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1

من يمكنه التصويت في االستفتاء؟

بطاقة االقتراع لالستفتاء

يمكنك التصويت في االستفتاء إذا كنت:

هكذا ستبدو بطاقة االقتراع لالستفتاء :

■ مواطنا ً كند ّيا ً
■ تبلغ  18عاما ً أو أكبر في  30نوفمبر/تشرين الثاني  ،2018و
■ من المقيمين في بريتش كولومبيا خالل األشهر الستة األخيرة السابقة مباشر ًة قبل  30نوفمبر/تشرين الثاني 
 2018على األقل

Sample

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

PL
E

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
)elections? (Vote for only one.

ما موضوع االستفتاء؟

The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

سيقرر االستفتاء ما
نظام التصويت الذي ستستخدمه بريتش كولومبيا
في انتخابات المقاطعة .

والتمثيل النسبي مختلط العضوية ،
والتمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية .

M

ويطلق على أنظمة التصويت الثالثة بالتمثيل النسبي:
التمثيل النسبي مزدوج العضوية ،

1

2

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice
1

)Dual Member Proportional (DMP

3

2

1

)Mixed Member Proportional (MMP

3

2

1

)Rural-Urban Proportional (RUP

3

2

4

2
5

88

وسيطلب السؤال الثاني من الناخبين
ترتيب أنظمة التصويت بالتمثيل النسبي حسب
األفضلية.

3

1

SA

وسيُطرح على الناخبين سؤاالن :
سيطلب السؤال األول من الناخبين
االختيار ما بين نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات
المستخدم حال ّيا ً في التصويت ونظام التصويت بالتمثيل
النسبي .

Question 2

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
?which of the following voting systems do you prefer
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
)three of the systems.

3

علي اإلجابة عن كال السؤالين في بطاقة االقتراع؟
هل يجب
ّ
ال ،يمكنك اإلجابة عن كال السؤالين أو عن سؤال واحد فقط .وس ُتحتسب بطاقة االقتراع الخاصة بك في حالة
إجابة سؤال واحد فقط .
إذا كنتُ مؤيداً لنظام فوز الحاصل على أكثر األصوات في السؤال األول ،فهل سيكون بإمكاني اإلجابة عن
السؤال الثاني؟
نعم .
علي ترتيب جميع األنظمة؟
إذا أجبتُ عن السؤال الثاني ،فهل يجب
َّ
ال .يمكنك ترتيب نظام واحد فقط ،أو اثنين ،أو األنظمة الثالثة كلها.

2
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استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

3

كيفية التصويت

كيفية طلب حزمة التصويت

سيتلقى الناخبون المسجلون حزمة تصويت عن طريق البريد من هيئة انتخابات بريتش كولومبيا
في الفترة من  22أكتوبر/تشرين األول إلى  2نوفمبر/تشرين الثاني . 2018

في حالة عدم حصولك على حزمة التصويت بالبريد بحلول  2نوفمبر/تشرين الثاني  ،2018يمكنك
طلب واحدة عن طريق :

اتبع التعليمات الواردة مع حزمة التصويت الخاصة بك بعناية .يجب أن تتلقى هيئة انتخابات بريتش
كولومبيا حزمة التصويت المكتملة بحلول الساعة  4:30مسا ًء من يوم  30نوفمبر/تشرين الثاني .2018

■ االتصال بهيئة انتخابات بريتش كولومبيا على 1-800-661-8683
■ زيارة elections.bc.ca/ovr
■ زيارة أحد مكاتب خدمات االستفتاء ،أو مركز خدمة بريتش كولومبيا بداية من
 5نوفمبر/تشرين ّ
الثاني (زر elections.bc.ca/rso
أو اتصل بهيئة انتخابات بريتش كولومبيا؛ للحصول على قائمة بالمواقع(

فاحرص على إرسالها مبكراً بالبريد بواسطة البريد الكندي؛ لتسليمها قبل
الموعد النهائي .كما يمكنك أيضا ً تسليم حزمة التصويت بصفة شخصية إلى أي من مراكز خدمة بريتش
كولومبيا ،أو مكتب خدمات االستفتاء.
ويمكنك االطالع على قائمة بمواقعها وساعات عملها هنا .elections.bc.ca/rso



آخر موعد لطلب حزمة التصويت هو  23نوفمبر/تشرين الثاني . 2018

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إتمام حزمة التصويت ،فاتصل بنا أو زر
.elections.bc.ca/referendum

ابحث عن البنود التالية في البريد في الفترة من  22أكتوبر/تشرين األول إلى 2
نوفمبر/تشرين الثاني 2018
■ حزمة التصويت الخاصة بك عليها اسمك وعنوانك



■ ال يمكنك استخدام حزمة التصويت الخاصة بشخص آخر



■ ال يمكنك التصويت سوى مرة واحدة فقط

4

استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

5

تواريخ مهمة

6

كيف يمكنني الحصول على مساعدة في التصويت؟

 1يوليو/تموز إلى
 30نوفمبر/تشرين الثاني 2018

فترة الحملة الخاصة باالستفتاء
ُت َّ
نظم الحملة اإلعالنية بشأن االستفتاء خالل
هذه الفترة

 22أكتوبر/تشرين األول إلى
 30نوفمبر/تشرين الثاني 2018

فترة التصويت
يتم توزيع حزم التصويت وإرسالها

 22أكتوبر/تشرين األول إلى
 2نوفمبر/تشرين الثاني 2018

ُترسَ ل حزم التصويت بالبريد إلى
الناخبين المسجلين

 5نوفمبر/تشرين الثاني 2018

مكاتب خدمات االستفتاء مفتوحة
)انظر elections.bc.ca/rso
لالطالع على التفاصيل(

 3نوفمبر/تشرين ال ّثاني إلى
 23نوفمبر/تشرين الثاني 2018

يمكن للناخبين طلب حزمة التصويت

منتصف ليل الجمعة
 23نوفمبر/تشرين الثاني 2018

آخر موعد لطلب حزمة التصويت

، 4:30مسا ًء (بالتوقيت المحلي) ،الجمعة
 30نوفمبر/تشرين الثاني 2018

يجب أن تتلقى هيئة انتخابات بريتش كولومبيا
ورقة اقتراعك قبل هذا الموعد النهائي

استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

اتصل بهيئة انتخابات بريتش كولومبيا على  ،أو زر مكتب خدمات االستفتاء أو مركز خدمة بريتش كولومبيا
ويمكن إعادة حزمة بطاقة االقتراع المكتملة الخاصة بك في هذه المواقع
للحصول على مزيد من المعلومات وقائمة بمواقع المكتب ،زر

معلومات مترجمة
يتوافر دليل الناخبين الحالي على موقع الويب الخاص بهيئة انتخابات بريتش كولومبيا باللغات التالية:
– العربية ،الصينية (المبسطة – مندرين) ،الصينية (التقليدية
)الكانتونية) ،الفلبينية (تاغالوغ) ،الفرنسية ،األلمانية ،الهندية ،اليابانية ،الكورية،
الفارسية (فارسي) ،البنجابية ،الروسية ،اإلسبانية ،والفييتنامية.
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7

ما الذي سيحدث بعد االستفتاء؟

ما نظام التصويت؟

سيقرر االستفتاء ما إذا كانت بريتش كولومبيا س ُتبقي على
نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات المعمول به حال ّياً ،أم
تعتمد نظام التصويت بالتمثيل النسبي

نظام التصويت عبارة عن كيفية انتخابنا للمجلس التشريعي .في انتخابات المقاطعة ،ينتخب نظام التصويت
أعضاء المجلس التشريعي .في المجلس التشريعيُ ،تسَ نُّ قوانين المقاطعة و ُتش َّكل الحكومات

في حالة تأييد أكثر من نصف األصوات لنظام فوز الحاصل
على أكثر األصوات في السؤال األول ،سيبقى نظام التصويت
في انتخابات المقاطعة كما هو

يوجد العديد من أنظمة التصويت المختلفة .ولكل منها قواعده المختلفة بشأن
كيفية إدالء الناخبين بأصواتهم ،وكيفية ع ِّد األصوات ،وكيفية ترجمة األصوات
إلى مقاعد في المجالس التشريعية

في حالة تأييد أكثر من نصف األصوات للتمثيل النسبي في
السؤال األول ،سيُعتمد نظام التمثيل النسبي الذي يحظى بأكبر
تأييد في السؤال الثاني
في حالة اعتماد نظام التصويت النسبي ،يجب أن يكون
موضوعا ً موضع التنفيذ من أجل انتخابات المقاطعة التي
سيُدعى إليها في يوم  1يوليو/تموز  2021أو بعده
ستكون أي انتخابات للمقاطعة يُدعى إليها قبل هذا التاريخ بنظام فوز الحاصل على أكثر األصوات
وفي حالة اعتماد نظام التصويت بالتمثيل النسبي ،فقد صرحت الحكومة بأنه سيجري بعد االستفتاء ما يلي

1
4

2
5

■ ستقرر لجنة تشريعية كيفية عمل بعض جوانب النظام الجديد
■ ستقرر لجنة الحدود االنتخابية المستقلة عدد الدوائر والمناطق االنتخابية الممثلة في المجلس التشريعي،
وحدودها

3

■ سيتراوح العدد اإلجمالي ألعضاء المجلس التشريعي بين  87و( 95يبلغ العدد حال ّيا ً ( 87
■ لن تكون هناك منطقة في المقاطعة يقل فيها عدد األعضاء عما هو عليه اآلن
■ سيُجرى استفتاء آخر بعد إجراء عمليتي انتخابات عامة؛ لمعرفة ما إذا كانت بريتش كولومبيا س ُتبقي على
نظام التصويت الجديد ،أم ستعود إلى النظام األول لفوز الحاصل على أكثر األصوات

لمزيد من المعلومات حول القرارات التي س ُت ّتخذ بعد االستفتاء في حالة اعتماد النظام الجديد ،زر
.elections.bc.ca/referendum

المصطلحات المستخدمة في أنظمة التصويت
عضو المجلس التشريعي
عضو – الصيغة المختصرة لعضو المجلس التشريعي
فوز الحاصل على أكثر األصوات
التمثيل النسبي مزدوج العضوية
التمثيل النسبي مختلط العضوية
التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية

8

استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

MLA

استفتاء عام  2018بشأن اإلصالح االنتخابي

9

ما نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات للتصويت؟
نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات هو النظام المعمول به
حال ّيا ً في بريتش كولومبيا
في نظام فوز الحاصل على أكثر األصواتُ ،تقسَّم المقاطعة
إلى دوائر انتخابية ،وكل دائرة يمثلها عضو واحد في المجلس
التشريعي .ويضع الناخبون عالمة على مرشح واحد في بطاقة
االقتراع .والمرشح الذي يحصل على أكثر األصوات في الدائرة
يفوز ويمثل الدائرة في المجلس التشريعي

في نظام فوز الحاصل على
أكثر األصوات ،يصوت
الناخبون
لمرشح واحد
PARTY A CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE

ويساوي عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في
المجلس التشريعي عدد الدوائر
التي فاز فيها مرشحوه .ويميل هذا النظام إلى انتخاب المرشحين
Independent Candidate
من األحزاب الكبيرة
ويؤدي إلى حكومات أغلبية وحيدة الحزب .ويُستخدم نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات في عدد من
البلدان على المستوى الوطني ودون الوطني ،بما في ذلك كندا ،والواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة
PARTY D CANDIDATE

المرشح الحاصل
على أكثر األصوات
في كل دائرة هو الفائز

خصائص نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات
التصويت

■ يصوت الناخبون لمرشح واحد في بطاقة االقتراع



العد

■ المرشح الحاصل على أكثر األصوات في



الدائرة يفوز ويمثل الدائرة في المجلس التشريعي.
النتائج

التمثيل

يساوي عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في
المجلس التشريعي عدد الدوائر التي فاز فيها مرشحو الحزب في
المقاطعة
■ عضواً في المقاطعة 87
■ مواطنو بريتش كولومبيا لهم عضو واحد يمثل دائرتهم

الدوائر االنتخابية



عدد المقاعد التي يفوز بها الحزب في
المجلس التشريعي يساوي
عدد الدوائر التي فاز بها
في المقاطعة



■ العدد الحالي نفسه
للحصول على مزيد من المعلومات عن نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات ،بما في ذلك فيديو قصير عن
كيفية عمل النظام ،زر .elections.bc.ca/fptp
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ما التمثيل النسبي؟
يعني التمثيل النسبي أن حصة المقاعد التي يفوز بها الحزب السياسي في المجلس التشريعي هي تقريبا ً الحصة
نفسها التي حصل عليها الحزب في التصويت الشعبي
لذا ،إذا حصل الحزب على  40في المائة من التصويت الشعبي ،فمن المرجح أن يحصل على  40في المائة
تقريبا ً من المقاعد في المجلس التشريعي .يوجد العديد من أنظمة التصويت المختلفة المصممة إلنتاج نتائج
نسبية

نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات والتمثيل النسبي
للتصويت في لمحة سريعة
يعتمد تفضيلك لنظام فوز الحاصل على أكثر األصوات أو التمثيل النسبي على ما ّ
ً
أهمية لك .فال يوجد
يمثل
نظام تصويت مثالي – وإال الستخدم الجميع النظام نفسه! بل يتطلب كل نظام تصويتي مفاضالت بين
األولويات المتنافسة
ومن شأن هذا الدليل أن يساعدك على فهم خصائص نظامي فوز الحاصل على أكثر األصوات والتمثيل
النسبي ،ولكن القرار بشأن أفضلية أي النظامين يرجع إليك أنت .وينبغي لك الحصول على المعلومات من كال
جانبي النقاش للمساعدة في اتخاذ القرار

حصة كل حزب من التصويت

نظام فوز الحاصل على أكثر
األصوات

أنظمة التمثيل النسبي

التمثيل

كل دائرة انتخابية
لها عضو مجلس تشريعي واحد

،ينتخب الناخبون بطريقة طبيعية
َّ
ويمثلون
بأكثر من عضو مجلس تشريعي
واحد في
الدائرة أو المنطقة

النتائج



■ حصة الحزب
من المقاعد في
المجلس التشريعي تطابق تقريبا ً
حصته في
التصويت الشعبي على مستوى
المقاطعة

المقاعد في المجلس التشريعي

ما أنظمة التصويت بالتمثيل النسبي الواردة في بطاقة
اقتراع االستفتاء؟
التمثيل النسبي مزدوج العضوية ،والتمثيل النسبي مختلط العضوية ،والتمثل النسبي للمناطق الريفية
والحضرية ،هي أنظمة التصويت النسبي الواردة في

■ عدد المقاعد
التي يحصل عليها الحزب في
المجلس التشريعي يساوي
عدد الدوائر التي فاز فيها
مرشحوه


■ يميل إلى انتخاب
مرشحين من األحزاب الكبيرة،
ويفضي إلى
حكومات أغلبية وحيدة الحزب

بطاقة اقتراع االستفتاء .وتنتخب هذه األنظمة المجالس التشريعية بحيث تكون حصة الحزب قريبة من حصته
في األصوات
خصائص أنظمة التصويت النسبية
■ النتائج نسبية إلى حد كبير على مستوى المقاطعة
َّ
ويمثلون بأكثر من عضو واحد في
■ ينتخب الناخبون بصورة طبيعية،
الدائرة أو المنطقة االنتخابية



حجم الدائرة االنتخابية

الدوائر أصغر
من الدوائر في النظم النسبية

الدوائر أكبر من
نظام فوز الحاصل على أكثر
األصوات

عدد

العدد الحالي نفسه (87

بين  87و95

■ تكون الدوائر عاد ًة أكبر منها في نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات
■ يُنتخب المرشحون بطرق مختلفة تبعا ً لنظام التصويت (انظر توصيفات كل نظام في هذا الدليل) احتماالت 
تمثيل األحزاب الصغرى في المجلس التشريعي أكبر منها
■ في نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات؛ لذا من المرجح أن يتضمن المجلس التشريعي عدداً أكبر من 
األحزاب
■ يلزم عاد ًة تكوين ائتالف أو إبرام اتفاقات بين األحزاب لتشكيل الحكومة
12

ما التمثيل النسبي؟

■ يميل إلى انتخاب
مرشحين من األحزاب الكبيرة
،والصغيرة
ويفضي إلى حكومات متعددة
األحزاب أو ائتالفية





أعضاء المجلس التشريعي


نظام فوز الحاصل على أكثر األصوات والتمثيل النسبي للتصويت في لمحة سريعة
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خصائص التمثيل النسبي مزدوج العضوية

التمثيل النسبي مزدوج العضوية
في التمثيل النسبي مزدوج العضوية ،يتم ض ّم معظم الدوائر االنتخابية
َّ
وتمثل بعضوين في المجلس التشريعي.
إلى الدائرة االنتخابية المجاورة،
َّ
وتستمر الدوائر االنتخابية الكبرى في المناطق الحضرية ممثلة بعضو
واحد منتخب في الحصول على أكبر عدد من األصوات .ويبقى العدد
اإلجمالي ألعضاء المجلس التشريعي كما هو.
وفي الدوائر ذات العضوين ،يمكن أن يكون لألحزاب مرشح واحد أو
اثنان على بطاقة االقتراع .وتقرر األحزاب أي مرشحيها يأتي أوالً على
بطاقة االقتراع ،وأيهما يأتي ثانياً .ويصوت الناخبون لمرشح أو
لمرشحين اثنين عن طريق التعليم على بطاقة االقتراع مر ًة واحد ً.
ة
يفوز بالمقعد األول في الدائرة المرشح الحاصل على أكثر األصوات.
ويشغل المقعدَ مرش ُح الحزب الوارد أوالً على بطاقة االقتراع.

التصويت

Vote for one option.

■ ترشح األحزاب مرشحا ً واحداً أو اثنين في كل دائرة



■ تحدد األحزاب مرشحيها األول والثاني على بطاقة االقتراع



■ يصوت الناخبون على خيار واحد على بطاقة االقتراع – مرشح
)مرشحي) الحزب أو مرشح مستقل



PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY A

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY B

Candidate

PARTY C

■ يفوز بالمقعد األول المرشح األول للحزب الحاصل على أكبر عدد من األصوات 
في الدائرة

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY d

■ ويفوز بالمقعد الثاني أحد األحزاب بنا ًء على حصته من التصويت الشعبي على 
مستوى المقاطعة ،وأدائه في كل دائرة

Independent Candidate

■ يفوز المرشحون المستقلون بمقعد إذا جاءوا في المركز األول أو الثاني في الدائرة

العد

■ يجب على الحزب الحصول على  5في المائة على األقل من التصويت على
مستوى المقاطعة؛ للحصول على أي مقاعد ثانية

َّ
توزع المقاعد الثانية على األحزاب بحيث تكون حصة كل حزب من
يختار الناخبون خياراً واحداً على بطاقة
المقاعد في المجلس التشريعي مطابقة لحصته في التصويت الشعبي على االقتراع .تطرح األحزاب ما يصل
مستوى المقاطعةُ .تمأل المقاعد الثانية للحزب في الدوائر التي أبلى فيها مرشحين اثنين.

مرشحوه بال ًء حسنا ً على وجه الخصوص .وتحتاج األحزاب إلى الحصول
على خمسة في المائة على األقل من األصوات؛ للحصول على أي مقعد من المقاعد الثانية.
أُعِ َّد نظام التمثيل النسبي مزدوج العضوية في كندا مؤخراً ،وهو غير مستعمل حال ّيا ً.

للحصول على مزيد من المعلومات عن التمثيل النسبي مزدوج العضوية ،بما في ذلك فيديو قصير عن كيفية
عمل النظام ،زر الموقع اإللكتروني .elections.bc.ca/dmp

الدوائر الحضرية وشبه الحضرية



الدوائر الريفية الكبيرة
■ يفوز المرشح الحاصل على أكثر األصوات
النتائج

■ النتائج نسبية على مستوى المقاطعة
■ المرشح الحاصل على المركز الثاني قد ال يفوز بالمقعد الثاني؛ ألن المقاعد الثانية
مخصصة لألحزاب للحصول على نتيجة نسبية

التمثيل

■ من  87إلى  95عضو مجلس تشريعي



■ مواطنو بريتش كولومبيا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لهم عضوا مجلس
تشريعي يمثالن دائرتهم
■ مواطنو بريتش كولومبيا في المناطق الريفية الكبيرة لهم عضو مجلس تشريعي 
واحد يمثل دائرتهم
الدوائر االنتخابية

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY A

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY B

CANDIDATE #1

PARTY C

يتم ض ّم أكثر الدوائر إلى أخرى
مجاورة .تنتخب كل دائرة
كبيرة من الدوائر الجديدة
عضوين بدالً من واحد.

■ يتم ض ّم الدوائر الحضرية وشبه الحضرية إلى دوائر مجاورة



■ حدود المناطق الريفية الكبرى تبقى كما هي



■ في حالة اعتماد التمثيل النسبي مزدوج العضوية ،ستقرر لجنة حدود انتخابية
،مستقلة الدوائر التي ستبقى كما هي
وتلك التي سينضم بعضها إلى بعض بعد االستفتاء



INDEPENDENT
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التمثيل النسبي مختلط العضوية
في التمثيل النسبي مختلط العضوية ،يوجد نوعان من أعضاء المجلس التشريعي .أعضاء الدوائر ويمثلون
الدوائر االنتخابية ،ويُنتخبون بنظام فوز الحاصل على أكثر األصوات .أعضاء المناطق ويمثلون مجموعات
من الدوائر االنتخابية يطلق عليها مناطق .وهم يُنتخبون من قائمة حزبية بحيث تكون حصة كل حزب من
المقاعد في المجلس التشريعي مطابقة لحصته في التصويت الشعبي على مستوى المقاطعة.

وفي بعض أشكال نظام التمثيل النسبي مختلط العضوية ،يصوت الناخبون تصويتين منفصلين :أحدهما لمرشح
دائرة ،واآلخر لحزب .وفي أشكال أخرى ،يدلي الناخبون بأصواتهم لمرشح ،و ُتحتسب األصوات كذلك لحزب
المرشح .وفي حالة اعتماد التمثيل النسبي مختلط العضوية ،ستقرر لجنة تشريعية بعد االستفتاء ما إذا كان
الناخبون سيكون لهم صوت واحد أم صوتان.
ويُستخدم نظام التمثيل النسبي مختلط العضوية في عدد من البلدان على المستوى الوطني أو دون الوطني
بما في ذلك ألمانيا ،ونيوزيلندا ،وإسكتلندا.

و ُتخصَّص مقاعد المناطق لألحزاب داخل المناطق المحددة ،وليس على مستوى المقاطعة كلها.
ستطابق مقاعد الدوائر ومقاعد المناطق –عند جمعها معاً– تقريبا ً حصة الحزب من التصويت.
يجب على الحزب الحصول على خمسة في المائة على األقل من األصوات؛ للحصول على أي مقعد من
مقاعد المناطق.

YOU HAVE TWO VOTES.

DISTRICT VOTE

PARTY VOTE

This vote decides the candidate
who will be elected to represent
your electoral district.

This vote decides the share of
the seats each par ty below will
have in the Legislative Assembly.

Vote for only one candidate.

مثال لمنطقة في التمثيل النسبي
مختلط العضويةّ .
يمثل بعض
ّ
ويمثل
األعضاء الدوائر،
البعض اآلخر
منطقة.

Vote for only one party.

PARTY A

CANDIDATE W

PARTY A

PARTY B

CANDIDATE X

PARTY B

PARTY C

CANDIDATE Y

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE Z

PARTY D

عينة لبطاقة اقتراع في نظام التمثيل النسبي مختلط العضوية تتبع نموذج الصوتين والقائمة الحزبية
المغلقة
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خصائص التمثيل النسبي مختلط العضوية

التصويت

خصائص التمثيل النسبي مختلط العضوية (تابع(...

■ هناك احتماالن:
■ للناخبين تصويتان – صوت لمرشح وآخر لحزب

التمثيل

■ مواطنو بريتش كولومبيا سيكون لهم عضو مجلس تشريعي واحد يمثل دائرتهم 
االنتخابية ،وعدة أعضاء يمثلون منطقتهم



■ للناخبين صوت واحد ،والتصويت يكون لمرشح .ويُحتسب هذا التصويت 
للمرشح وللحزب الذي ينتمي إليه المرشح.

■ في حالة اعتماد التمثيل النسبي مختلط العضوية ،سيكون ما ال يقل عن 60
في المائة من أعضاء المجلس التشريعي من أعضاء الدوائر ،إال أن النسبة الدقيقة
ألعضاء الدوائر إلى أعضاء المناطق ستقررها لجنة تشريعية بعد االستفتاء

■ وفي كلتا الحالتين ،ينتخب أعضاء المناطق من قائمة للمرشحين أعدَّها الحزب.
وهناك ثالثة احتماالت لقائمة الحزب:
■ قائمة مغلقة – يصوت الناخبون لقائمة مرشحي الحزب



■ قائمة مفتوحة – يصوت الناخبون لمرشح فردي على قائمة الحزب



■ قائمة مفتوحة مع خيار حزبي – يصوت الناخبون لمرشح ،أو يدعمون قائمة
مرشحين حزبية
■ وفي حالة اعتماد التمثيل النسبي مختلط العضوية ،ستقرر لجنة تشريعية بعد
االستفتاء ما إذا كان الناخبون سيكون لهم صوت واحد أم صوتان ،ونوع القائمة
الحزبية المستخدمة
العد



■ وسيكون إجمالي عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب مستنداً إلى حصته في 
التصويت الشعبي على مستوى المقاطعة
■ يفوز المرشح الحاصل على أكثر األصوات في الدائرة بمقعد الدائرة

■ من  87إلى  95عضو مجلس تشريعي

الدوائر االنتخابية



■ ستكون الدوائر االنتخابية أكبر مما هي عليه اآلن ،وسيكون عددها أقل



■ في حالة اعتماد التمثيل النسبي مختلط العضوية ،ستقرر لجنة تشريعية عدد
أعضاء المجلس التشريعي في كل منطقة بعد االستفتاء



■ في حالة اعتماد التمثيل النسبي مختلط العضوية ،ستقرر لجنة حدود انتخابية 
مستقلة حدود الدوائر والمناطق

للحصول على مزيد من المعلومات عن التمثيل النسبي مختلط العضوية ،بما في ذلك فيديو قصير عن كيفية
عمل النظام ،زر .elections.bc.ca/mmp



■ ”س ُتزاد“ مقاعد الدائرة بمقاعد المناطق بحيث يكون إجمالي عدد المقاعد التي 
يحصل عليها الحزب مطابقا ً تقريبا ً لحصته في التصويت الشعبي على مستوى
المقاطعة

النتائج

■ يجب على الحزب الحصول على خمسة في المائة على األقل من األصوات؛
للحصول على أي مقعد من مقاعد المناطق.



■ النتائج نسبية إلى حد كبير على مستوى المقاطعة



■ ُتخصَّص مقاعد المناطق ضمن مناطق محددة
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خصائص التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية

التمثيل النسبي للمناطق الريفية
والحضرية
يجمع التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية بين نظامي تصويت مختلفين
بالتمثيل النسبي :التصويت الواحد القابل للتحويل ،والتمثيل النسبي مختلط
العضوية.
يستخدم الناخبون في الدوائر الحضرية وشبه الحضرية التصويت الواحد
القابل للتحويل في انتخاب أعضاء مجلس تشريعي متعددين لدائرتهم االنتخابية
األكبر حجماً .ويمكن لألحزاب طرح مرشحين متعددين في دائرة ،ويرتب
الناخبون مرشحيهم المفضلين على بطاقة االقتراع( ،3 ،2 ،1وهلم جرّ اً(.
ويمكن للناخبين ترتيب أي عدد من المرشحين حسب رغبتهم.
راجع قسم العد في الجدول لالطالع على كيفية انتخاب المرشحين في الدوائر
الحضرية وشبه الحضرية.
في المناطق الريفية ،يستخدم الناخبون التمثيل النسبي مختلط العضوية في
انتخاب أعضاء المجلس التشريعي عن الدوائر والمناطق (راجع قسم التمثيل
النسبي مختلط العضوية(.

التصويت

الدوائر الحضرية وشبه الحضرية (التصويت الواحد القابل للتحويل(
■ يرتب الناخبون المرشحين حسب األفضلية ((... 3 ،2 ،1
■ يمكن للناخبين ترتيب أي عدد من المرشحين حسب رغبتهم

PARTY A CANDIDATE

■ يمكن لألحزاب طرح مرشحين متعددين في دائرة
)حتى عدد المقاعد المتاحة في الدائرة(

PARTY C CANDIDATE

الدوائر الريفية – راجع قسم التمثيل النسبي مختلط العضوية

PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE

العد

الدوائر الحضرية وشبه الحضرية (التصويت الواحد القابل للتحويل(

PARTY D CANDIDATE

■ يتطلب األمر عاد ًة عدة جوالت ع ٍّد

PARTY D CANDIDATE

■ لكل دائرة حد أدنى من األصوات يجب الحصول عليه للفوز بمقعد واحد في
الدائرة .ويطلق على هذا العدد نصاب.

PARTY B CANDIDATE

منتخبا ً
َ
■ أي مرشح يبلغ هذا النصاب ،يكن

PARTY B CANDIDATE

َ
المنتخب على عدد أصوات يفوق النصابُ ،تحوَّ ل هذه
■ في حالة حصول المرشح
األصوات اإلضافية إلى المرشحين اآلخرين باستخدام االختيار التالي للناخب

PARTY B CANDIDATE
INDEPENDENT CANDIDATE

من المرجح أن تكون نتائج المقاطعة العامة نسبية بشكل عام.

■ يُستبعَ د المرشحون الحاصلون على أقل األصوات ،و ُتحوَّ ل األصوات التي
حصلوا عليها إلى المرشحين اآلخرين باستخدام االختيار التالي للناخب



■ يستمر العد بهذه الطريقة حتى شغل جميع المقاعد في الدائرة



الدوائر الريفية – راجع قسم التمثيل النسبي مختلط العضوية

ال يُستخدم التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية في أي مكان كنظام وحيد ،وإن كان التمثيل النسبي
مختلط العضوية والتصويت الواحد القابل للتحويل مستخدمين في عدة بلدان على المستويين الوطني ودون
الوطني .يُستخدم التمثيل النسبي مختلط
العضوية في ألمانيا ،ونيوزيلندا ،وإسكتلندا .ويُستخدم التصويت الواحد القابل للتحويل في أيرلندا ،وأستراليا ،
ومالطا.

النتائج
التمثيل

■ من المرجح أن تكون نتائج المقاطعة العامة نسبية بشكل عام
■ من  87إلى  95عضو مجلس تشريعي
■ مواطنو بريتش كولومبيا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لهم أعضاء 
مجلس تشريعي متعددون يمثلون دائرتهم االنتخابية الكبرى
■ مواطنو بريتش كولومبيا في المناطق الريفية سيكون لهم عضو مجلس تشريعي
واحد يمثل دائرتهم االنتخابية ،وأعضاء مجلس تشريعي آخرون يمثلون منطقتهم

الدوائر االنتخابية
تعد دوائر التصويت الواحد
القابل للتحويل
أكبر ،وبها أكثر من
عضو مجلس تشريعي واحد
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■ ستكون الدوائر االنتخابية أكبر مما هي عليه اآلن ،وسيكون عددها أقل



■ في حالة اعتماد التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية ،ستقرر لجنة
مستقلة حدود دوائر التمثيل النسبي مختلط العضوية ،ومناطق التمثيل النسبي
مختلط العضوية ،ودوائر التصويت الواحد القابل للتحويل



التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية
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للحصول على مزيد من المعلومات عن التمثيل النسبي للمناطق الريفية والحضرية ،بما في ذلك فيديو قصير
عن كيفية عمل النظام ،زر الموقع اإللكتروني .elections.bc.ca/rup

أسئلة؟
زر موقعنا اإللكتروني أو اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية التصويت في
االستفتاء ،وأنظمة التصويت على بطاقة االقتراع.

elections.bc.ca/referendum | 1-800-661-8683

