فى  10أكتوبر
اعطى صوتك لنظام التصويت القائم على
 .اساس التوزيع النسبي للمقاعد البرلمانية
MMP

√
كى تنتخب نسبه أكبر من النساء
واألقليات لتمثيل الھيئه التشريعيه
بأونتاريو

نتائج أكثــر عدال
اختيار أوســـــــــع
تمثيـل أقــــــــــوى
تنوع أكثـــــــــــــر

فى ھذا الربيع أوصى مجلس مواطنى أونتاريو
بإضافه مقاعد لإلقليات بالھيئة التشريعية التــى
سيتم انتخابھا فقا لمعايير التنوع في توزيع
المقاعد البرلمانية على اساس النسب .
للحصول على ھذه المقاعـــد يجب على
األحزاب أن تعلن عن قائمة المرشحين
المختارين كى تصلح حـــــاله عدم التوازن فى
التمثيل الحالي  ،مثال ذلك اعطاء فرص اكبر
للترشيح لكل من النساء و األقليات و سكان البلد
األصليين .
حقق النظام الجديد نجاحا في العديد من البلدان
المستخدمة له  ،حيث يتمتع انتخابيا بسمعة طيبة
اذ تم تحقيق نتائج ايجابية على التمثيل النسوي
في السياسة قياسا بالنظام االنتخابي السابق في
مقاطعة اونتاريو.
كوينز بارك  Queen’s Parkكان عبارة عن
نادي ذكوري لفترة زمنية طويلة ،لذا نحث
الناخبين ان يرشحوا اعضاء مصلحين في
استفتاء الخريف القادم.
Janet Ecker (PC) , Elinor Caplan(liberal),
Marilyn Churley (NDP), Former cabinet
ministers
Globe and Mail, July 26,2007

فى آخر العقدين األخيرين كان معدل
تمثيل النساء فى الھيئه التشريعيه
بأونتاريو  18فى المائه فقط  .أما اآلن
فنجد  26عضوة من اصل  103عضوا
وقد بلغ عدد من يمثل األقليات ثمانيه
أعضاء فقط!!

تغيير اسلوبنا فى انتخاب من يمثلنا
يكمن فى زياده عدد النساء
واألقليات لتمثيلنا فى الھيئة
التشريعية بأونتاريو.

مشروع النساء واألقليات
www.womenandminorities.org
أن مشروع النساء واألقليات ممول بواسطــــــة
ھيئة البحث الجامعى المدعوم من قبــــل مركز
البحوث المتقدمة عن الھجرة واالستيطان .
و ھو مــــدعـــــــوم ايضا من قبل
CASSA,CCNC Toronto Chapter, CAF,
Fair Vote Canada and Equal Voice

لمعلومات أكثر قم بزياره المواقع التالية
CASSA:
www.cassa.on.ca
CCNC
www.ccnctoronto.ca
CAF:
www.caf.ca
Fair Vote:
www.voteformmp.ca
Equal Voice:
www.equalvoiceinpolitics.ca

إن معظم الدول الديمقراطية ال تطبق
اسلوبنا االنتخابي .اإلنتخابات اإلقليميه
التى ستجري في العاشر من أكتوبر
ستوفر لنا الفرصة كي نختار أعضاء
من مختلف الفئات بما يتيح فرصا
للتنوع الذى سيعمل بدوره على
تحديث نظامنا السياسي ليكون أكثر
تنوعا و أكثر مسئولية وأكثر عدال

نتائج أكثر عدالـــــــــــــــــــــه

كيف يعمل ھذه النظام
تحت النظام الجديد سيكون ھناك  129مقعدا
بالھيئه التشريعيه ،منھا  90مقعدا ستكـــون
مخصصه للمرشحين المحليين و 39مقعــــدا
لقائمة أعضاء الحزب .
إن الناخبين من الممكن أن يقصدوا ممثليھم
العموميين الجدد لغرض المساعده و الممثلين
بدورھم يرغبون في المساعدة من خـــالل
عــمل دؤوب خاصة فى المناطق التى لم يفز
حزبھم فيھا بمقاعد برلمانية او نيابية.
إخيرا  ،وألن االحزاب تحتاج الى أن تعمل مع
بعضھا البعض فى تحالف كى تستطيــــــع أن
تمرر تشريعا معينا  ،فإن النظام سيكافىء ھذا
بالتعاون والتسويه و تحمل المسئوليه في حاالت
التحزب المتصلب والمشاحنــــات المبتـــذلــه و
ضيق األفق فى التفكير .

إن نظام التصويت بمفرده ال يخلق الكثير من
التنوع التشريعي ولكن فى البلــدان التى تطبق
نظام )التوزيع النسبي للمقاعد البرلمانية(
نالحظ وجود زياده فى أعداد النساء
والجماعـــــــات او االقليات االقل تمثيال.
أن ھذا النظام سيتطلب إلتزاما من قاده الحزب
واالعضاء الذين تم ترشيحھم ان يضمنوا
تنوعا أكثر في برلمان أونتـــــــــــاريو.
على أيه حال نحن نؤمــن بأن التصـــــويت
لنظام التمثيل النسبي )إم.إم.بى( فى  10أكتوبر
سيعطينا اخيــــارات متعدده ونتائج عادله
وتمثيل أقوى وتنوع أكثر .

تمثيل أقوى وتنوع أكثر
ما قبل االنتخابات ،يعلن كل حزب عن قائمــــــــــة
مرشحيه كى يتم انتخابھم .وھذا يسمح للحزب أن
يكون واثقا من افضلية مرشحيه للحصول على
المقاعد النيابية .و معظم األحزاب التي تقدم قائمة
مرشحين متنوعة وتتضمن تمثيال للنساء واالقليات
تربح اصواتا اكثر – بمعنى آخر ترشيح قائمة تمثل
كل األونتاريين لتحقيق التنوع المطلوب.
وألن ھذه القائمه ستعلن على المأل فان الناخبين
ستكون لديھم القدرة على معرفه افضلية حزب على
الحزب اآلخر وبناء عليه يمكنھم التصويت.
فى معظم بالد العـــالم التــى نفذت ھــــدف األمــم
المتحدة بتحقيق تمثيل نسوي بنسبة  %30في
البرلمان الوطني  ،نجد أن اعتمدت نظاما شبيھا
بنظام التمثيل النيابي وفقا للنسب التي تحقق التنوع
المطلوب.

نظام التصويت الحالى بأونتاريو يعطى حزبا معينا
قوه أكثر مما يستحق .مثال ذلك  :عندما يحصــــــل
الحزب الفائز على  40بالمائه من األصوات نجد انه
يـأخذ  60بالمائة من المقاعد .وبالتالى يعطــى ھذا
قادة الحـــــزب الفائز قــــــــوه تعـــادل  100بالمائة
من قوة القرار.
التمثيل التنوعي وفقا للنسب )إم .إم .بى (.تم اختياره
بواسطه جمعية مواطني أونتـــــــاريو مـــن خالل
مجموعه عشوائيه مختارة من األونتاريين الذين
قرروا افضلية النظام االنتخابي الجديد ألنه يقوم
على خلط أفضـل العناصر المتوفرة في النظام
الحالى مع مالمح نظام التمثيل النسبي المستخدم في
معظم الديمقــراطيـــــــات الغربيــــــــــــــه.

إختيــــــــــار أكثـــــــر
صوتان في خانه واحده
إن المنتخبيــــن سينتخبون صوتان بخانه واحـــده .
اذ يمكنھم إنتخاب مرشـــح محلى )كما ھو معمول به
سابقـا(  .ولكن المنتخبين أيضا سيمكنھم إعطاء
صوت ثـانى لينتخبوا حزبا ما .إنه غالبا ما يحدث
أن المنتخبين يفضلون المرشحين المحليين لكن ليس
حزبھـــم أو العكس  ،يدعمون الحزب ولكن ال
ينتخبــــــــون من المرشحين المحليين  .إما تحت
النظـــام الجديد فان الناخب سيكون لديه الخيار في
ان ينتخب المرشحين المفضليين لديه والحزب الذي
يرغب به .
ألمانيا ،نيوزيالندا ،اسكوتالندا ،ويلز كلھم
يستخدمون ھذا النظام الجديد.
المرشحون المنتخبون محليا سيفوزون بمقاعدھم
وفقا لما ھو متعارف عليه  ،لكن صوت الحزب
سيقرر المشاركة الكلية في المقاعد البرلمانية التي
يربحھا الحزب في المجلس التشريعي .اما اذا ما
حصل الحزب على تمثيل عددي اقل من النسبة
المتاحة بموجب التصويت ،فان الحزب يستطيع
ترشيح اسماء معين مدعومة من قبله.

