؤسسة  الالتينية وأفريقيا وآسيا. وتأخذ جميع  بالسويد ولها مكاتب يف أمريكا 

وتقدم الدعم السيايس واملايل لعمل املؤسسة. وهذه الدول هي: إسبانيا، أسرتاليا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، بربادوس، 

بتسوانا، الربتغال، بلجيكا، بريو، جمهورية الدومينيكان، جنوب أفريقيا، الدامنرك، كابو فريدي، السويد، سويرسا، شييل، غانا، 

الفلبني، فنلندا، كندا، كوستاريكا، املكسيك، منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، الرنويج، الهند، وهولندا. وتتمتع اليابان بصفة 

مراقب. وللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع املؤسسة عىل الرابط التايل: 

>http://www.idea.int<

االتحاد البرلماني الدولي 

أُنشئ االتحاد يف عام 1889، وهو منظمة عاملية تضم 163 برملاناً وتقوم بدور محفل عاملي للحوار والتعاون والعمل الربملاين. 

ويعمل االتحاد عىل النهوض بالدميقراطية ومساعدة الربملانات والربملانيني يف جميع أنحاء العامل يف القيام بواجباتهم. 

ويقوم االتحاد الربملاين الدويل عىل تيسري النقاش والحوار والتعاون الربملاين السيايس، كام يدعم الدميقراطية وسيادة القانون 

ويتصدى للدفاع عنهام. ويعمل االتحاد عىل وضع املعايري، نرش املعلومات بشأن املامرسات الجيدة، واملساعدة عىل بناء 

القدرات والكفاءات الربملانية. ويدافع االتحاد أيضاً عن حقوق اإلنسان فيام يخصُّ أعضاء الربملانات، ويدعم احرتام القيم 

واألعراف واملبادئ العاملية. ويعمل االتحاد عىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومشاركة النساء واألقليات والسكان األصليني 

يف الحياة السياسية والعامة. ويساعد الربملانات عىل مواكبة جدول األعامل الدويل اآلخذ يف النمو، وعىل املساهمة ببعد 

برملاين يف عمل األمم املتحدة واملنظامت الشبيهة املتعددة األطراف. وباختصار، فإنَّ االتحاد الربملاين الدويل يسعى إىل 

تحسني أوضاع الربملانات وتعزيز النظم الدميقراطية. وللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع االتحاد عىل الرابط التايل: 

>http://www.ipu.org<
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جامعة ستوكهولم 

تتميز جامعة ستوكهومل، منذ إنشائها يف عام 1878، باالنفتاح واالبتكار؛ وهي جامعة حديثة ذات بيئة متعددة الثقافات، 

وتُعد واحدة من أفضل 100 مؤسسة للتعليم العايل عىل مستوى العامل، حيث ينشط يف أروقتها ما يزيد عن 60.000 

طالب و5.000 من أعضاء هيئة التدريس يف مجاالت العلوم واإلنسانيات والعلوم االجتامعية. 

الفردي  التغيري  يف  تساهم  الجامعة  إنَّ  إذ  الكثري؛  ستوكهومل  جامعة  بها  تضطلع  التي  والبحث  التعليم  أنشطة  وتحقِّق 

واالجتامعي عرب التعليم العايل الجودة والبحوث املتميزة، ويساهم باحثوها يف صنع القرارات السياسية ووضع السياسات 

العامة، كام يشاركون يف لجان جائزة نوبل وهيئات الخربة الدولية. وقد كانت الجامعة من بني أول الجامعات يف السويد 

من  وملزيد  املجال.  هذا  يف  التدريس  بهيئات  عضوات  وعيَّنت  االجتامعي  املرأة/النوع  لدراسات  برنامجاً  أنشأت  التي 

املعلومات، يرجى زيارة موقع الجامعة عىل الرابط التايل:

>http:www.su.se/english<
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أطلس أنظمة الحصص االنتخابية 
على أساس النوع االجتماعي

س النوع االجتماعي
ص االنتخابية على أسا

س أنظمة الحص
أطل

لالتجاهات  عامة  ملحة  االجت�عي  النوع  أساس  عىل  االنتخابية  الحصص  أنظمة  أطلس  كتاب  يقّدم 
صة عىل أساس النوع االجت�عي حول العا�. يشمل  والتحّديات الراهنة يف مجال أنظمة الحصص املخصَّ
الكتاب ملفات ٨٥ بلداً ومنطقة مع وصف مفّصل ألنظمة الحصص االنتخابية املستخدمة فيها. يهدف 
األطلس – مثله يف ذلك مثل قاعدة البيانات املُستَمد منها، وهي قاعدة البيانات العاملية لحصص النساء 
 (www.quotaproject.org)، إىل تزويد منارصي حقوق املرأة واملساواة ب± الجنس±، وكذلك العامل± يف 
مجال االنتخابات، Ëورد موّحد ومتاح بسهولة ويُرس حول حصص مخصصة عىل أساس النوع االجت�عي.

د هذا اإلصدار املشرتك ب± املؤسسة الدولية للدÌقراطية واالنتخابات وجامعة ستوكهو�  "وآمل أن يزوِّ
واالتحاد الربملاÚ الدويل صانعي السياسات والناشط± �Ëرسات وخربات مقارنة، تساعدهم عىل توجيه 
ب±  املساواة  وتعزيز  للمرأة  السيايس  التمك±  صوب  بالدهم  يف  والحزبية  االنتخابية  والقوان±  النظم 

الجنس± Ëعناها األشمل يف الحياة العامة’".
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