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طبقًا لإلحصاءات الصادرة عن اإلحتاد الربملاين الدويل١ يف كانون ثاين ٢٠٠٧، 
كانت حصة متثيل النساء يف اهليئات التشريعية الوطنية على مستوى العامل تصل 
بالكاد إىل ١٧,٢٪، وذلك بالرغم من إقرار العديد من الدول بتدين مستوى 
ملساعدة  السياسات  من  عددًا  لذلك،  نتيجة  وإعتمادها،  الربملاين،  املرأة  متثيل 
وكانت  الربملان.  يف  متثيلها  وتعزيز  السياسية  احلياة  معترك  دخول  على  املرأة 
العملية املنبثقة عن مؤمتر بكني الذي عقد يف العام ١٩٩٥ قد وضعت نصب 
 ،٪٣٠ إىل  تصل  الربملان  يف  النساء  لتمثيل  نسبة  إىل  الوصول  هدف  عينيها 
هيئات  نسائي ذي معىن يف  متثيل  لضمان  النسبة كنسبة حرجة  تلك  معتمدة 
ستبقى، خبالف ذلك، حكرًا على الرجال. ورغم التقدم الطفيف الذي حتقق 
العامل حققت تلك  املاضية، إال أن ١٩ دولة فقط يف  القليلة  السنوات  خالل 

النسبة حىت بداية عام ٢٢٠٠٧.
تواجه النساء العديد من املعّوقات عند دخوهلن عامل السياسة مقارنة بأقران 
الرجال. ويف هذا اإلطار، تقدم الطبعة اجلديدة لدليل املؤسسة الدولية للدميقراطية 
واإلنتخابات- إنترناشونال إيديا النساء والربملان: ما وراء األرقام (٢٠٠٥)، 
إضاءات حول هذه التحديات والوسائل الكفيلة بتجاوزها. حيث ميثل إستخدام 
نظام الكوتا إحدى هذه الوسائل لضمان وصول النساء للربملان بشكل سريع.

وباإلضافة إىل الظروف السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية اليت ختلق املعّوقات 
أمام مشاركة املرأة السياسية، ميثل النظام اإلنتخايب عامًال هامًا يؤثر على فرص 
املرأة يف الفوز مبقاعد يف اهليئات التشريعية الوطنية. ويتناول دليل أشكال النظم 
االنتخابية الصادر عن املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات- إنترناشونال 

إيديا (عام ٢٠٠٥) بشكل مفصل األشكال الرئيسية للنظم االنتخابية.
الدليلني  من  كل  يقدمها  اليت  اإلجراءات  بني  يزاوج  فإنه  هذاالدليل،  أما   
املذكورين سابقًا. وهو يقدم إطاللة على مدى مالءمة النظم االنتخابية لنظام 
الكوتا بأشكاهلما املختلفة. واستنادا إىل ذلك، يقدم إستخالصات حول سبل 
زيادة متثيل النساء مبزاوجة النظام اإلنتخايب مع نظام الكوتا. هادفني من وراء 
ومشاركتهن  النساء  دور  تعزيز  إىل  الساعني  تساعد  مرجعية  أداة  توفري  ذلك 

السياسية. 
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يتناول هذا الفصل األنواع املختلفة للنظم االنتخابية دف تقدمي ملحة عامة عن 
التنوع املتاح يف هذا املجال. إذ يؤثر إختيار نظام إنتخايب معني يف بلد ما بشكل 

مباشر على مشاركة النساء يف السياسة.

ÚÓibÇn„¸a@·ƒ‰€a@—Ìä»m@@QMR

هناك الكثري من التعريفات للنظم االنتخابية تشري إىل الكثري من التفاصيل، من 
تأثريه  الضوء على  العريض. وإللقاء  السياسي  املحتوى  إىل  اإلدارية  التفاصيل 

املباشر على حجم التمثيل، فإننا إخترنا التعريف التايل للنظام اإلنتخايب:
اهليئات  يف  مقاعد  إىل  االنتخابية  األصوات  ترمجة  آلية  هو  اإلنتخايب  النظام 

املنتخبة
يشمل ذلك التعريف ثالثة عناصر أساسية:

حجم الدائرة االنتخابية: ويقصد به عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية
الصيغة االنتخابية: وتتعلق بكيفية حتديد الفائز مبقعد ما

بنية ورقة اإلقتراع: وتتعلق باخليارات املتاحة للناخب من حيث إمكانية إختيار 
مرشحني أفرادا أو قوائم حزبية

االنتخابية من حيث عملية ترمجة األصوات إىل مقاعد،  النظم  ميكن تصنيف 
إىل عدد من العائالت الرئيسية. ويصنف دليل أشكال النظم االنتخابية الصادر 
عن إنترناشونال إيديا هذه النظم يف ثالث عائالت رئيسية هي: نظم األغلبية، 
والنظم النسبية، والنظم املختلطة. كما حيدد بعض النظم االنتخابية اليت ال ميكن 
تصنيفها بسهولة يف أي من العائالت الرئيسية الثالث املذكورة. وميكن التعرف 

إىل ١٢ شكًال خمتلفا من النظم االنتخابية يف إطار هذة العائالت االربع.

ÚÓibÇn„¸a@·ƒ‰€a@fibÿëc@RMR
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يتطلب التمثيل النسيب استخدام دوائر تعددية تشمل أكثر من مقعد واحد. يف 
هذه النظم، يقدم كل حزب أو كيان سياسي قائمة مبرشحيه لدوائر تعددية. 
ويقوم الناخبون بالتصويت هلذه القوائم. وعليه، حيصل كل حزب على حصة 
الناخبني. ويف حال  عليها من أصوات  اليت حصل  النسبة  تقارب  املقاعد  من 
أما  القائمة.  على  ترتيبهم  الفائزين حسب  اختيار  يتم  املغلقة،  القوائم  اعتماد 
تؤثر  الناخبني  القوائم احلرة فان خيارات  أو  املفتوحة  القوائم  اعتماد  يف حال 
على فرص املرشحني بالفوز تبعًا لعدد األصوات الفردية اليت حيصل عليها كل 

مرشح.
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يعترب هذا النظام أبسط أشكال نظم األغلبية. فالفائز هو املرشح احلاصل على 
املطلقة من أصوات  أعلى عدد من األصوات حىت لو مل حيصل على األغلبية 
الناخبني. يستخدم هذا النظام دوائر فردية ويقوم الناخبون بالتصويت ملرشحني 

أفراد وليس لقوائم متثل أحزاب أو كيانات سياسية.

UØi’Ê°\;‹]æ›

ثانية  الدعوة إىل جولة  ينتمي نظام اجلولتني إىل عائلة نظم األغلبية. وفيه يتم 
من االنتخابات إذا مل حيصل أي من املرشحني على نسبة حمددة من األصوات، 
لنظام  االوىل. ميكن  اجلولة  الناخبني يف  أكثر من نصف عدد  تكون  ما  غالبًا 
الثانية فيه أكثر من مرشحني  اجلولتني أن يأخذ شكًال تعدديًا، خيوض اجلولة 
اثنني ويفوز املرشح احلاصل على أعلى األصوات دون اشتراط احلصول على 
األغلبية املطلقة. وقد يأخذ شكل التصفية حيث يتأهل فقط املرشحان احلاصالن 

على أعلى األصوات يف اجلولة الثانية.

UÏÁÜ\Êi∏\;€æfi’\

بناءًا  الفائزين  اختيار  فيه  يتم  املختلطة  النظم  املتوازية هي أحد أشكال  النظم 
على نظامني انتخابيني خمتلفني – األول نظام القائمة النسبية والثاين أحد نظم 
األغلبية عادة – وال يعتمد توزيع مقاعد القائمة النسبية أبدًا على نتائج نظام 

األغلبية املستخدم.

UÏŞ÷i}∏\;ÏÁÊï¬’\;fà]fih;‹]æ›

خمتلفني  انتخابيني  نظامني  على  بناءًا  الفائزين  اختيار  فيه  يتم  خمتلط  نظام  هو 
– أحدمها نظام القائمة احلزبية واآلخر أحد نظم األغلبية الذي غالبًا ما يكون 
يف دوائر فردية. ويتم توزيع مقاعد القائمة النسبية مبا يعوض عن اخللل الذي 

يفرزه نظام األغلبية املستخدم.

UÏ÷i“’\;‹]æ›

هو أحد نظم األغلبية املستخدمة يف دوائر تعددية. وفيه ميكن للناخب التصويت 
لعدد من املرشحني يصل اىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة. ويفوز املرشحون 
احلاصلون على أعلى األصوات. عادة ما خيتار الناخبون يف هذا النظام مرشحني 

أفرادًا وليس أحزابًا سياسية.

UÄÂÅ,\;kÊë’\;‹]æ›

املرتكزة على املرشح- يف دوائر تعددية  الفردية-  النظم االنتخابية  يعترب أحد 
عدد  اىل  يصل  ال  ومبا  مرشح،  من  أكثر  بانتخاب  احلق  الناخب  فيها  مينح 

املقاعد املخصصة للدائرة. ويف هذا النظام يفوز املرشحون احلاصلون على أعلى 
االصوات مبقاعد الدائرة.

UÿÊui∏\;3≈;Åt\Ê’\;kÊë’\;‹]æ›

تعددية. ويفوز  التصويت ملرشح واحد يف دوائر  للناخب  النظام حيق  يف هذا 
األصوات. خيتار  من  أعلى عدد  على  احلاصلون  املرشحون  الدائرة  مقاعد  يف 

الناخبون عادة مرشحني أفرادًا وليس أحزاب سياسية.

UÏËdá¢\;Ï÷i“’\;‹]æ›

أحد نظم األغلبية املستخدمة يف دائرة تعددية، مينح فيها الناخب احلق باختيار 
احلزب  يفوز  وعليه  األفراد.  املرشحني  وليس  فقط  الكتل  أو  األحزاب  أحد 

احلاصل على أعلى األصوات جبميع مقاعد الدائرة.

U◊ÁÅe’\;kÊë’\;‹]æ›

يعترب نظام الصوت البديل نظامًا أغلبيًا تفضيليًا يستخدم يف دوائر فردية. حيدد 
الناخب يف هذا النظام ترتيب املرشحني التفضيلي بالنسبة له مستخدمًا االرقام 
١، ٢، ٣..اخل. إذا حصل أحد املرشحني على أكثر من نصف األصوات يف 
التفضيل األول يفوز مبقعد الدائرة. وإال فإنه يتم استبعاد املرشح احلاصل على 
الثاين، وهكذا حىت  التفضيل  أوراقه حسب  توزيع  إعادة  ويتم  األصوات  أقل 
باملقعد  يفوز  عندها  األصوات.  نصف  من  أكثر  على  املرشحني  أحد  حيصل 
أفرادًا  ملرشحني  يصوتون  الناخبني  فإن  واضح،  هو  للدائرة. وكما  املخصص 

وليس ألحزاب أو قوائم سياسية.

UÿÊui∏\;Åt\Ê’\;kÊë’\;‹]æ›

وهو نظام تفضيلي يقوم فيه الناخب بترتيب املرشحني حسب تفضيله هلم يف 
دوائر تعددية. واملرشح الذي حيصل يف التفضيل األول على أصوات تتخطى 
نصابًا حمددًا٣ يعترب فائزًا. ويف حالة عدم حصول عدد من املرشحني يساوي 
عدد املقاعد املخصصة للدائرة على نصاب الفوز، فإنه يتم إعادة توزيع أصوات 
املرشحني الفائزين اليت تتخطى النصاب املعني على املرشحني اآلخرين حسب 
التفضيل الثاين. مث يتم استبعاد املرشحني احلاصلني على أقل األصوات وتوزيع 
أوراقهم حسب التفضيل الثاين. وهكذا حىت يتم ملء املقاعد الشاغرة للدائرة.

عادة ما يقوم الناخبون بالتصويت ملرشحني أفرادًا وليس لقوائم سياسية رغم 
أن ذلك قد حيصل احيانًا.
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صيغة بوردا هي نظام انتخايب تفضيلي فردي، ميكن استخدامه يف دوائر فردية 
أو دوائر تعددية. وفيه يستخدم الناخبون أرقامًا للتعبري عن خيارام التفضيلية 
يف ورقة االقتراع. وعند العد يتم إعطاء كل رقم قيمة معينة بترتيب ثابت، مث 
يتم مجع القيم اليت حصل عليها املرشحون من كافة أوراق االقتراع وهكذا يفوز 

املرشح أو املرشحون احلاصلون على أعلى القيم املجمعة.

bmÏÿ€a@ÔÁ@bfl@S

ميثل نظام الكوتا شكًال من أشكال التدخل اإلجيايب ملساعدة املرأة على التغلب 
على العوائق اليت حتد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقراا الرجال. يقدم هذا 
الفصل ملحة عن تنوع أشكال الكوتا، وآليات تطبيقها. إن فهم كيفية عمل 

نظام الكوتا ضروري من أجل حتقيق هدف تعزيز مشاركة املرأة السياسية.

ÚÓ«Ïİ€a@bmÏÿ€a@›ib‘fl@ÚÓ„Ï„b‘€a@bmÏÿ€a@QMS

تتنوع أشكال الكوتا من حيث هي كوتا قانونية أو دستورية، أو كوتا حزبية 
طوعية.

الكوتا  بينما  الدستور صراحة.  عليها  ينص  اليت  تلك  هي  الدستورية  فالكوتا 
القانونية هي تلك اليت ينص عليها صراحة قانون اإلنتخاب، أو قانون األحزاب 
السياسية، أو أي قانون آخر مطبق يف البلد املعين. ومن حيث املضمون، تستند 
الكوتا الدستورية والقانونية إىل نصوص تشريعية تلتزم األحزاب أو الكيانات 
السياسية بتطبيقها. ويف حالة عدم االلتزام، تتعرض هذه األحزاب أو الكيانات 
إىل خمالفات حيددها القانون. وتتنوع عادًة من استبعاد املرشحني، وقد تصل إىل 

استبعاد احلزب السياسي املخالف. 
أما الكوتا الطوعية فيتم تبنيها طوعًا من قبل األحزاب السياسية لضمان ترشيح 
عدد حمدد، أو نسبة حمددة، من النساء على قوائم احلزب. وكما هو واضح من 
االسم، فإن هذا الشكل من أشكال الكوتا غريملزم، وال ينتج عن عدم اإللتزام 

به أي خمالفة.

bmÏÿ€a@’Ójİm@RMS

ميكن تطبيق نظام الكوتا أثناء عملية الترشيح. كما ميكن تطبيقه على النتائج 
النهائية للعملية االنتخابية.

wËå2’\;ÏË÷⁄¡;Ô]fil^;ÏŒeŞ∏\;]hÊ“’\

مواقع  النساء يف  تسهيل وضع  إىل  الترشيح  عملية  أثناء  املطبقة  الكوتا  دف 
يف  ترشيحهن  ضمان  (أو  احلزب  لوائح  على  املرشحني  ضمن  استراتيجية 
تقريبا متساوية) النتخان يف  دوائرحمددة) مبا يضمن هلن فرص متساوية (أو 

اهليئات املنتخبة.
عة (مثًال حتديد  وتتنوع األحكام من كوا فضفاضة ال تضع قواعد ترشيح مشجِّ
٢٠٪ كحد أدىن للنساء على القائمة دون قواعد واضحة حول ترتيبهن على 
القائمة، ما قد ينتج عنه- يف النظم االنتخابية اليت تستخدم القائمة- وضعهن 
يف ذيل القائمة حيث تتضاءل فرصهن يف االنتخاب)، إىل قواعد شديدة حتدد 
ترتيبًا حمددًا للنساء يف مواجهة الرجال على القوائم. ويف هذه احلالة قد يأخد 
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التباديل حيث تتبادل النساء الترتيب مع الرجال  الترتيب شكل نظام الترتيب 
على القائمة. واخليار اآلخر قد يكون وضع سقف حمدد على نسب الترشيح- 
مثًال، يف النصف األول من املرشحني يكون احلد األدىن ألي من اجلنسني الثلث 

على األقل.
األحزاب  تتبناها  طوعية  الترشيح  عملية  أثناء  املطبقة  الكوتا  تكون  أن  ميكن 
السياسية، وقد تكون مُُشرَّعة رمسيًا عرب القانون. كما يف قانون االنتخاب أو 

الدستور مثًال.

r]ifi’\;ÃÅ‚iâh;9’\;]hÊ“’\

تضمن الكوتا اليت تستهدف النتائج وجود نسبة حمددة (مثًال ٢٠٪) أو عددًا 
حمددًا (مثًال ٢٠ من ١٠٠ مقعد) من املقاعد خمصصة حصرًا للنساء. وميكن  
اعتبار وجود قوائم أو دوائر انتخابية نسائية كأحد أشكال الكوتا اليت تستهدف 
مستويات  أو  دوائر  هكذا  يف  الترشيح  اقتصار  الشكل  هذا  يفترض  النتائج. 

انتخابية على املرأة٤.
وميكن أيضا إعتبار نظام أفضل اخلاسرين كشكل آخر هلذا النوع من الكوتا. 
يتجاوز  ال  ومبا  األصوات،  أعلى  على  احلاصالت  املرشحات  إعتبار  ميكن  إذ 
العدد املخصص للكوتا، كفائزات بغض النظر عن األصوات اليت حيصل عليها 

املرشحون الرجال.
جيب أن ينص الدستور، أو قانون االنتخاب، أو قانون االحزاب السياسية، أو 
أي قانون آخر صراحة على أي شكل من أشكال الكوتا اليت تستهدف النتائج. 
وذلك دف ضمان تطبيقها، وضمان حصول النساء على هذه املقاعد دون 
منازعة املرشحني اآلخرين واألحزاب السياسية. ومن املهم يف حالة نظام أفضل 
اخلاسرين أن ينص االطار القانوين على ذلك حبيث يسمح لالحزاب السياسية 

قبول منح املقعد للنساء بدل املرشحني الرجال.
باإلضافة إىل هذه اآلليات املطبقة يف العمليات االنتخابية، ميكن تعيني النساء 
يف اهليئات التشريعية مباشرة- مثًال بقرار من السلطات التنفيذية. وألن ذلك 
يقع خارج إطار العملية االنتخابية، فإنه سيتم جتاوز ذلك عند حتليل العالقة بني 

النظم االنتخابية ونظام الكوتا. 

Zıbé‰€a@›Ór∑@Û‹«@äq˚m@>€a@ÚÓibÇn„¸a@·ƒ‰‹€@ÚÓçbç˛a@pa7ÃnΩa@NT

عن  النظر  بغض  النساء  متثيل  على  تؤثر  خمتلفة  بطرق  االنتخابية  النظم  تعمل 
اعتماد نظام الكوتا (ملزيد من املعلومات راجع السطر األول من اجلدول املرفق 
ذا الدليل) كما تؤثر على إمكانية إدخال نظام الكوتا وعلى فعاليته يف حال 

اعتماده.
تشري الدراسات إىل أن نظم القائمة النسبية تزيد فرص متثيل النساء٥. ولكن، 
وبغية معرفة كيف تعمل النظم االنتخابية، وأبرز خصائصها، ال بد من دراسة 

املتغريات األساسية للنظم االنتخابية واليت مت التطرق هلا سابقًا.

ZÚÓibÇn„¸a@ÒäˆaÜ€a@·vy@QMT

حلجم الدائرة االنتخابية أثر مباشر على إمكانية ترشيح املرأة وانتخاا. فكلما زاد 
عدد مرشحي األحزاب السياسية، كلما زاد توجهها لتنويع وتوازن مرشحيها 
مقارنة مع احلالة اليت تتطلب مرشحًا وحيدًا. ففي هذه احلالة فإن فرص ترشيح 
الرجال للمقعد تكون كبرية. وقد يؤدي معارضة ذلك بترشيح امرأة إىل صراع 
داخل احلزب نفسه. إن األحزاب غالبًا ما ختتار املرشح الرجل إذا ما ووجهت 
بإمكانية اخليار بني رجل وامرأة بغية تعزيز فرصها يف الفوز. ويبدو ذلك أقل 
إشكالية عندما يكون حجم الدائرة أكرب، إذ يزداد تبعًا لذلك عدد املرشحني 
والفائزين للحزب الواحد، مما يزيد فرص األحزاب يف ترشيح النساء يف مواقع 

متقدمة دون التأثري على حصة الرجال.

Ugá¢\;€qt

ويرتبط حبجم الدائرة، حجم احلزب السياسي. والذي يعين هنا عدد االعضاء 
املنتخبني للحزب يف دائرة انتخابية حمددة. فحيث أن املواقع األوىل يف الئحة 
فإن  الرجال،  من  غالبًا  مشكلة  القيادية،  هيئاته  يف  وكذلك  احلزب،  ترشيح 
املقاعد املخصصة  تزداد كلما زادت عدد  بالترشيح واالنتخاب  النساء  فرص 
هلذا احلزب. حيث سيعمد احلزب إىل اختيار عدد من النساء بعد ملء املقاعد 
األوىل املخصصة ملرشحيه املفضلني. يزداد حجم احلزب بزيادة حجم الدائرة، 
الفائزة يف االنتخابات. وهذا يشري إىل أن حجم  ِقّلة عدد األحزاب  وكذلك 
احلزب يرتبط أساسًا بتصميم العملية. إال أنه ميكن حتديده فقط اعتمادًا على 
مثًال يف  املنتخبة حمدودًا،  قد يكون عدد األحزاب  الفعلية.  االنتخابات  نتائج 
حالة وجود نسبة حسم عالية (٥٪ مثًال) من أصوات الناخبني لضمان احلصول 
على متثيل يف اهليئات املنتخبة. وهذا ما يدفع إىل استبعاد األحزاب الصغرية. إن 
صغر حجم احلزب، حىت يف حالة ترشيح النساء، له تأثري قليل وحمدود إالََّ يف 

حاالت اختيار النساء يف مواقع متقدمة على لوائح األحزاب السياسية.
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بغية  لوائحها  إىل  خمتلفة  شرائح  بضم  األحزاب  تقوم  البلدان،  من  العديد  يف 
احلصول على دعم خمتلف اجلهات اليت ميثلها املرشحون (مثًال النوع االجتماعي، 
إذا  ذلك  إىل  ُتدفع  ما  عادة  وهي  اخل)،  العمر...  اجلغرافية،  املناطق  القومية، 
شعرت خبطر احتمال خسارا ملقاعد أمام حزب منافس. ويزداد شعورها ذا 

اخلطر إذا كانت الصيغة االنتخابية املستخدمة:
التشريعية. وهو ما  اهليئات  املمثلة يف  تؤدي إىل زيادة عدد االحزاب  أ . 
خليارام  الناخبني  تبديل  وإمكانية  االحزاب.  هذه  تقارب  اىل  يشري 
على  احلريص  مبظهر  للظهور  األحزاب  دفع  يف  يساعد  ما  بسهولة. 
التوازن يف النوع االجتماعي-اجلندري لتجنب إمكانية خسارة بعض 
أصوات مؤيديها لصاحل أحزاب ذات سياسات متقاربة. وهنا ال بد من 
مالحظة أن وجود عدد كبري من األحزاب املمثلة يف الربملان ال يفسح 

املجال أمام متثيل املرأة ألن حجم احلزب يصبح عندها صغريًا.
تؤدي اىل تقليل االصوات الضائعة. ففي حالة نظم االغلبية، ال ميكن  ب . 
أن  (أي  باملقعد  للفوز  احلاجة  عن  الفائضة  االصوات  من  االستفادة 
الفائزين ال  الفائضة تضيع) كما أن أصوات املرشحني غري  األصوات 
حتوز أي متثيل. (أي تضيع اصوام). تسعى األحزاب يف هذه احلالة إىل 
التركيز على أصوات قواعدها االنتخابية مع قليل من التركيز ملخاطبة 
الناخبني اآلخرين. يف النظم االنتخابية حيث حتسب مجيع األصوات يف 
توزيع املقاعد، تسعى األحزاب ملخاطبة مجيع الناخبني يف الدوائر اليت 

تتنافس فيها.
Z�a6”¸a@Ú”âÎ@ÚÓ‰i@SMT

فقد  خيارام.  عن  الناخبون  ا  يعرب  اليت  الكيفية  االقتراع  ورقة  بنية  حتدد 
تكون النظم االنتخابية فردية- أي على أساس املرشح (مثًال نظام الفائز األول) 
أوتعددية-أي على أساس احلزب أو القائمة (مثًال قائمة التمثيل النسيب). يعترب 
تطبيق الكوتا يف النظم االنتخابية اليت تعتمد على القائمة أسهل. إذ أن اختيار 
الفائزين يتقرر بناءًا على القائمة اليت تطرحها األحزاب أو الكيانات السياسية 
عند الترشيح. وال يعتمد على اخليار املباشر للناخب يوم االنتخاب. ولكن يف 
عة للمرشحات النساء، وحيث  البلدان اليت تكون توجهات الناخبني فيها مشجِّ
فإنه  السياسية،  األحزاب  النساء من  استعدادا النتخاب  أكثر  الناخبون  يكون 
ميكن للنظم االنتخابية الفردية وكذلك قائمة التمثيل النسيب املفتوحة أن تسهل 

انتخاب النساء بوجود الكوتا أو عدمه.

wˆbn‰€a@ZbmÏÿ€aÎ@ÚÓibÇn„¸a@·ƒ‰€a@paâbÓÅ@NU

يقدم اجلدول املرفق ذا الدليل إطاللة على اخليارات املتاحة للنظم االنتخابية 
انتخايب معني مع  املتوقعة عند تطبيق نظام  النتائج  الكوتا. موضحًا  أنواع  مع 
شكل حمدد من الكوتا. وتوضح األلوان املستخدمة مدى جناح هذه اخليارات 

كما يلي:
وفّعالة،  متاحة،  والكوتا  االنتخابية  النظم  خيارات  األخضر:  اللون   •

عة لتمثيل النساء. ومشجِّ
متاحة  تكون  قد  والكوتا  االنتخابية  النظم  خيارات  األصفر:  اللون   •

عة لتمثيل النساء إذا توفرت يف هذه اخليارات معايري حمددة. ومشجِّ
غري  أو  متاحة،  غري  والكوتا  االنتخابية  النظم  خيارات  األمحر:  اللون   •

عة لزيادة متثيل النساء. فعالة، أو غري مشجِّ
تركز اإلطاللة على آليات التفاعل بني النظم االنتخابية والكوتا أكثر من كوا 
حقائق جتريبية حول كيفية عمل هذه اخليارات يف الواقع. لذلك، فليس باإلمكان 
اخلروج بإحصائيات من هذا اجلدول توضح النجاحات أو أية معطيات كمية.

يوضح اجلدول تنوع اخليارات املتاحة للنظم االنتخابية والكوتا اليت تعمل على 
زيادة متثيل النساء يف العملية السياسية. إن اخليارات األكثر تشجيعًا ممثلة هنا 
باللون األخضر. ويف اإلمكان اإلشارة إىل عدد من هذه اخليارات والشروط 

الالزمة لضمان نتائجها باختصار يف الفقرات التالية٦:

ZÚ€bČ»–€aÎ@Úzub‰€a@paâbÓ®a@QMU

نظم انتخابية مبستوى انتخايب ثاين + مقاعد حمجوزة – أي مستوى انتخايب خاص 
بالنساء فقط

ميكن لكل النظم االنتخابية أن حتّول مستوى انتخايب معني إىل مستوى مقصور 
على النساء. أو إجياده إذا مل يوجد. وهذا يضمن انتخاب عدد من النساء كما 

حتدده الكوتا النسائية أصًال. متثل باكستان مثاًال على هذا اخليار.

القائمة النسبية يف دوائر صغرية + ترشيح – قواعد واضحة لنسب الترشيح مع 
قواعد لترتيب املرشحني (مثال الترشيح التباديل - أي رجل يليه امرأة أو امرأة 

يليها رجل وهكذا).
هذا اخليار مضمون عند العمل بالقوائم املغلقة. أما إذا كانت القوائم مفتوحة، 
فإنه ميكن تغيري الترتيب مبا يهدد الترتيب املحدد يف لوائح الترشيح. قد يكون 
هذا اخليار أقل فّعالية يف الدوائر الصغرية مقارنة مع القائمة النسبية يف الدوائر 
الكبرية. حيث يعمل على تقليل حجم احلزب مبا يعزز فرص مرشحي احلزب 
التباديل.  الترشيح  اعتماد  مع  حىت  القوائم  يتصدرون  ما  عادة  الذين  الرجال 
على  والرجال  النساء  تبادل  باعتماد  الوضع  هذا  مع  التعامل  لألحزاب  ميكن 
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على  امرأة  للحزب  األول  املرشح  يكون  أي  احلزب.  قوائم  يف  األول  املركز 
الدومينكان  متثل مجهورية  أخرى.  دوائر  قوائم  مقابل رجل يف  القوائم  بعض 

واالكوادور أمثلة على هذا اخليار.

قوائم نسبية يف دوائر كبرية + ترشيح : ضمان نسبة ترشيح بدون قواعد خاصة 
بالترتيب على القوائم.

هذا اخليار يزيد بصورة ملحوظة إمكانية انتخاب النساء، خاصة يف ظل ازدياد 
القائمة  متقدمة على  مواقع  اليت ال حتتل  للنساء  إذ ميكن حىت  احلزب.  حجم 

الفوز. متثل مقدونيًا مثاًال هلذا اخليار.

قوائم نسبية يف دوائر كبرية + ترشيح: قواعد واضحة لنسب الترشيح مع قواعد 
لترتيب املرشحني (مثال الترشيح التباديل)

هذا اخليار مضون عندما تكون القوائم مغلقة. أما إذا كانت القوائم مفتوحة، 
فيمكن تغيري الترتيب، ما يهدد الترتيب املوجود أصًال على القائمة. قد يكون 
هذا اخليار أقل فّعالية يف الدوائر الصغرية مقارنة مع القائمة النسبية يف الدوائر 
الكبرية. حيث يعمل على تقليل حجم احلزب مبا يعزز فرص مرشحي احلزب 
الرجال الذين عادة ما يتصدرون القوائم حىت مع اعتماد الترشيح التباديل. متثل 

األرجنتني وبلجيكا وكوستاريكا والعراق أمثلة هلذا اخليار.

مقاعد   + املتحول)  غري  الواحد  الصوت  أو  املحدود  الصوت  (أو  الكتلة  نظام 
حمجوزة – نظام أفضل اخلاسرين.

هذا اخليار ممكن٧ ويعطي نتائج إال يف حالة عدم وجود ما يكفي من املرشحات 
لعدم اخلوف من خسارة  النساء  لترشيح  يقدم لألحزاب حوافز  النساء. وهو 

املقعد ألحزاب منافسة. يعترب األردن مثاًال على هذا اخليار.

نظام الكتلة احلزبية + ترشيح: قواعد خاصة بالترشيح بدون قواعد للترتيب.
بكامل  تفوز  األصوات  بأغلبية  الفائزة  القائمة  أن  حيث  مضمون  اخليار  هذا 
املقاعد. وهذا ما يقلل من فرص املرشحني املستقلني الذين تتضاءل فرصهم أمام 
األحزاب الكبرية. متثل الكامريون (حيث يتبىن احلزبان الكبريان كوتا طوعية) 

وجيبويت أمثلة على هذا اخليار.

نظام الصوت الواحد املتحول + مقاعد حمجوزة – نظام أفضل اخلاسرين
املحدود، ونظام  والصوت  الكتلة،  نظام  احلال مع  اخليار ممكن كما هو  هذا 
الصوت الواحد غري املتحول. وذلك عندما يتم اختيار مجيع الفائزين على مجيع 
مقاعد الدائرة باستنثاء املقاعد املخصصة للنساء. ويف حالة عدم فوز أي امرأة، 
يتم اختيار النساء احلاصالت على أعلى األصوات ومبا يعادل املقاعد املخصصة 

هلن.

خمصص  انتخايب  مستوى   – حمجوزة  مقاعد   + املختلطة  العضوية  تناسب  نظام 
للنساء

نظام  املحدد يف  للعدد   مساو النساء  من  عدد  النتخاب  اخليار مضمون  هذا 
الكوتا.

صيغة بوردا + مقاعد حمجوزة – نظام أفضل اخلاسرين
هذا اخليار ممكن كما يف حالة نظام الكتلة، والصوت املحدود، ونظام الصوت 
الواحد غري املتحول، ونظام الصوت الواحد املتحول، ولكن فقط يف الدوائر 

التعددية.

òbÅ@‚b‡nÁa@µa@Úub°@Âÿ€Î@wˆbn„@µa@Ö˚m@>€a@ÚİçÏnΩa@paâbÓ®a@RMU

باإلضافة إىل اخليارات املناسبة، هناك خيارات أخرى ميكنها أن تؤدي إىل نتائج 
مشجعة إىل درجة ما إذا أخذت بعض العوامل بعني االعتبار. سنتناول بعض 
هذه اخليارات يف الفقرات الالحقة، مع التأكيد على أن هذه اخليارات حتتاج 
إىل اهتمام مفصل من قبل القائمني على تصميم التشريعات اهلادفني إىل زيادة 
إذا مل يكن هناك ما يهدد تعزيز املشاركة  التشريعية،  اهليئات  النساء يف  عدد 
السياسية للمرأة. إذ ميكن لبعض اجلوانب التقنية للنظام االنتخايب أن حتّيد نظام 

الكوتا ومش نتائجه.
النسبية يف دوائر كبرية دون تطبيق نظام  القائمة  وميكن طرح استخدام نظام 
الترشيح  النساء على  النسبية حيفز  القائمة  الكوتا كمثال على ذلك. إن نظام 
ما يعزز فرص فوزهن يف االنتخابات عرب وسائل خمتلفة. ميكن للنساء الترشح 
جنبًا إىل جنب زمالئهن الرجال، ما يقلل شعور الرجال بتحٍد خاص من قبل 
األحزاب  عليها  حتصل  اليت  األصوات  أغلب  أن  وحيث  النساء.  املرشحات 
تساعد على زيادة املقاعد املخصصة هلا، فإن ذلك يشجع االحزاب على العمل 
يف أوساط ال تعترب حمسوبة على احلزب. هناك العديد من األحزاب اليت تتقارب 
يف طرحها السياسي، وعليه فإن األحزاب اليت قد تعطي انطباعًا باحنيازها ضد 
املرأة، قد ختسر العديد من الناخبني. وكلما زاد حجم الدائرة وحجم احلزب 
كلما زادت فرص انتخاب النساء. ومع هذا فإن استخدام القوائم النسبية دون 

اشتراط الكوتا ال يضمن مستوى عاٍل من متثيل النساء.
واملثال اآلخر ميكن أن يكون استخدام أي نظام انتخايب (ما عدا نظام القائمة 
النسبية يف دائرة واحدة على مستوى الوطن) مع مقاعد أو دوائر خاصة بالنساء. 
هذا اخليار ميكن أن ينجح نظريًا. ولكن ولكي يكون فّعاًال، فإنه يتطلب حتديد 
دوائر خاصة باملرشحات النساء. قد يكون من الصعب حتديد أي الدوائر ميكن 
واملرشحني  الناخبني  لدى  شعورًا  يولد  قد  ذلك  أن  كما  للنساء،  ختصيصها 
بأنه قد مت تقييد حريام السياسية. ومن املمكن هنا أن يتم تغيري هذه الدوائر 
باستمرار حىت ال تبدو هذه الدوائر وكأا حكرًا دائمًا للنساء. وهذا ما خيلق 
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التشريعات  لو مل تنص  الرجال ألكثر من دورة حىت  ترشيح  تقييدًا إلمكانية 
الدوائر عندما  الترشيح يف هذه  على ذلك صراحًة – حيث ال ميكن للرجال 
ختصص للنساء – وحىت لو ُأعطي املرشحني الرجال إمكانية الترشيح يف دوائر 
أخرى فإن فرصهم يف الفوز تبدو ضئيلة، إن مل نقل مستحيلة، نتيجة فقدام 

لقاعدم االنتخابية.
كما ميكن طرح مثال آخر هو نظام تناسب العضوية املختلطة أو النظام املتوازي 
مع قواعد خاصة بالترشيح – ختصيص نسبة للمرشحات النساء دون قيود على 
الترتيب (بدون قواعد لترتيب املرشحني على القائمة أو نسبة مئوية يف مواقع 
حمددة كما يف حالة الترتيب التباديل) هذه األشكال للكوتا تؤدي إىل نتائج فقط 
يف اجلانب املتعلق بالقائمة النسبية من النظام. كما لو أن اجلانب الفردي، كما 
يف غالبية احلاالت، هو نظام الفائز األول. يعتمد تأثري الكوتا هنا على طبيعة 
القوائم من حيث هي قوائم مغلقة أو مفتوحة. كما يعتمد على حجم احلزب. 
وهنا، مرة أخرى، فإنه كلما زاد حجم الدائرة كلما زادت فرص املرشحات 
املقاعد  من   ٪٥ وجود  ظل  يف  حىت  هنا  كمثال  أرمينيا  طرح  ميكن  النساء. 

املخصصة للنساء.

ZÚ» ğvíΩa@7À@Îc@Ú‹ÓznéΩa@paâbÓ®a@SMU

حيدد هذا الدليل ستة عشر خيارًا من النظم االنتخابية ونظام الكوتا اليت ميكن 
عة للوصول إىل مستوى عاٍل من التمثيل  اعتبارها خيارات مستحيلة أو غري مشجِّ
السياسي للنساء. وميكن للبلدان الواقعة ضمن هذه الفئة واليت تعمل لإلرتقاء 
املستخدم،  االنتخايب  بالنظام  النظر  إعادة  تعمل على  أن  النساء  مبستوى متثيل 
أو إدخال نظام للكوتا - أو إعادة النظر به إن كان مطبقا- مبا ُيغيِّر خيارها 
ع إىل أحد اخليارات يف املجموعتني األخريتني اللتني سبق  من خيار غري مشجِّ
التطرق هلما. وهذا ما قد يكون أمرًا خالفيًا، حيث أن هذه التغريات باإلضافة 
إىل رفع مستوى متثيل النساء، ميكن هلا أن تغري نتائج االنتخابات بشكل عام. 
الواسع.  إطاره  السياسي يف  الوضع  تؤثر على  نتائج  هلا  يكون  أن  كما ميكن 
لذلك فإن قرار تغيري النظام االنتخايب ال بد أن يتم ضمن عملية حمسوبة بدقة. 
إن توفر اإلرادة السياسية، واستعداد اهليئات التشريعية واهليئات املسؤولة عن 
االنتخابات هلكذا خطوة ضروري. كما أنه من الضروري ضمان دعم خمتلف 

األطراف املعنية على املستوى الوطين.

ZfiÎÜ¶a@Úï˝Å@TMU

انتخايب حمايد.  نظام  يوجد  فإنه ال  إىل مقاعد  ترمجة األصوات  النظر يف  عند 
وبغض النظر عن النظام املستخدم، فإن له العديد من التبعات السياسية، مبا فيها 
تلك املتعلقة بتمثيل النساء. عند استخدام هذه النظم كما هي بدون أي نظام 
للكوتا، فإن قوائم التمثيل النسيب يف دوائر كبرية هي النظم اليت تعمل على توفري 
عة النتخاب النساء، بينما تضع العديد من نظم الدوائر الفردية  الشروط املشجِّ

العراقيل أمامهن.
وميكن اإلشارة هنا إىل بعض مميزات نظم القائمة النسبية يف هذا املجال:

تستخدم دائمًا دوائر تعددية. أ . 
تؤدي غالبًا إىل زيادة حجم احلزب. ب . 

ولكن ال بد من اإلشارة هنا إىل أن نظم القائمة النسبية ليست الوحيدة اليت تقدم 
اليت تعتمد  النظم االخرى  الكوتا بشكل فعّّّال. إن بعض  أرضية لتطبيق نظام 
الدوائر الكبرية والترشيح على أساس احلزب، قد تكون بذات الفعّّّالية يف تعزيز 

انتخاب النساء.
إن النظم االنتخابية اليت جتعل تطبيق الكوتا أمرًا صعبًا هي تلك اليت تستخدم 
الدوائر الصغرية والترشيح الالمركزي على أساس فردي (انظر الفقرة ٥-٦)، 
باإلضافة إىل تلك النظم اليت تؤدي إىل تقليل حجم احلزب، كنظام الفائز األول 
النظم  بعض  املثال. وحىت  البديل على سبيل  الصوت  ونظام  اجلولتني،  ونظام 
النسبية كنظام الصوت الواحد املتحول ميكن أن تطرح صعوبة يف تطبيق بعض 

أشكال الكوتا ألا تقوم أساسًا على الترشيح الفردي.
عند تطبيق الكوتا يف عملية الترشيح – كنسبة حمددة أو عدد حمدد أو استخدام 
قواعد للترتيب، وحيث أن الكوتا لن تطبق على الترشيح الفردي، فإن زيادة 
عدد املرشحني الفرديني سيؤدي إىل تقليل فعّّّالية نظام الكوتا نفسه يف الواقع. 
فوجود عدد حمدود من املرشحني الفرديني واستخدام قواعد لترتيب مرشحي 
القوائم، كما يف الترتيب التباديل مثًال، سيعزز إمكانية فوز النساء بالعدد املحدد 
هلن من املقاعد. ولكن العديد من النظم املرتكزة على الترشيح الفردي ال تسمح 
بقواعد لترتيب املرشحني، ألن الترتيب خيضع إلرادة الناخب كما حيددها يف 

يوم االنتخاب.
من  يكفي  ما  هناك  كان  إذا  النساء  انتخاب  اخلاسرين  أفضل  نظام  يضمن 
للدائرة. ولكنه قد يثري بعض  النساء، وكان هناك أكثر من مقعد  املرشحات 
اخلالفات، إذ ميكن لبعض املرشحات الفوز بأصوات تقل عن أصوات بعض 
املرشحني اخلاسرين. نظرياً، يف النظم املرتكزة على الترشيح الفردي، ميكن لنظام 
أفضل اخلاسرين أن يُُحوِِّل بعض املقاعد املخصصة للنساء من أحد األحزاب 
إىل آخر. ما جيعله خالفيًا ألنه قد يغري تركيبة املجلس املنتخب. وعليه، فإن 
األشكال ألن  من  غريه  من  أكثر  يشكل حتديًا  للكوتا  الشكل  هذا  استخدام 
االجتماعي هو  النوع  أساس  املرشحني على  أحد  عليه  الذي حيصل  التفضيل 

نة يف عملية الترشيح. مَّ أكثر وضوحًا مما لو كانت الكوتا متضََ
النتائج  تستهدف  اليت  تلك  هي  الفعّّّالة  الكوتا  أنواع  أن  ورغم  النهاية،  ويف 
وليس تلك اليت تستهدف عملية الترشيح، إال إنه ميكن اللجوء إىل الكوتا اليت 
تستهدف عملية الترشيح إذا كانت األوىل ذات طبيعة خالفية حادة يف بلد ما. 
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وعليه يكون اخليار هنا بني كوتا فعّّالة ولكنها ذات طابع خاليف، وبني كوتا 
أقل فعّّّالية ولكنها أيضًا ذات طابع خاليف أقل حدة من األخرى.

وأخريًا، من املثري اإلشارة إىل أنه ال يوجد نظام انتخايب ”مستحيل“: ميكن أن 
يصمم نظام الكوتا حىت يف تلك النظم اليت غالبًا ما يتم التعامل معها على أساس 

عة للنساء. أا نظم غري مشجِّ

Zıbé‰€a@›Ór∑@Û‹«@äq˚m@ÙäÅc@›flaÏ«@V

باإلضافة إىل النظام االنتخايب املستخدم، هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على 
فعّّّالية نظام الكوتا بشكل خاص، وعلى متثيل النساء بشكل عام. وسنشري هنا 

إىل بعض أهم املسائل اليت ال بد من أخذها بعني االعتبار.

ZÚÓflaå€⁄a@QMV

ميكن اعتبار الكوتا كأداة فعّّالة فقط عندما تتحول إىل أداة ملزمة، أي عندما يتم 
تطبيقها من قبل الكيانات السياسية املتنافسة. ولضمان تطبيق الكوتا واإللتزام 
ا، جيب أن تكون ذات طبيعة قانونية ملزمة -الكوتا الدستورية أو القانونية 
إدارة االنتخابات أن تشرف على تطبيق ذلك. عالوة على  – وعلى هيئات 
ذلك، من املهم متابعة عدم اإللتزام ا بإجراءات مناسبة تدفع األحزاب السياسية 
لإللتزام. وميكن يف بعض البلدان، ويف ظروف معينة، أن تؤدي الكوتا الطوعية 
والكوتا التشريعية إىل نتائج متشاة دون احلاجة إىل عقوبات خاصة، كما تشري 
التجربة االندونيسية يف ما ميكن إعتباره جتاوزًا شكًال لنظام كوتا، حيث طلب 
من األحزاب السياسية أن حتتضن الرغبة بشمول ٣٠٪ على األقل من النساء 
ضمن قوائمها. ولكن يبقى تأثري ذلك خاضعًا لإلرادة الفردية لألحزاب. وهذا 

مرشح للتغيري من جولة انتخابية إىل أخرى.

ZpbibÇn„¸a@ÒâaÖg@Òıb–◊Î@ÒâÜ”@RMV

السياسية  لألحزاب  توضح  انتخابية كفؤة كي  إدارة  إىل وجود  هناك حاجة 
ما يتعلق بالنظام االنتخايب، ونظام الكوتا الطوعية أو امللزمة قانونيا يف إطاره. 
باإلضافة إىل ذلك، على إدارة االنتخابات أن تكون مستعدة لإلشراف على 
اإللتزام  عدم  حالة  يف  املناسبة  العقوبات  فرض  لضمان  وإدارته  الكوتا  نظام 

بالنظام.

Z¥jÅb‰€a@pbjÀâÎ@ÚÓœb‘r€a@›flaÏ»€a@SMV

تؤثر توجهات الناخبني اخلاصة باملرشحات النساء على فرصهن بالفوز، وخاصة 
يف النظم اليت تعتمد على الترشيح الفردي. كما أن إمكانية الوصول إىل اإلعالم 
أنفسهن  طرح  يف  النساء  جناح  على  يؤثر  االنتخابية  للحمالت  الدعم  وتوفر 

كمرشحات٨.

ZÊÏ™bİ€a@TMV

األحزاب  قبل  من  وتدريبهن  النساء، وحتديدهن،  املرشحات  توفري  من  بد  ال 
أنفسهن،  النساء  لترشيح  احلوافز  توفري  الضروري  من  أنه  كما  السياسية. 
السياسية تلعب دورًا حيويًا يف  ولألحزاب أن ترشحهن أيضًا. إن األحزاب 

إكتشاف النساء املوهوبات ودعم ترشيحهن.
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Z|Óë6€a@paıaäug@ÚÌå◊äfl@¸@Îc@ÚÌå◊äfl@UMV

نظم  وعلى  لألحزاب،  الداخلية  القواعد  فعّّّالية  على  الترشيح  إجراءات  تؤثر 
الكوتا املشّرعة. فمن ناحية، ميكن إلجراءات الترشيح املركزية تسهيل عملية 
(إختيار) مرشحي احلزب دون احلاجة إلقناع هيئات احلزب بشكل  تشكيل 
فردي. ومن ناحية أخرى، ميكن هلا أن تصّعب املهمة أمام النساء الناشطات 
على املستويات املحلية، وغري املعروفات هليئات احلزب املركزية على املستوى 
الوطين. وهذا ما يشكل عقبة أمام النساء، خاصة عندما يتم الترشيح مركزيًا 
العالقة  قياديي احلزب، أو جمموعة من األشخاص، على أساس  من قبل أحد 
الشخصية مع قيادة احلزب. عادًة ما تفتقد النساء الناشطات بعيدًا عن املركز 

لعالقات جيدة مع القيادة املركزية ما ينتج عنه إمكانية عدم ترشيحهن.

ZpbÓïÏn€aÎ@pbï˝Çnç⁄a@W

الكوتا، موضحًا  النظم االنتخابية وأنواع  العالقة بني  الدليل إىل  لقد أشار هذا 
عة. إال أن منطق العالقة بني النظام  عة وأيها غري مشجِّ أّي اخليارات تعترب مشجِّ
االنتخايب ونظام الكوتا يتجاوز النساء ليطول أّي فئة أو جمموعة يف املجتمع تسعى 
لتعزيز مستوى متثيلها، كاجلماعات واألقليات القومية على سبيل املثال. وحيث 
تصميم  عند  اإلعتبار  بعني  أخذها  من  بد  اليت ال  التبعات  من  العديد  هناك  أن 
املؤسسات، فإن ذلك يؤدي إىل صعوبة وجود إستخالص حمدد حول أّي نظام 
انتخايب وأّي نظام كوتا ميكن إختياره. ولكن هذا الدليل، وهذا ما نأمل، يعزز 
الوعي بالعوامل املؤثرة، واخليارات املتاحة، والتبعات الناجتة عن هذه اخليارات 

على متثيل النساء.
وكما هو احلال دائمًا، فإن خصائص البلد املعين جيب أن تؤخذ بعني االعتبار. 
إذ ال بد من أخذ نظرة شاملة عند تصميم قواعد اللعب وذلك لرؤية الطرق اليت 

تعمل ا العوامل املختلفة لضمان تكاملها، وجتنب التعارضات املحتملة بينها.
عالوة على ذلك، هناك العديد من القوانني والعوامل اخلاصة اليت جيب أخذها 

باإلعتبار عند حماولة تعزيز متثيل النساء يف اهليئات التشريعية.
إن اخليارات املختلفة للنظم االنتخابية والكوتا، كما مت توضيحها، تعمل بطرق 
خمتلفة. إن اإلستخالص األساسي هنا هو أنه ال بد من التعامل مع النظام االنتخايب 

ونظام الكوتا بترابطهما معًا وليس بشكل منفصل كٌل على حدى.
كما جتدر اإلشارة إىل أن على القائمني على تصميم التشريعات عدم اإلحساس 
جتارب  أو  املتوفرة،  اإلنتخابية  األدبيات  مصدرها  شاملة  حبلول  مقيدون  بأم 
الدول األخرى. إن هذه احللول قد ال تناسب الظروف اخلاصة ببلدام. فيما 
ميكن دائمًا تعديل النظام االنتخايب ونظام الكوتا ومواءمته مبا يناسب الظروف 

اخلاصة بالبلدان موضع التطبيق.
عند تصميم املؤسسات، فإنه ينصح بإشراك أكرب عدد ممكن من شركاء العملية 
يف مراحل احلوار والتصميم والتنفيذ، وذلك بغية الوصول إىل تفاهم مشترك حول 

املشكالت املوجودة، لضمان أعلى مستوى من الشرعية لالجراءات املتخذة.
وأخريًا، فإنه ميكن لتطبيق الكوتا النسائية تعزيز مستوى مشاركة النساء السياسية. 
ولكن من املهم تذّكر أن الكوتا النسائية قد تعاَمل كسقف لترشيح النساء. فمثًال، 
إذا كانت الكوتا حتدد أن ٣٠٪ من املرشحني جيب أن يكونوا من النساء، فإن 
من غري الشائع أن تتجاوز نسبة النساء املرشحات تلك النسبة، ما يعين أن هذه 
النسبة حددت سقفًا ملستوى املشاركة السياسية للنساء. لذلك من املهم، ومن 
أجل تعزيز املشاركة السياسية للنساء، العمل على جبهات خمتلفة يف نفس الوقت، 

يكون النظام االنتخايب ونظام الكوتا إحداها فقط.
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أنظر موقع اإلحتاد الربملاين الدويل،  .١
http://www.ipu.org  

املرجع السابق  .٢
حصة املقعد هي عدد األصوات الالزمة لكي يضمن املرشح ⁄ احلزب   .٣
ثالثة  هناك  النسبية.  القائمة  نظام  يف  إنتخابية  دائرة  يف  مبقعد  الفوز 
حصة  أيضا  (تسمى  دروب  حصة  هار،  حصة  احلصة:  هلذه  أشكال 

هاجنباخ- بيشوف)، وحصة إمربيايل.
يف بعض نظم تناسب العضوية املختلطة ال يتحدد العدد النهائي ملقاعد   .٤
اهليئة املنتخبة إال عند إنتهاء اإلنتخابات. ويف بعض البلدان يتغري عدد 
أعضاء املجلس التشريعي بتغري عدد السكان. يف هذه احلاالت، وعند 
تصميم نظام الكوتا، قد يؤدي إعتماد نسبة ما أو عدد حمدد من املقاعد 

إىل فروق واضحة.
أنظر مثًال النساء يف الربملان: ما وراء األرقام- باالجنليزية. طبعة منقحة   .٥
”تعزيز  ماتالند  ريتشارد   :(٢٠٠٥ إيديا،  إنترناشونال  (ستوكهومل: 
مشاركة النساء السياسية: النظم االنتخابية واختيار املرشحني“، الفصل 
الفرنسية:  ”التجربة  سينو  مارييت   ;٩٩-١١٠ الصفحات  الثالث، 
مينتيس  شيال   ،١٢٧-١٣٠ ص  حالة،  دراسة  املساواة“،  تشريع 

”جنوب أفريقيا: ما وراء األرقام“ دراسة حالة، ص ٢٣١.
املتوفرة حىت كانون االول-  املعلومات  تعتمد  بالبلدان  املتعلقة  األمثلة   .٦

دسيمرب ٢٠٠٦.
معمول به يف موريشيوس وفلسطني لبعض اجلماعات األقل متثيال، مع   .٧

عدم مشول املرأة به.
االحزاب  متويل  االجتماعي يف  النوع  بالنجتون ”مساواة  أنظر جويل   .٨
االنتخابية“،  واحلمالت  السياسية  األحزاب  ”متويل  يف  السياسية“، 
(ستوكهومل: إنترناشونال إيديا، ٢٠٠٣)، الفصل التاسع، ص ١٥٧-
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منشورات املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات- إنترناشونال إيديا
منشورات متوفرة على اإلنترنت ميكن حتميلها جمانًا أو طلب نسخة ورقية

http://www.idea.int/publications/browse/gender.cfm  (١)

النساء يف الربملان: ما وراء األرقام. طبعة منقحة، ٢٠٠٦   .١
متوفر باللغة اإلجنليزية  

الدميقراطية يف مصر: مشاركة النساء السياسية واألحزاب السياسية    .٢
واإلنتخابات

متوفر باللغتني العربية واإلجنليزية  
الدميقراطية يف األردن: مشاركة النساء السياسية واألحزاب السياسية    .٣

واإلنتخابات
متوفر باللغتني العربية واإلجنليزية  

الدميقراطية يف اليمن: مشاركة النساء السياسية واألحزاب السياسية    .٤
واإلنتخابات

متوفر باللغتني العربية واإلجنليزية  
كوتا النوع اإلجتماعي: الدميقراطية ومسألة التمثيل  .٥

متوفر باللغة االسبانية  
تعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف إندونيسيا  .٦

متوفر بلغيت البهاسا واإلجنليزية  
مفهوم السلطة عند النساء  .٧

متوفر باللغة االسبانية  
تطبيق نظام الكوتا: التجربة اإلفريقية  .٨

متوفر باللغة اإلجنليزية  
تطبيق نظام الكوتا: التجربة األسيوية  .٩

متوفر باللغة اإلجنليزية  
تطبيق نظام الكوتا: التجربة األوروبية  .١٠

متوفر باللغة اإلجنليزية  
تطبيق نظام الكوتا: جتربة أمريكا الالتينية  .١١

متوفر باللغتني اإلجنليزية واإلسبانية  
النساء يف الربملان: ما وراء األرقام. (طبعة ١٩٩٨)   .١٢

متوفر باللغات اإلجنليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية  
النساء واالحزاب السياسية واإلصالح اإلنتخايب  .١٣

متوفر باللغة االسبانية   
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أشكال النظم االنتخابية: دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات    .١

(طبعة ٢٠٠٥) 
متوفر باللغات العربية واإلجنليزية والنيبالية واإلسبانية  

النظام االنتخايب  .٢
متوفر باللغة االسبانية   

تصميم النظم االنتخابية: دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات    .٣
(طبعة ٢٠٠٢) 

متوفر باللغات العربية واإلجنليزية والبورمية واإلسبانية والفرنسية   
مقدمة يف النظام االنتخايب واإلصالح االنتخايب  .٤

متوفر باللغة االسبانية   
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وجامعة  إيديا  إنترناشونال   - واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  (املؤسسة 
ستوكهومل)
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نظام التصويت البديل هو نظام فردي تفضيلي ينتمي إىل عائلة نظم األغلبية 
املرشحني  ترتيب  النظام  هذا  يف  الناخب  حيدد  فردية.  دوائر  يف  ويستخدم 
التفضيلي بالنسبة له مستخدمًا األرقام ١، ٢، ٣..اخل. إذا حصل أحد املرشحني 
وإالََّ  الدائرة.  مبقعد  يفوز  األول  التفضيل  يف  األصوات  نصف  من  أكثر  على 
فإنه يتم استبعاد املرشح احلاصل على أقل األصوات ويتم إعادة توزيع أوراقه 
حسب التفضيل الثاين، وهكذا حىت حيصل أحد املرشحني على أكثر من نصف 

األصوات، عندها يفوز باملقعد املخصص للدائرة

بنية ورقة اإلقتراع وتتعلق باخليارات املتاحة للناخب يف ورقة االقتراع، وخاصة 
من حيث إمكانية إختيار مرشحني أفرادا أو قوائم حزبية.

نظام أفضل اخلاسرين إجراءات تتيح لبعض املرشحني املمثلني جلماعات حمددة 
( النساء مثال) الفوز مبقاعد رغم حصوهلم على أصوات أقل من بعض املرشحني 
اخلاسرين، حىت يتم ملء املقاعد الشاغرة للكوتا املخصصة هلم. أي أن بعض 
النساء احلاصالت على أعلى األصوات بني مثيالن، ومبا يعادل الكوتا املخصصة 

هلن، يفزن رغم حصوهلن على أصوات أقل من بعض الرجال اخلاسرين.

نظام الكتلة هو أحد أنظمة األغلبية املستخدمة يف دوائر تعددية. وفيه ميكن 
للناخب التصويت لعدد من املرشحني يصل إىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة، 
ويفوز املرشحون احلاصلون على أعلى األصوات. عادة ما خيتار الناخبون يف 

هذا النظام مرشحني أفرادًا وليس أحزابًا سياسية.

صيغة بوردا هي نظام انتخايب فردي تفضيلي. ميكن استخدامه يف دوائر فردية 
أو دوائر تعددية. وفيه يستخدم الناخبون أرقامًا للتعبري عن خيارام التفضيلية 
يف ورقة االقتراع. وعند العد، يتم إعطاء كل رقم قيمة معينة بترتيب ثابت، مث 
يتم مجع القيم اليت حصل عليها املرشحون من كافة أوراق االقتراع وهكذا يفوز 

املرشح أو املرشحون احلاصلون على أعلى القيم املجمعة.

حجم الدائرة هو عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية.
أو  املحلية  السلطة  أو  البلد،  تقسيم  نامجة عن  وحدة جغرافية  انتخابية  دائرة 
ُتمثَََََل  للدائرة االنتخابية أن  انتخابية. ميكن  القومية وذلك لدواعي  املؤسسات 

مبقعد واحد أو أكثر يف اهليئات املنتخبة.

الصيغة اإلنتخابية ذلك اجلزء من النظام االنتخايب الذي حيدد الفائز أو الفائزين 
يف االنتخابات. أي اآللية املستخدمة لتحديد الفائزين.

ì]|;Ö“å
التحضري إلعداد  بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف  نتقدم 

هذا الدليل:
ميليدا  هانسن،  كاميال  إليس،  أندرو  أركليان،  أرمينه 
جنوين،  آن  نافارو،  كارلوس  يوهانسون،  إيف  خيمينس، 

وكريستني سامبل.
إيديا،  إنترناشونال  يف  النشر  ملديرة  بالشكر  نتقدم  كما 

فلورنسيا إجنل.

Alternative Vote (AV)

Ballot Structure

Best Loser System

Block Vote (BV)

Borda Count (BC)

District Magnitude

Electoral District

Electoral Formula
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هيئة إدارة اإلنتخابات اجلهة املناط ا إجراء االنتخابات وفق ما حيدده القانون. 
يف معظم الدول تكون هيئة إدارة االنتخابات جهة مستقلة ختتار إلدارة العملية 

االنتخابية، أو قد تكون جهة حكومية حمددة، أو هيئة خمتلطة.

أو  املرشح  يضمن  لكي  الالزمة  األصوات  من  األدىن  احلد  هي  املقعد  حصة 
ثالث  هناك  النسبية.  القائمة  نظم  يف  إنتخابية  دائرة  يف  مبقعد  الفوز  احلزب 
أشكال هلذه احلصة: حصة هار، حصة دروب ( تسمى أيضا حصة هاجنباخ- 

بيشوف)، وحصة إمربيايل.

النظام اإلنتخايب هو ذلك اجلزء من قانون االنتخاب الذي حيدد كيفية اختيار 
األساسية  املتغريات  املنتخبة.  اهليئات  الفائزين مبقاعد يف  األفراد  أو  األحزاب، 
االقتراع، وحجم  ورقة  وبنية  االنتخابية،  الصيغة  هي  االنتخابية  للنظم  الثالثة 
الدائرة. وبعبارة أخرى، فإن النظام االنتخايب هو آلّية ترمجة األصوات إىل مقاعد 

يف اهليئات املنتخبة.

فالفائز هو  األغلبية.  نظم  أشكال  أبسط  النظام  هذا  يعترب  األول  الفائز  نظام 
املرشح احلاصل على أعلى عدد من األصوات حىت لو مل حيصل على األغلبية 
املطلقة من أصوات الناخبني. يستخدم هذا النظام دوائر فردية ويقوم الناخبون 

بالتصويت ملرشحني أفراد وليس لقوائم متثل أحزاب أو كيانات سياسية.

الصوت املحدود يعترب أحد النظم االنتخابية الفردية- أي املرتكزة على املرشح، 
يف دوائر تعددية، مينح فيها الناخب احلق بانتخاب أكثر من مرشح ومبا ال يصل 
إىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة. ويف هذا النظام يفوز املرشحون احلاصلون 

على أعلى األصوات مبقاعد الدائرة.

تشمل  تعددية  دوائر  استخدام  النسيب  التمثيل  يتطلب  النسيب  التمثيل  قائمة 
أكثر من مقعد واحد. يف هذه النظم يقدم كل حزب قائمة مبرشحيه لدوائر 
تعددية. ويقوم الناخبون بالتصويت هلذه القوائم، وعليه حيصل كل حزب على 
الناخبني. ويف  حصة من املقاعد مقاربة للنسبة اليت حصل عليها من أصوات 
القائمة.  ترتيبهم على  الفائزين حسب  يتم اختيار  املغلقة  القوائم  اعتماد  حال 
أما يف حال القوائم املفتوحة أو القوائم احلرة فإن خيارات الناخبني تؤثر على 
فرص املرشحني بالفوز استنادا إىل عدد األصوات الفردية اليت حيصل عليها كل 

مرشح.

نظام تناسب العضوية املختلطة هو نظام خمتلط يتم فيه اختيار الفائزين بناءًا 
أحد  واآلخر  احلزبية  القائمة  نظام  أحدمها   – خمتلفني  انتخابيني  نظامني  على 
أنظمة األغلبية- الذي غالبًا ما يكون يف دوائر فردية. ويتم توزيع مقاعد القائمة 

النسبية مبا يعوض عن اخللل الذي يفززه نظام األغلبية املستخدم.

النظام املتوازي هو شكل لألنظمة املختلطة يتم فيه اختيار الفائزين بناءًا على 
أنظمة  أحد  والثاين  النسبية  القائمة  نظام  األول   – خمتلفني  انتخابيني  نظامني 
األغلبية عادة – وال يعتمد توزيع مقاعد القائمة النسبية أبدًا على نتائج نظام 

األغلبية املستخدم.

نظام الكتلة احلزبية هو أحد أنظمة األغلبية املستخدم يف دائرة تعددية، مينح 
املرشحني  وليس  فقط  القوائم  أو  االحزاب  أحد  باختيار  احلق  الناخب  فيها 
جبميع  األصوات  أعلى  على  احلاصل  القائمة  أو  احلزب  يفوز  وعليه  األفراد. 

مقاعد الدائرة.

أو  احلزب  ممثلي  عدد  هو  االنتخابية  الدائرة  يف  احلزب  حجم  احلزب  حجم 
الكيان السياسي املنتخبني يف تلك الدائرة. وحجم احلزب على مستوى البلد هو 

عدد ممثلي احلزب أو الكيان السياسي املنتخبني يف كافة الدوائر االنتخابية.

التمثيل النسيب عائلة للنظم االنتخابية مبنية على الترمجة الواعية لعدد األصوات 
اهليئة  مقاعد  من  معادلة  نسبة  إىل  قائمة  أو  عليها حزب  اليت حيصل  اإلمجايل 
فإا  الناخبني،  أصوات  من   ٪٣٠ على  قائمة  حصلت  إذا  فمثًال،  املنتخبة. 
النسيب  التمثيل  نظم  تتطلب  املقاعد.  من جمموع  تقريبا  على ٣٠٪  ستحصل 
دوائر تعددية. وهناك نوعان رئيسيان هلذه النظم: قائمة التمثيل النسيب، ونظام 

الصوت الواحد املتحول.

كوتا (حصة) عدد من املقاعد يف هيئة منتخبة، أو نسبة حمددة من املرشحني 
على قوائم األحزاب أو الكيانات السياسية، خمصصة ملمثلي مجاعة خاصة (يف 
هذا الدليل نقصد النساء) وتستخدم لضمان ترشيح أو انتخاب احلد األدىن من 

النساء.

ملرشح  التصويت  للناخب  حيق  النظام  هذا  يف  املتحول  غري  الواحد  الصوت 
على  احلاصلون  املرشحون  الدائرة  مقاعد  يف  ويفوز  تعددية.  دوائر  يف  واحد 
أعلى عدد من األصوات. يصوت الناخبون عادة ملرشحني أفراد وليس ألحزاب 

سياسية.

الصوت الواحد املتحول هو نظام انتخايب تفضيلي يستخدم يف دوائر تعددية، 
يقوم فيه الناخب بترتيب املرشحني حسب تفضيله هلم. واملرشح الذي حيصل  
يف التفضيل األول على أصوات تتخطى نصابًا حمددًا يعترب فائزًا. ويف حالة عدم 
حصول عدد من املرشحني يساوي عدد املقاعد املخصصة للدائرة على نصاب 
نصاب  تتخطى  اليت  الفائزين  املرشحني  أصوات  توزيع  إعادة  يتم  فإنه  الفوز، 
الفوز على املرشحني اآلخرين حسب التفضيل الثاين. مث يتم استبعاد املرشحني 
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احلاصلني على أقل األصوات وتوزيع أوراقهم حسب التفضيل الثاين. وهكذا 
حىت يتم ملء مقاعد الدائرة.

الدعوة  يتم  وفيه  األغلبية.  نظم  عائلة  إىل  اجلولتني  نظام  ينتمي  نظام اجلولتني 
نسبة  على  املرشحني  من  أي  حيصل  مل  إذا  االنتخابات  من  ثانية  جولة  إىل 
حمددة من األصوات (غالبًا ما تكون ٥٠٪+١) يف اجلولة األوىل. ميكن لنظام 
اجلولتني أن يأخذ شكًال تعدديًا، وفيه خيوض اجلولة الثانية أكثر من مرشحني 
اثنني، ويفوز املرشح احلاصل على أعلى األصوات دون اشتراط احلصول على 
األغلبية املطلقة. وقد يأخذ أيضًا شكل التصفية، حيث يتأهل للجولة الثانية فقط 
املرشحان احلاصالن على أعلى األصوات. عادة ما يقوم الناخبون بالتصويت 

ملرشحني أفراد وليس لقوائم سياسية رغم أن ذلك قد حيصل أحيانًا.

نسبة احلسم - العتبة الوطنية احلد األدىن من األصوات الذي حيتاجه احلزب 
املنتخبة.  القائمة لضمان احلصول على مقعد واحد على األقل يف اهليئات  أو 
قانون  أو  الدستور  حيددها  نسبة  أو  رقم  أي  رمسية-  احلسم  نسبة  تكون  قد 
املتطلبات  عن  ناجتة  أي   - ”طبيعية“  أو  ”فعلية“  تكون  قد  أو  االنتخاب، 

احلسابية للنظام االنتخايب املستخدم.

مستوى انتخايب املستوى الذي يتم فيه انتخاب املرشحني. وقد يكون مستوى 
واحدًا على  متتلك مستوى  االنتخابية  النظم  أو وطين. كل  إقليمي،  حملي،أو 

األقل، ولكن بعضها ميتلك مستويني، والبعض ميتلك ثالثة مستويات.

التبادلية نظام للكوتا يتطلب أن يكون املرشح التايل على القائمة من اجلنس 
اآلخر. أي رجل تتبعه امرأة، أو امرأة يتبعها رجل.
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