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همه پرسی 2018 در خصوص اصالحات انتخاباتی

استان بریتیش کلمبیا جهت تعیین نظام انتخاباتی مورد استفاده برای انتخابات استانی،
همه پرسی برگزار می کند. همه پرسی نوعی رأی گیری در خصوص موضوعات عمومی است.

همه پرسی 2018 از تاریخ 22 اکتبر تا 30 نوامبر 2018
 از طریق پست برگزار می شود. رأی دهندگانی که ثبت نام کرده اند، بسته رأی خود را بین تاریخ 22 اکتبر تا

  2 نوامبر 2018 از سوی
 (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( و

از طریق پست دریافت خواهند کرد.

این راهنما حاوی اطالعاتی در مورد نحوه رأی دهی در همه پرسی و همچنین اطالعاتی بی طرفانه
در مورد نظام های انتخاباتی موجود در برگه رأی است. استفاده از این راهنما می تواند نقطه شروع خوبی

برای دریافت اطالعات پیش از رأی دادن باشد.

همچنین از شما دعوت می کنیم که به اطالعات مربوط به تمام احزاب حاضر در مناظره مراجعه کنید.
می توانید اطالعات مربوط به گروه های رسمی مخالف و موافق را

در پیوندهای زیر دریافت کنید.

موافقانرسمی)مبارزهبهنفعنظامانتخاباتی
نمایندگیتناسبی)

مخالفانرسمی)مبارزهعلیهنظامهای
انتخاباتینمایندگیتناسبی)

 به نمایندگی تناسبی در انتخابات بریتیش کلمبیا
رأی دهید

انجمن نه به
نمایندگی تناسبی در انتخابات بریتیش کلمبیا

http://voteprbc.ca/ https://www.nobcprorep.ca/

 دادستان کل استان بریتیش کلمبیا در ماه مه 2018، گزارشی را در خصوص همه پرسی و نظام های
 انتخاباتی موجود در برگه رأی منتشر کرد که حاوی توصیه هایی در این زمینه است. گزارش

  دادستان کل
  به صورت آنالین در سایت زیر موجود است:

https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/271/2018/05/How-We-Vote-2018-
Electoral-Reform-Referendum-Report-and-Recommendations-of-the-Attorney-

General.pdf
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چهکسانیمیتواننددرهمهپرسیرأیدهند؟ 
شما می توانید در همه پرسی رأی دهید، اگر:

■ شهروند کانادا باشید

■ تا تاریخ 30 نوامبر 2018، سن شما 18 سال یا بیشتر باشد، و

■ دقیقاً پیش از 30 نوامبر 2018، حداقل برای شش ماه ساکن استان بریتیش کلمبیا بوده باشید 

موضوعاینهمهپرسیچیست؟
این همه پرسی مشخص می کند که استان بریتیش کلمبیا

برای انتخابات استانی از
کدام نظام انتخاباتی استفاده کند.

از رأی دهندگان دو سؤال پرسیده خواهد شد.
سؤال اول از رأی دهندگان می خواهد که

نظام انتخاباتی نخست نفری فعلی یا
نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی

را انتخاب کنند.

سؤال دوم از رأی دهندگان می خواهد
سه نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی را

به ترتیب اولویت رتبه بندی کنند.
این سه نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی،

،(DMP) تناسبی دو عضوی  
،(MMP) تناسبی ترکیبی

(RUP) و تناسبی روستایی-شهری
نام دارند.

1
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برگهرأیهمهپرسی
برگه رأی همه پرسی شما به شکل زیر است:

آیابایدبههردوسؤالموجوددربرگهرأیپاسخدهم؟
  نه، می توانید به هر دو سؤال یا فقط به یک سؤال پاسخ دهید. حتی اگر تنها به یک سوال پاسخ دهید، برگه 

رأی شما باز هم شمارش خواهد شد.

اگردرسوال1ازنخستنفریحمایتکنم،آیابازهممیتوانمبهسوال2
پاسخدهم؟

بله.

اگربهسوال2پاسخدهم،آیابایدتمامسهنظامرارتبهبندیکنم؟
خیر. می توانید یک، دو یا هر سه نظام را رتبه بندی کنید.

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

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.)

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP)  2 3

1Mixed Member Proportional (MMP)  2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP)  2 3

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.
88
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نحوهرأیدهی
 رأی دهندگانی که ثبت نام کرده اند، بسته رأی خود را بین تاریخ 22 اکتبر و 2 نوامبر 2018 از سوی

Elections BC )دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( و
از طریق پست دریافت خواهند کرد.

  دستورالعمل های موجود در بسته رأی خود را با دقت دنبال کنید.
 Elections BC (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( باید

بسته رأی تکمیل شده شما را تا ساعت 4:30 بعدازظهر روز 30 نوامبر 2018
 دریافت کند. حتماً بسته رأی را در زمان مناسب ارسال کنید تا اداره پست کانادا فرصت کافی را برای

تحویل بسته تا موعد مقرر
Service BC Centre داشته باشد. همچنین می توانید بسته رأی خود را شخصاً به هر یک از

 (مراکز خدمات بریتیش کلمبیا( 
) Referendum Service Office یا  

همه پرسی( تحویل دهید. برای دریافت فهرست مکان ها و ساعت های کاری آن ها به نشانی زیر 
 .elections.bc.ca/rso: مراجعه کنید

اگر برای تکمیل بسته رأی خود به کمک نیاز دارید، با ما تماس بگیرید یا به نشانی زیر مراجعه کنید.
.elections.bc.ca/referendum

بین تاریخ 22 اکتبر تا 2 نوامبر، در صندوق پست به دنبال چیزی شبیه به شکل باال باشید

■ نام و نشانی شما روی بسته رأیتان نوشته شده است 

■ شما نمی توانید از بسته رأی شخص دیگری استفاده کنید 

■ شما فقط می توانید یک بار رأی دهید

نحوهدرخواستبستهرأی
چنانچه تا تاریخ 2 نوامبر 2018 بسته رأی را از طریق پست دریافت نکردید، می توانید

از طریق روش های زیر آن را درخواست دهید:

Election BC تماس با ■
 (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا(

از طریق شماره 1-800-661-8683

elections.bc.ca/ovrمراجعه به

■ مراجعه به 
 (دفتر خدمات همه پرسی(

Service BC Centre یا
(مراکز خدمات بریتیش کلمبیا( از تاریخ 

 5 ■ 

آخرین مهلت برای درخواست بسته رأی 23 نوامبر 2018 است.

45

Referendum Service Office

نوامبر )برای دریافت فهرست مکان ها به سایت
elections.bc.ca/rso  مراجعه کنید یا با 

Election BC (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( تماس 

دفتر خدمات

بگیرید(
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تاریخهایمهم

دورهکارزارهمهپرسی
تبلیغات مربوط به همه پرسی

در این دوره تنظیم می شود

ژوئیهلغایت
نوامبر۲۰۱۸

دورهرأیگیری
بسته های رأی، توزیع و

بازگردانده می شوند

اکتبرلغایت
نوامبر۲۰۱۸

بسته های رأی برای رأی دهندگانی که ثبت نام
کرده اند، ارسال می شوند 

اکتبرلغایت
نوامبر۲۰۱۸

Referendum Service Offices (دفاتر خدمات
همه پرسی( باز هستند 

 (برای آگاهی از جزئیات بیشتر،
به سایت زیر مراجعه کنید 

نوامبر۲۰۱۸

رأی دهندگان می توانند درخواست
بسته رأی دهند

نوامبرلغایت
نوامبر۲۰۱۸

آخرین مهلت برای
درخواست بسته رأی

نیمهشب،جمعه،
نوامبر۲۰۱۸

Election BC(دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا(
برگه رأی شما را

تا حداکثر این زمان دریافت کند
بعدازظهر)زمان،
محلی(،جمعه،
نوامبر۲۰۱۸

چگونهمیتوانمبرایرأیدهیدرخواستکمککنم؟
Elections BC از طریق شماره 8683-661-800-1 با

 (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( تماس بگیرید یا به
 Referendum Service Office (دفتر خدمات 

 Service BC Centre (مراکز خدمات بریتیش
کلمبیا( مراجعه کنید. می توانید بسته رأی تکمیل شده خود را

به این مکان ها تحویل دهید.

  برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فهرست مکان دفاتر، به سایت زیر مراجعه کنید:
.elections.bc.ca/rso

متونترجمهشده
Elections BC این راهنمای رأی دهندگان در وب سایت  

 (دفتر انتخابات بریتیش کلمبیا( به زبان های زیر 
  موجود است: عربی، چینی )ساده شده - ماندارین(،

چینی )سنتی - کانتونی(، فیلیپینی )تاگالوگ(، فرانسوی، آلمانی، هندی، ژاپنی، کره ای،
پارسی )فارسی(، پنجابی، روسی، اسپانیایی و ویتنامی.

67
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پسازهمهپرسیچهاتفاقیخواهدافتاد؟
این همه پرسی مشخص می کند که آیا بریتیش کلمبیا

نظام انتخاباتی نخست نفری فعلی
را حفظ خواهد کرد یا نظام انتخاباتی 

نمایندگی تناسبی را جایگزین خواهد نمود.

اگر بیش از نیمی از آراء در سؤال اول
از نخست نفری حمایت کنند،

نظام انتخاباتی مربوط به انتخابات استانی
تغییر نخواهد کرد.

اگر بیش از نیمی از آراء در سؤال اول
از نمایندگی تناسبی حمایت کنند،

آن نوع نظام تناسبی که در سؤال دوم
 ،بیشترین حمایت را داشته است

انتخاب خواهد شد.

در صورت اتخاذ نظام انتخاباتی تناسبی، این نظام باید برای
انتخابات استانی اعالم شده یا پس از تاریخ 1 ژوئیه 2021 اجرا شود. انتخابات استانی اعالم شده پیش از این

تاریخ
از نظام نخست نفری استفاده خواهند کرد.

دولت اعالم کرده است که در صورت اتخاذ نظام انتخاباتی نمایندگی تناسبی،
 پس از همه پرسی:

■ یک کمیته قانون گذاری نحوه عملکرد برخی از جنبه های نظام جدید را تعیین خواهد کرد 

■ یک کمیسیون مستقل مسئول تعیین مرزهای حوزه انتخاباتی، تعداد و مرز حوزه ها و مناطق
 انتخاباتی دارای نماینده در مجلس را تعیین خواهد کرد 

■ تعداد کل اعضای مجمع قانون گذاری در مجلس بین 87 تا 95 نفر خواهد بود 
(تعداد آن در حال حاضر 87 نفر است (

■ تعداد اعضای مجمع قانون گذاری هیچ منطقه ای در استان کمتر از تعداد فعلی آن نخواهد بود 

■ پس از انجام دو انتخابات عمومی، همه پرسی دیگری برگزار خواهد شد تا بررسی گردد که آیا استان 
بریتیش کلمبیا می خواهد نظام انتخاباتی جدید را حفظ کند یا دوباره از نظام نخست نفری استفاده کند 

  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص تصمیماتی که پس از همه پرسی درباره استفاده از نظام جدید اتخاذ
می شود، به سایت زیر مراجعه کنید:

.elections.bc.ca/referendum

نظامانتخاباتیچیست؟
نظام انتخاباتی به معنای نحوه انتخاب نمایندگان مجلس است.

)MLAs) درانتخابات استانی، نظام انتخاباتی، اعضای مجمع قانون گذاری  
  را انتخاب می کند. مجمع قانون گذاری مکانی است که در آن قوانین استانی

وضع می شوند و دولت ها تشکیل می گردند.

نظام های انتخاباتی مختلف بسیاری وجود دارند. هر کدام از این نظام ها حاوی قوانین متفاوتی در مورد
نحوه رأی دهی رأی دهندگان، نحوه شمارش آراء و نحوه تبدیل آراء

به کرسی های مجلس هستند.

اصطالحاتمورداستفادهدرنظامهایانتخاباتی
 MLA – عضو مجمع قانون گذاری 

MLA عضو – شکل کوتاه شده
FPTP – نخست نفری  

DMP – تناسبی دو عضوی
MMP – تناسبی ترکیبی

RUP – تناسبی روستایی-شهری

1
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نظامانتخاباتینخستنفریچیست؟
،)FPTP) نظام نخست نفری   

در استان بریتیش کلمبیا است. در
  نظام نخست نفری، استان به چند حوزه انتخاباتی تقسیم می شود و

)MLA) یک عضو مجمع قانون گذاری
 به نمایندگی از هر حوزه منصوب می گردد. رأی دهندگان در 

  .برگه رأی خود، جلوی نام یک نامزد را عالمت می زنند
  نامزدی که اکثریت آراء را در هر حوزه کسب کند، برنده

انتخابات است و نماینده آن حوزه در مجلس می شود.

تعداد کرسی های کسب شده توسط هر حزب
در مجلس برابر با تعداد

 حوزه هایی است که نامزدهای آن حزب کسب می کنند. این سیستم
عمدتاً نامزدهای احزاب بزرگ را انتخاب می کند

و منجر به تشکیل دولت های اکثریت تک حزبی می شود. از نظام نخست نفری در تعدادی از
کشورها از جمله کانادا، ایاالت متحده و انگلستان

در سطح ملی یا منطقه ای استفاده می شود.

چیست؟ نخست نفری  انتخاباتی  نظام 

■ رأی دهندگان در برگه رأی خود به یک نامزد رأی می دهند رأیگیری

■ نامزد دارای اکثریت آراء در آن حوزه، برنده انتخابات است و
نماینده آن حوزه در مجلس می شود.

شمارش

■ تعداد کرسی های کسب شده توسط هر حزب در مجلس برابر با
تعداد حوزه هایی است که نامزدهای آن حزب در استان کسب می کنند

نتایج

87 ■ 
بریتیش کلمبیا یک عضو در مجمع قانون گذاری دارند

که نماینده حوزه آنان است

نمایندگان

■ به همان اندازه فعلی حوزههایانتخاباتی

ویژگیهاینظامنخستنفری

چیست؟ نخست نفری  انتخاباتی  نظام 

در نخست نفری، رأی دهندگان
به یک نامزد رأی می دهند.

نامزد دارای
اکثریت آراء

در هر حوزه برنده رقابت است.

تعداد کرسی های کسب شده
توسط هر حزب در مجلس برابر با تعداد

حوزه هایی است که آن ها
در استان کسب می کنند.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره نظام نخست نفری، از جمله فیلمی کوتاه در مورد نحوه عملکرد
این نظام، به سایت زیر مراجعه کنید:

 .elections.bc.ca/fptp

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

Independent Candidate

1011

نظام انتخاباتی فعلی
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نمایندگیتناسبیچیست؟
نمایندگی تناسبی زمانی رخ می دهد که سهم کرسی های کسب شده توسط هر حزب سیاسی

  در مجمع قانون گذاری تقریباً با سهم آن حزب از آرای مردمی برابر باشد. بنابراین، اگر حزبی 40 درصد
از آرای مردمی را دریافت کند، احتماالً حدود 40 درصد از کرسی های مجلس را کسب خواهد نمود.

 نظام های انتخاباتی مختلفی وجود دارند که هدف از طراحی آن ها ایجاد نتایج تناسبی است.

کدامنظامهایانتخاباتینمایندگیتناسبیدربرگهرأی
همهپرسینوشتهشدهاند؟

،)DMP) تناسبی دو عضوی  
)RUP) تناسبی روستایی-شهری  

در برگه رأی همه پرسی نوشته شده اند. این نظام ها،
قانون گذاران را بدین گونه انتخاب می کنند که

ویژگی های نظام های انتخاباتی نمایندگی تناسبی

■ نتایج در سطح استانی عمدتاً تناسبی هستند

■ رأی دهندگان به طور معمول بیش از یک عضو مجمع قانون گذاری را انتخاب می کنند و در حوزه یا منطقه 
انتخاباتی خود ،

بیش از یک نماینده عضو مجمع قانون گذاری خواهند داشت

■ حوزه ها معموالً نسبت به حوزه های نظام نخست نفری بزرگتر است

■ نامزدها بسته به نظام انتخاباتی به روش های مختلفی انتخاب می شوند
(به توضیحات مربوط به هر نظام موجود در راهنما مراجعه کنید(

احتمال کسب نمایندگی توسط احزاب کوچکتر در مجلس نسبت به 
نظام نخست نفری بیشتر است، بنابراین احتماالً مجلس احزاب بیشتری خواهد داشت.

ایجاد ائتالف یا توافق بین احزاب معموالً پیش از تشکیل دولت ضروری است 

13 تناسبی در یک نگاه نمایندگی  انتخاباتی نخست نفری و  نظام های 

کرسی ها در مجلسسهم هر حزب از آراء

چیست؟ تناسبی  نمایندگی 

نظامهای
نمایندگی
تناسبی

نخستنفری

 رأی دهندگان به طور معمول بیش 
از یک عضو مجمع قانون گذاری
  را انتخاب می کنند و در حوزه یا

منطقه انتخاباتی خود،
بیش از یک نماینده عضو

مجمع قانون گذاری خواهند داشت

هر کدام از حوزه های انتخاباتی
 یک عضو مجمع قانون گذاری

دارد

نمایندگان

■ سهم هر حزب 
از کرسی های مجلس 

تقریباً برابر با سهم آن حزب
از آرای مردمی
در سطح استان

است

■ عمدتاً نامزدها را 
از احزاب بزرگ

انتخاب می کند که منجر به
تشکیل دولت های

چندحزبی یا ائتالفی می شود

■ تعداد کرسی های کسب شده 
توسط هر حزب در مجلس

برابر با
تعداد حوزه هایی است که

نامزدهای آن حزب کسب می کنند

■ عمدتاً نامزدها را 
از احزاب بزرگ

انتخاب می کند که منجر به
تشکیل دولت های

اکثریت تک حزبی می شود

نتایج

حوزه ها نسبت به حوزه های
نخست نفری بزرگتر هستند

حوزه ها نسبت به
نظام های تناسبی
کوچکتر هستند

اندازه
حوزهانتخاباتی

به همان اندازه فعلی )87( بین 87 و95 تعداد
اعضایمجمع
قانونگذاری

نظامهایانتخاباتینخستنفریونمایندگیتناسبیدر
یکنگاه

 اینکه نظام نخست نفری یا نمایندگی تناسبی را انتخاب کنید، به آن بستگی دارد که کدام برایتان مهم تر است.
  هیچ کدام از نظام های انتخاباتی کامل نیستند – در غیر این صورت، همه از یک نظام استفاده می کردند! هر

 نظام انتخاباتی نیازمند سبک و سنگین کردن بین اولویت های رقابتی است.

 این راهنما در درک ویژگی های نظام نخست نفری و تناسبی پیشنهادی به شما کمک می کند، اما تصمیم گیری
  درباره اینکه کدام بهتر است، به خودتان بستگی دارد. کسب اطالعات درباره تمام احزاب حاضر در مناظره

می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند.

12

 (MMP( وتناسبی ترکیبی 
آن نظام های انتخاباتی تناسبی هستند که 

سهم هر حزب از کرسی ها نزدیک به سهم آن حزب از آراء باشد.
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(DMP)تناسبیدوعضوی
،)DMP) در تناسبی دو عضوی  

  انتخاباتی با یکی از حوزه های مجاور ترکیب می شوند و دو عضو از 
  مجمع قانون گذاری (MLAs( را

 به عنوان نماینده به خود اختصاص می دهند. حوزه های روستایی وسیع تر 
 همچنان دارای یک عضو از مجمع قانون گذاری هستند که بر اساس

  اکثریت آراء انتخاب می شود. تعداد کل اعضای
مجمع قانون گذاری تقریباً یکسان باقی می ماند.

 در حوزه های دارای دو عضو مجمع قانون گذاری، احزاب می توانند نام
 یک یا دو نامزد را در برگه رأی پیشنهاد دهند. احزاب مشخص می کنند
 که نام کدام یک از نامزدهایشان در برگه رأی در جایگاه اول و نام کدام

  نامزد در جایگاه دوم نوشته شود. رأی دهندگان با یک بار
عالمت زدن در برگه رأی، به یک نامزد یا دو نامزد رأی می دهند.

 اولین کرسی هر حوزه به نامزد دارای اکثریت آراء تعلق می گیرد. این
  کرسی توسط نامزدی پر می شود که حزب در برگه رأی، نام او را در

جایگاه اول نوشته است.

 کرسی های دوم نیز به احزاب می رسد تا سهم هر حزب از کرسی های مجلس تقریباً برابر با سهم آن حزب
 از آرای مردمی در سراسر استان باشد. کرسی های دوم حزب در حوزه هایی پر می شوند که نامزدهایش

  عملکرد بسیار خوبی در گذشته داشته اند. احزاب برای کسب هرگونه کرسی دوم حداقل به 5 درصد از آراء
نیاز دارند.

نظام تناسبی دو عضوی اخیراً در کانادا توسعه یافته است و در حال حاضر استفاده نمی شود.

)DMP) تناسبی دو عضوی )DMP) تناسبی دو عضوی 

(DMP) ویژگیهایتناسبیدوعضوی 

■ احزاب به ازای هر حوزه، یک یا دو نامزد را پیشنهاد می دهند 

■ احزاب نامزدهای اول و دوم خود را در برگه رأی مشخص می کنند  

■ رأی دهندگان در برگه رأی، به یک گزینه رأی می دهند – به یک نامزد/چند 
نامزد حزب یا یک نامزد مستقل

رأیگیری

حوزههایشهریونیمهشهری

■ اولین نامزد حزب دارای اکثریت آراء در حوزه، نخستین کرسی را کسب می کند 

■ کرسی دوم بر اساس سهم هر حزب از آرای مردمی در سراسر استان و 
همچنین عملکرد آن حزب در هر حوزه، به آن حزب می رسد

■ نامزدهای مستقل در صورتی کرسی را به دست می آورند که در حوزه 
جایگاه اول یا دوم را کسب کرده باشند

■ هر حزب باید حداقل 5 درصد از آرای سراسر استان را برای دریافت 
هرگونه کرسی دوم کسب کند

حوزههایروستاییبزرگ
نامزد دارای اکثریت آراء برنده انتخابات است

شمارش

■ نتایج در سطح استان، تناسبی هستند

■ نامزد حائز جایگاه دوم ممکن است کرسی دوم را کسب نکند، چرا که 
کرسی های دوم برای دستیابی به نتیجه تناسبی، به احزاب اختصاص می یابند

نتایج

■ بین 87 تا 95 عضو در مجمع قانون گذاری 

■ مردم بریتیش کلمبیای ساکن در مناطق شهری و نیمه شهری دارای چندین
 عضو از مجمع قانون گذاری هستند که نمایندگی حوزه انتخاباتی وسیع تر آن ها را 

بر عهده دارند

■ مردم بریتیش کلمبیای ساکن در مناطق روستایی بزرگ دارای یک عضو
مجمع قانون گذاری هستند که نمایندگی حوزه آنان را بر عهده دارد 

نمایندگان

■ حوزه های شهری و نیمه شهری با یکی از حوزه های مجاور ترکیب می شوند 

■ مرز حوزه های روستایی وسیع تر یکسان باقی می ماند 

■ در صورت تصویب شدن نظام تناسبی دو عضوی، کمیسیون مستقل مسئول 
 تعیین مرزهای حوزه انتخاباتی تصمیم خواهد گرفت که کدام حوزه ها یکسان باقی 

بمانند و کدام حوزه ها پس از همه پرسی ترکیب شوند

حوزههای
انتخاباتی

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY A

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY B

C a n d i d at ePARTY C

Independent Candidate

Vote for one option.

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY d

 رأی دهندگان یک گزینه را در برگه رأی
  انتخاب می کنند. از هر حزب، حداکثر دو نامزد

شرکت می کنند.

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

 اکثر حوزه های موجود با یکی
 از حوزه های مجاور ترکیب
 می شوند. حوزه های جدید و
 وسیع تر به جای یک عضو

  مجمع قانون گذاری، دو عضو
را انتخاب می کنند.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره نظام تناسبی دو عضوی، از جمله فیلمی کوتاه در مورد نحوه عملکرد
این نظام، به سایت زیر مراجعه کنید:

.elections.bc.ca/dmp

1415

اکثر حوزه های
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)MMP) ترکیبی تناسبی  )MMP) ترکیبی تناسبی 

(MMP)تناسبیترکیبی
،)MMP) در تناسبی ترکیبی

مجمع قانون گذاری وجود دارد. اعضای 
 مجمع قانون گذاری حوزه ای، نماینده حوزه های انتخاباتی هستند و با استفاده از نظام نخست نفری انتخاب
 می شوند. اعضای مجمع قانون گذاری منطقه ای، نماینده چند گروه از حوزه های انتخاباتی هستند که روی
  هم رفته مناطق نامیده می شوند. آن ها از فهرست حزبی انتخاب می شوند تا سهم هر حزب از کرسی های

مجلس تقریباً برابر با سهم آن حزب از آرای مردمی در سراسر استان باشد.

کرسی های منطقه ای به احزابی اختصاص می یابند که از داخل مناطق تعیین شده باشند، نه
  از کل استان. کرسی های حوزه ای و کرسی های منطقه ای - روی هم رفته -

تقریباً برابر با سهم حزب از آراء است. هر حزب باید حداقل پنج درصد
از آراء را برای کسب هرگونه کرسی منطقه ای به دست آورد.

PARTY VOTE

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE W

CANDIDATE X

CANDIDATE Y

CANDIDATE Z

YOU HAVE TWO VOTES.

Vote for only one party. Vote for only one candidate.

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

DISTRICT VOTE
This vote decides the candidate 
who will be elected to represent 

your electoral distr ict.

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

 نمونه ای از برگه رأی نظام تناسبی ترکیبی که در آن مدل دارای دو رأی و فهرستی بسته از نام احزاب
لحاظ شده است

 در برخی از اَشکال نظام تناسبی ترکیبی، رأی دهندگان دو رأی جداگانه دارند: یکی برای یک نامزد حوزه ای
 و دیگری برای یک حزب. در سایر اَشکال، رأی دهندگان به یک نامزد رأی می دهند که این رأی، به عنوان

  رأی به حزب آن نامزد نیز محسوب می شود. در صورت تصویب شدن نظام تناسبی ترکیبی، کمیته
قانون گذاری پس از همه پرسی تعیین می کند که آیا رأی دهندگان یک یا دو رأی خواهند داشت.

نظام تناسبی ترکیبی در تعدادی از کشورها از جمله آلمان، نیوزیلند و اسکاتلند
در سطح ملی یا منطقه ای استفاده می شود.

 نمونه ای از یکی از مناطق
 استفاده کننده از نظام تناسبی ترکیبی.

برخی از اعضای
مجمع قانون گذاری، نماینده حوزه ها و

بقیه نماینده منطقه هستند.

1617

دو نوع عضو برای
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)MMP) ترکیبی تناسبی  18)MMP) ترکیبی تناسبی 

ویژگی های تناسبی ترکیبی

■ بین 87 تا 95 عضو در مجمع قانون گذاری

■ مردم بریتیش کلمبیا یک عضو مجمع قانون گذاری دارند که نماینده حوزه 
 انتخاباتی آن ها است و چندین عضو مجمع قانون گذاری دارند که نماینده منطقه

آن ها است

■ در صورت تصویب شدن نظام تناسبی ترکیبی، حداقل 60 درصد از اعضای 
 مجمع قانون گذاری، نقش اعضای مجمع قانون گذاری حوزه ای را بر عهده خواهند

 گرفت، اما نسبت دقیق اعضای مجمع قانون گذاری حوزه ای به اعضای مجمع
قانون گذاری منطقه ای پس از همه پرسی

توسط کمیته قانون گذاری تعیین خواهد شد

نمایندگان

■ حوزه های انتخاباتی، وسیع تر از حال حاضر خواهند بود و تعداد آن ها کمتر 
خواهد شد

■ در صورت تصویب شدن نظام تناسبی ترکیبی، کمیته قانون گذاری پس از 
همه پرسی، تعداد اعضای مجمع قانون گذاری را در هر منطقه تعیین خواهد کرد

■ در صورت تصویب شدن نظام تناسبی ترکیبی، کمیسیون مستقِل مسئول تعیین 
مرزهای حوزه انتخاباتی، مرز حوزه ها و مناطق را تعیین خواهد کرد

حوزههای
انتخاباتی

■ دو امکان وجود دارد:

■ رأی دهندگان دو رأی دارند - یکی برای یک نامزد و دیگری برای 
یک حزب 

■ رأی دهندگان یک رأی دارند و به یک نامزد رأی می دهند. این رأی هم برای
نامزد و هم برای حزب آن نامزد در نظر گرفته می شود.

■ در هر دو مورد، اعضای منطقه ای از میان نامزدهایی انتخاب می شوند که 
  نامشان در فهرست تهیه شده توسط حزب مربوطه آمده است. سه نوع فهرست

محتمل برای فهرست نامزدها وجود دارد:

■ فهرست بسته - رأی دهندگان به فهرست نامزدهای یک حزب 
رأی می دهند

■ فهرست باز - رأی دهندگان به یک نامزد منفرد موجود در فهرست حزب 
رأی می دهند 

■ فهرست باز دارای گزینه حزب - رأی دهندگان به یک نامزد رأی می دهند یا 
فهرست نامزدهای یک حزب را تأیید می کنند

■ در صورت تصویب شدن نظام تناسبی ترکیبی، کمیته قانون گذاری پس از
 همه پرسی تعیین می کند که آیا رأی دهندگان یک یا دو رأی خواهند داشت و چه

نوع فهرست حزبی استفاده خواهد شد

رأیگیری

 تعداد کل کرسی هایی که هر حزب می تواند به دست آورد، بر اساس سهم آن
حزب از آرای مردمی در سراسر استان مشخص می شود

 نامزدی که اکثریت آراء را در هر حوزه کسب کند، کرسی آن حوزه را به دست 
می آورد

 کرسی های حوزه با توجه به کرسی های منطقه، »پر می شوند« تا تعداد کل 
 کرسی های به دست آمده توسط هر حزب تقریباً برابر با سهم آن حزب از آرای

 مردمی در سراسر استان باشد

  ای هر حزب باید حداقل پنج درصد آراء را برای دریافت هرگونه کرسی منطقه 
کسب کند.

شمارش

نتایج در سطح استان، عمدتاً تناسبی هستند 

کرسی های منطقه ای به مناطق تعیین شده اختصاص می یابند

نتایج

(MMP) ویژگیهایتناسبیترکیبی 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره نظام تناسبی ترکیبی، از جمله فیلمی کوتاه در مورد نحوه عملکرد
این نظام، به سایت زیر مراجعه کنید:

.elections.bc.ca/mmp
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(RUP)تناسبیروستایی-شهری
)RUP)نظام تناسبی روستایی-شهری  

)STV) نظام انتخاباتی تناسبی مختلف است: تک رأی انتقال پذیر  
.)MMP) و تناسبی ترکیبی  

 رأی دهندگان ساکن در حوزه های شهری و نیمه شهری به منظور انتخاب
 چندین عضو مجمع قانون گذاری برای حوزه های انتخابی بزرگتر خود، از
 نظام تک رأی انتقال پذیر استفاده می کنند. احزاب می توانند چندین نامزد را

  برای یک حوزه پیشنهاد دهند و رأی دهندگان نامزدهای مورد نظر خود را
در برگه رأی رتبه بندی می کنند )1، 2، 3 و غیره(.

رأی دهندگان می توانند هر تعداد از
نامزدها را که می خواهند، رتبه بندی کنند.

  برای آگاهی از نحوه انتخاب نامزدها در حوزه های شهری و نیمه شهری به
 بخش شمارش جدول مراجعه کنید.

 رأی دهندگان در مناطق روستایی برای انتخاب اعضای مجمع قانون گذاری
  حوزه ای و منطقه ای از نظام تناسبی ترکیبی استفاده می کنند )به بخش نظام

 تناسبی ترکیبی مراجعه کنید(.

احتمال دارد که نتایج سراسری استان به طور کلی تناسبی باشند.

 نظام تناسبی روستایی-شهری در هیچ جایی به عنوان نظامی واحد مورد استفاده قرار نمی گیرد، هرچند نظام
 تناسبی ترکیبی و تک رأی انتقال پذیر در کشورهای مختلف در سطح ملی یا منطقه ای استفاده می شوند. نظام
  تناسبی ترکیبی در آلمان، نیوزلند و اسکاتلند استفاده می شود. نظام تک رأی انتقال پذیر در ایرلند، استرالیا و

مالت استفاده می گردد.

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره نظام تناسبی روستایی-شهری، از جمله فیلمی کوتاه در مورد نحوه
عملکرد

این نظام، به سایت زیر مراجعه کنید:

)RUP) تناسبی روستایی-شهری ویژگی های 

حوزههایشهریونیمهشهری)نظامتکرأیانتقالپذیر)

■ رأی دهندگان نامزدها را به ترتیب اولویت رتبه بندی می کنند )1، 2، 3 

■ رأی دهندگان می توانند هر تعداد از نامزدها را که می خواهند، رتبه بندی کنند.

■ احزاب می توانند چندین نامزد را برای یک حوزه پیشنهاد دهند )حداکثر 
به اندازه تعداد کرسی های آن حوزه(

حوزههایروستایی–به بخش نظام تناسبی ترکیبی مراجعه کنید

رأیگیری

حوزههایشهریونیمهشهری)نظامتکرأیانتقالپذیر)

■ معموالً چندین دور شمارش نیاز است

■ هر حوزه، برای کسب یک کرسی در حوزه خود به حداقل تعداد آراء نیاز دارد 
این تعداد، سهمیه نامیده می شود.

■ هر نامزدی که به این سهمیه برسد، انتخاب می شود

■ چنانچه تعداد آرای نامزدی بیشتر از سهمیه باشد، آرای اضافی او با توجه به 
 انتخاب بعدی رأی دهندگان، به سایر نامزدها منتقل می شود

■ نامزدهای دارای کمترین آراء حذف می شوند و آرای آن ها با توجه به انتخاب
 بعدی رأی دهندگان، به سایر نامزدها منتقل می شود

■ شمارش به این ترتیب ادامه می یابد تا تمام کرسی های حوزه پر شوند

حوزههایروستایی–به بخش نظام تناسبی ترکیبی مراجعه کنید

شمارش

■ احتمال دارد که نتایج سراسری استان به طور کلی تناسبی باشند نتایج

■ بین 87 تا 95 عضو در مجمع قانون گذاری

■ مردم بریتیش کلمبیای ساکن در مناطق شهری و نیمه شهری دارای چندین 
عضو از مجمع قانون گذاری هستند که نمایندگی حوزه انتخاباتی وسیع تر آن ها را

بر عهده دارند

■ مردم بریتیش کلمبیای ساکن در مناطق روستایی دارای یک عضو مجمع 
 قانون گذاری هستند که نماینده حوزه انتخاباتی آن ها است و سایر اعضای مجمع

قانون گذاری نماینده منطقه آن ها هستند

نمایندگان

 حوزه های انتخاباتی، وسیع تر از حال حاضر خواهند بود و تعداد آن ها کمتر
خواهد شد

 در صورت تصویب شدن نظام تناسبی روستایی-شهری، کمیسیونی مستقل 
 مرز حوزه های دارای نظام تناسبی دو عضوی، مناطق دارای نظام تناسبی دو

عضوی و حوزه های دارای نظام تک رأی انتقال پذیر را تعیین خواهد کرد

حوزههای
انتخاباتی

(RUP) ویژگیهایتناسبیروستایی-شهری

)RUP) تناسبی روستایی-شهری ویژگی های 

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

مناطق دارای نظام تک رأی انتقال پذیر
وسیع تر هستند و بیش از یک

عضو از مجمع قانون گذاری دارند
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ترکیبی از دو 
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آیاسؤالیدارید؟
 برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه رأی دهی در همه پرسی و نظام های انتخاباتی موجود در

برگه رأی

به وب سایت ما مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.
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