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النظم المتوازية نظام الجولتين نظام الفائز األول قائمة التمثيل النسبي مع دوائر كبيرة قائمة التمثيل النسبي مع دوائر صغيرة النظام االنتخابي

نوع الكوتا

نظام ليس شائعًا تماما ولكنه يتضمن 
حوافزًا للعمل بشكل جيد (حيث من 
قائمة متوازنة دون  الممكن تشكيل 
إمكانية  الرجال  المرشـحين  سلب 
الترشيح). ال يتضمن، مع ذلك، كل 
الحوافز التي تتضمنها قائمة التمثيل 
النسـبي، مثل حافز العمل لكسـب 
أصـوات خـارج قاعـدة الحزب 
االنتخابيـة التقليدية، أو وجود عدد 
كبيـر من األحزاب فـي البرلمان 
مـع اختالفات طفيفـة في طرحهم 
السياسـي، ما يجعل كسب الناحب 

المتردد مسألة في غاية األهمية.

ال يتضمن أية حوافز النتخاب 
النساء

ال يتضمن أية حوافز النتخاب 
النسـاء. عـادة مـا يكـون 
المرشـحون مـن الرجـال. 
وحيث أن هناك فائزًا واحدًا، 
فان األحـزاب عادة ما تختار 
المرشح صاحب الحظ األوفر 
بالفـوز (الذي هـو عادة من 

الرجال)

نظام ليس شـائعًا تماما ولكنه 
يتضمن حوافزًا للعمل بشـكل 
جيد (حيث من الممكن تشكيل 
دون سـلب  متوازنة  قائمـة 
المرشـحين الرجـال إمكانية 
الترشـيح). ال يتضمـن، مع 
التـي  الحوافـز  كل  ذلـك، 
تتضمنها قائمة التمثيل النسبي، 
مثـل حافـز العمل لكسـب 
أصوات خارج قاعدة الحزب 
وجود  أو  التقليدية،  االنتخابية 
عدد كبير مـن األحزاب في 
طفيفة  اختالفات  مع  البرلمان 
ما  السياسـي،  في طرحهـم 
يجعل كسـب الناحب المتردد 

مسألة في غاية األهمية.

ال يتضمن أية حوافز النتخاب 
النساء

ُيحفِّز الجـزء الخاص بقائمة 
التمثيل النسـبي على ترشيح 
وانتخاب النسـاء على العكس 
مـن الجـزء اآلخـر (نظام 
األغلبيـة) - فـي النتيجـة، 
فـإن تأثير هـذا الخيار على 
ترشـيح وانتخاب النساء يبقى 

متوسطًا.

ُيحفِّز الجـزء الخاص بقائمة 
التمثيل النسـبي على ترشيح 
وانتخاب النسـاء على العكس 
مـن الجـزء اآلخـر (نظام 
األغلبيـة) - فـي النتيجـة، 
فـإن تأثير هـذا الخيار على 
ترشـيح وانتخاب النساء يبقى 

متوسطًا.

ال يتضمـن أيـة حوافز 
النتخـاب النسـاء. عادة 
ما يكون المرشـحون من 
هناك  أن  وحيث  الرجال. 
فائزًا واحدًا، فإن األحزاب 
المرشـح  تختار  ما  عادة 
األوفر  الحـظ  صاحـب 
بالفوز (الذي هو عادة من 

الرجال)

ال يتضمن أية حوافز النتخاب النساء. عادة 
ما يكون المرشحون من الرجال. وحيث أن 
هناك فائزًا واحـدًا، فإن األحزاب عادة ما 
تختار المرشح صاحب الحظ األوفر بالفوز 

(الذي هو عادة من الرجال)

ُتحفِّز نظـم القائمة الحزبية النسـاء على 
الترشيح، ما يزيد من فرصهن في االنتخاب 
بطرق مختلفة. يمكن ترشـيح النساء جنبًا 
الـى جنب الرجال دون خلق شـعور لدى 
المرشـحين الرجال بوجـود تحٍد خاص. 
تذهب معظـم باتجاه زيادة عـدد المقاعد 
المخصصـة للحـزب، ما يعنـي أن من 
مصلحة األحزاب توسـيع حمالتها خارج 
نطـاق قواعدهـا االنتخابية. هـذا الخيار 
يعنـي زيادة عدد األحـزاب التي غالبًا ما 
تتقارب في طرحها السياسي، وقد يدفع ذلك 
األحزاب التـي تظهر وكأنها ”غير عادلة“ 
تجاه النسـاء الى خسارة عدد من الناخبين. 
كلما زاد حجم الدائرة وحجم الحزب، كلما 

زادت فرص النساء باالنتخاب 

ُتحفِّز نظـم القائمة الحزبية النسـاء على 
الترشيح، ما يزيد من فرصهن في االنتخاب 
بطرق مختلفة. يمكن ترشـيح النساء جنبًا 
الـى جنب الرجال دون خلق شـعور لدى 
المرشـحين الرجال بوجـود تحٍد خاص. 
تذهب معظم األصـوات باتجاه زيادة عدد 
المقاعد المخصصـة للحزب، ما يعني أن 
مـن مصلحـة األحزاب توسـيع حمالتها 
خارج نطاق قواعدها االنتخابية. هذا الخيار 
يعنـي زيادة عدد األحـزاب التي غالبًا ما 
تتقارب في طرحها السياسي، وقد يدفع ذلك 
األحزاب التـي تظهر وكأنها ”غير عادلة“ 
تجاه النسـاء الى خسارة عدد من الناخبين. 
كلما زاد حجم الدائرة وحجم الحزب، كلما 

زادت فرص النساء باالنتخاب 

بدون كوتا

ممكن، ولكن فقط في أجزاء (دوائر) 
من الدولة، أو على أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكن، ولكـن فقط في أجزاء 
(دوائر) مـن الدولة، أو على 

أساس التعاقب

ممكـن، ولكـن فقط في 
أجزاء (دوائر) من الدولة، 

أو على أساس التعاقب

ممكن، ولكن فقط فـي أجزاء (دوائر) من 
الدولـة، أو على أسـاس التعاقب. (مثال: 

الهند على مستوى االقاليم)

ممكن، ولكن فقط فـي أجزاء (دوائر) من 
الدولة، أو على أساس التعاقب

ممكن، ولكن فقط فـي أجزاء (دوائر) من 
الدولة، أو على أساس التعاقب

مقاعد محجوزة: دوائر محجوزة
للنساء

حجز مستوى انتخابي للنساء يضمن 
انتخاب عدد من النساء مساٍو للعدد 

المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا

للنساء  انتخابي  مستوى  حجز 
يضمن انتخاب عدد من النساء 
مساٍو للعدد المحدد في الكوتا. 

(مثال: باكستان)

حجـز مسـتوى انتخابي 
للنساء يضمن انتخاب عدد 
من النسـاء مسـاٍو للعدد 

المحدد في الكوتا

حجـز مسـتوى انتخابي للنسـاء يضمن 
انتخاب عدد من النساء مساٍو للعدد المحدد 

في الكوتا

حجـز مسـتوى انتخابي للنسـاء يضمن 
انتخاب عدد من النساء مساٍو للعدد المحدد 

في الكوتا

حجـز مسـتوى انتخابي للنسـاء يضمن 
انتخاب عدد من النساء مساٍو للعدد المحدد 

في الكوتا

مقاعد محجوزة: مستوى
انتخابي يقتصر على النساء

ممكن بنفـس منطق خيـار نظام 
المحـدود،  والصـوت  الكتلـة، 
المتحول،  غيـر  الواحد  والصوت 
والصوت الواحـد المتحول، ولكن 

فقط في الدوائر التعددية

ممكن بنفس منطق خيار نظام 
المحدود،  والصـوت  الكتلة، 
غيـر  الواحـد  والصـوت 
الواحد  والصـوت  المتحول، 
يتم ملء  المتحـول. عندمـا 
جميع مقاعد الدائرة، باستثناء 
وفي  للنساء،  المخصصة  تلك 
حالة عدم نجاح أي امرأة، يتم 
اختيار النساء الحاصالت على 

أعلى األصوات

غير ممكن حيث أن شـخصًا 
واحدًا يفوز عن الدائرة

غير ممكن عندما تكون القوائم 
مغلقة- كمـا هي الحال دائما 
تقريبًا. أما عندما تكون القوائم 
الكوتا سـتعمل  مفتوحة، فإن 
كما فـي حالة نظـم التمثيل 

النسبي مع قوائم مفتوحة

ممكـن (تـم اسـتخدامه في 
لبعض  وفلسطين  موريشيوس 
المجموعات األقل تمثيًال ليس 
من بينهم النسـاء) يمكن لهذا 
الخيـار أن يعمل إال في حالة 
تعـذر وجود عـدد كاٍف من 
المرشـحات النساء. ويضمن 
لترشـيح  لألحزاب  حوافـز 
النساء وذلك لعدم خسارة أي 
مقعد لصالح أي من األحزاب 

المنافسة (مثال: األردن)

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسبي من النظام (إذا 
كان الجزء اآلخـر، كما هو 
غالبًا، نظام الفائز األول) وذلك 
في حالة القوائم المفتوحة فقط

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسبي من النظام (إذا 
كان الجزء اآلخـر، كما هو 
غالبًا، نظام الفائز األول) وذلك 
في حالة القوائم المفتوحة فقط

غير ممكن حيث أن النظام 
يستخدم غالبًا دوائر فردية

غير ممكن حيث أن شـخصًا واحدًا يفوز 
عن الدائرة

ممكن، ولكـن فقط عند اسـتخدام القوائم 
المفتوحة. في القوائم المغلقة ال يوجد أفضل 
الخاسرين ألن التصويت ال يكون للمرشحين 
األفراد. هـذا الخيار يعمل فقط عند وجود 

العدد الكافي من المرشحات النساء

ممكن، ولكـن فقط عند اسـتخدام القوائم 
المفتوحة. في القوائم المغلقة ال يوجد أفضل 
الخاسرين ألن التصويت ال يكون للمرشحين 
األفراد. هـذا الخيار يعمل فقط عند وجود 

العدد الكافي من المرشحات النساء

مقاعد محجوزة: نظام أفضل
الخاسرين

ممكن، وذو أثر متوسـط، حيث أن 
الناخب يحدد أفضلياته

ممكـن مـن ناحيـة نظرية، 
بالرغم من صعوبته، وخاصة 
في ظـل وجـود الكثير من 
المرشـحين المستقلين. وحتى 
مسـتقلين،  مرشـحين  بدون 
فإنه ال يوجد ضمانة بانتخاب 

النساء

غير ممكن فـي إطار الدائرة 
الواحـدة، حيث أن كل حزب 
يرشح شـخصًا واحدًا في كل 
دائـرة. ولكنه قد يكون ممكنًا 
في إطـار الدوائر كلها (على 
مسـتوى األقاليم أو المستوى 
إقرار  عنـد  مثًال  الوطنـي) 
ترشـيح عدد من النسـاء في 
عـدد محدد من الدوائر. ومن 
أن  توضيح  هنـا  الضروري 
ذلك ال يشـابه إقرار مستوى 
انتخابي خاص بالنسـاء. في 
الحالـة األولى، هناك مخاطر 
أن تقـوم األحزاب بترشـيح 
النساء في الدوائر التي سيفوز 
فيهـا علـى األغلـب حزب 

منافس آخر

مضمـون، حيـث أن القائمة 
الحائزة على أعلى األصوات 
تفـوز بكاملهـا. ومـن غير 
المحتمل وجود عدد كبير من 
المرشحين المسـتقلين (الذين 
الكوتا)  يقللون من مفاعيل  قد 
لضآلـة فرصهم فـي الفوز. 
تبنى  الكاميرون حيث  (مثال: 
الحزبان األكبر كوتا طوعية، 

وكذلك جيبوتي)  

ممكـن مـن ناحيـة نظرية، 
بالرغم من صعوبته، وخاصة 
في ظـل وجـود الكثير من 
على  المسـتقلين.  المرشحين 
الكتلة  نظـام  فـإن  األرجح، 
يعمل بشـكل أفضل من نظام 
الصوت  أو  المحدود  الصوت 
وذلك  المتحول  غيـر  الواحد 
ألن الناخـب يمكنـه انتخاب 
 عدد من المرشـحين مسـاو
لعـدد مقاعد الدائـرة. ويلجأ 
الناخبـون المؤيـدون لحزب 
ما إلى صـب كامل أصواتهم 
الحزب  ذلك  مرشحي  لصالح 

بما فيهم المرشحات النساء

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسـبي من النظام. 
بالدوائر  في الجزء الخـاص 
أنظر  النظـام،  الفرديـة من 
الخلية الخاصـة بنظام الفائز 

الية األول في هذا السطر. فعّّّ
 هـذا الخيـار مرتبطة بنوع 
القوائم من حيث هي مغلقة أو 
ترتبط بحجم  مفتوحة، وكذلك 

الحزب

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسـبي من النظام. 
بالدوائر  في الجزء الخـاص 
أنظر  النظـام،  الفرديـة من 
الخلية الخاصـة بنظام الفائز 
الية  األول في هذا السطر. فعّّّ
بنوع  الخيـار مرتبطـة  هذا 
القوائم من حيث هي مغلقة أو 
ترتبط بحجم  مفتوحة، وكذلك 
الحزب. (مثال: أرمينية، ٥٪ 
 ،٢٠٠٣ انتخابـات  في  كوتا 

وكوريا) 

غير ممكن ، حيث أن كل 
حزب يرشح شخصًا واحدًا 
في كل دائـرة. في حالة 
وجـود أكثر من مرشـح 
العتبـارات يحددها نظام 
للكوتا، فـإن من مصلحة 
الحزب عدم وجود مرشح 
ثاٍن قوي ألن ذلك سيعمل 
أصوات  تشـتيت  علـى 
الحـزب. وعليه سـيلجأ 
الحـزب لترشـيح امرأة 
ضعيفة بهدف تعظيم الدعم 

لمرشحه األول

غير ممكن في إطار الدوائر، حيث أن كل 
حزب يرشـح شخصًا واحدًا في كل دائرة. 
في حالة وجود أكثر من مرشح العتبارات 
يحددهـا نظـام للكوتا، فإن مـن مصلحة 
الحـزب عدم وجود مرشـح ثاٍن قوي ألن 
ذلك سيعمل على تشتيت أصوات الحزب. 
وعليه قد يلجأ الحزب لترشيح امرأة ضعيفة 
بهـدف تعظيم الدعم لمرشـحه األول. قد 
يكون ممكنا في إطـار الدوائر كلها (على 
مستوى االقاليم أو المستوى الوطني) مثال 
عند إقرار ترشـيح عدد من النساء في عدد 
محـدد من الدوائر. ومـن الضروري هنا 
توضيح أن ذلك ال يشـابه إقرار مسـتوى 
انتخابي خاص بالنساء. في الحالة األولى، 
هناك مخاطر أن تقوم األحزاب بترشـيح 
النسـاء في الدوائر التي سيفوز فيها على 

األغلب حزب منافس آخر

النساء وخاصةعندما  انتخاب  يعزز فرص 
يكون حجم الحزب كبيرًا، حيث أن النساء، 
حتى المرشـحات في مواقـع متدنية على 
القائمة، يحظين بفرصة لالنتخاب. (مثال:

مكدونيا)

يعزز فـرص انتخاب النسـاء ولكن ليس 
كما فـي حالة الدوائر الكبيـرة، أو وجود 
قواعد للترتيب. في البلدان حيث تترد نسبة 
كبيرة من الناخبين في انتخاب النساء، تقلل 
القوائم المفتوحة من فرص انتخاب النساء 
مقارنة بالقوائم المغلقة. أما في البلدان التي 
تحظى بناخبين مشـجعين النتخاب النساء، 
فـإن القائمة المفتوحة تعزز فرص انتخاب 

النساء. (مثال: البيرو والباراغواي)

ترشيح: تخصيص نسبة دون
قواعد محددة للترتيب

غير ممكن حيث أن النظام االنتخابي 
ال يتضمن الترتيب

غير ممكن حيـث أن النظام 
االنتخابي ال يتضمن الترتيب

غير ممكن حيـث أن النظام 
االنتخابي ال يتضمن الترتيب

يعمل بشكل مضمون حتى في 
حالة عدم وجود الترتيب، ألن 
القائمة التي تحصل على أعلى 
األصوات تفوز بجميع مقاعد 

الدائرة

غير ممكن حيـث أن النظام 
االنتخابي ال يتضمن الترتيب

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسـبي من النظام. 
بالدوائر  في الجزء الخـاص 
انظر  النظـام،  الفرديـة من 
الخلية الخاصـة بنظام الفائز 
الية  األول في هذا السطر. فعّّّ
بنوع  الخيـار مرتبطـة  هذا 
القوائم من حيـث هي مغلقة 
أو مفتوحـة، وكذلـك بحجم 
في  (مثال:بوليفيا،  الحـزب. 
االنتخابات التشريعية ٢٠٠٦، 

والمكسيك) 

ممكن فقط في الجزء الخاص 
بالتمثيل النسـبي من النظام. 
بالدوائر  في الجزء الخـاص 
أنظر  النظـام،  الفرديـة من 
الخلية الخاصـة بنظام الفائز 
الية  األول في هذا السطر. فعّّّ
بنوع  الخيـار مرتبطـة  هذا 
القوائم من حيـث هي مغلقة 
أو مفتوحـة، وكذلـك بحجم 

الحزب. (مثال: فلسطين) 

غير ممكن حيث أن النظام 
يتضمـن  ال  االنتخابـي 

الترتيب

غيـر ممكن حيث أن النظـام االنتخابي ال 
يتضمن الترتيب

يعمل بشـكل مضمون عندما تكون القوائم 
مغلقة. أمـا في حالة القوائم المفتوحة، فإن 
الترتيب يصبح عرضـة للتغيير، ما يهدد 
الترتيب األصلي على القائمة. يكون، على 
االرجح، أقل فّعالية في نظم التمثيل النسبي 
مـع دوائر صغيرة مقارنـة مع هذه النظم 
مع دوائر كبيـرة، وذلك ألن حجم الحزب 
يكـون صغيـرًا، وزيادة فـرص انتخاب 
الرجال (الذين عادة مـا يحظون بالمقاعد 
االولى على القائمة) حتى في ظل الترتيب 
التبادلي. (مثال: كوسـتاريكا، األرجنتين، 
بلجيكا، البرتغال، والعـراق في انتخابات 

(٢٠٠٥

يعمل بشـكل مضمون عندما تكون القوائم 
مغلقة. أمـا في حالة القوائم المفتوحة، فإن 
الترتيب يصبح عرضـة للتغيير، ما يهدد 
الترتيب األصلي على القائمة. يكون، على 
االرجح، أقل فّعالية في نظم التمثيل النسبي 
مـع دوائر صغيرة مقارنـة مع هذه النظم 
مع دوائر كبيـرة، وذلك ألن حجم الحزب 
يكـون صغيـرًا، وزيادة فـرص انتخاب 
الرجال (الذين عادة مـا يحظون بالمقاعد 
االولى على القائمة) حتى في ظل الترتيب 
الدومينيكان،  جمهوريـة  (مثال:  التبادلي. 

واالكوادور)

ترشيح: تخصيص نسبة مع
حجز قواعد محددة للترتيب ⁄  

المقعد االول، أو الترتيب
التبادلي
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