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 :فھرست مطالب
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 اھميت ثبت نام رأی دھندگان. الف

 ارزيابی کيفيت و دقت صورت اسامی رأی دھندگان. ب

 عيتیھای جم تفسير تطبيقی صورت اسامی رأی دھندگان و داده. ج

 برآورد صورت اسامی رأی دھندگان. د

 ای ھای رايانه سنجش. ه

 ھای اطالع رسانی عمومی نظارت بر فعاليت. و

 نظارت بر مراکز ثبت نام رأی دھندگان. ز

 ھای مربوط به ثبت نام رأی دھندگان نظارت بر دادگاه. ح

 ھای انتخاباتی نظارت بر رسم حدود حوزه. ط

  

 نظارت بر مديريت انتخابات -�

 ساختار مديريت انتخابات. الف

 مسائل کليدی برای ارزيابی. ب

  

 ياسینظارت بر ثبت نام نامزدھای انتخاباتی و احزاب س -�

 ثبت نام احزاب سياسی. الف

 ثبت نام شرکت کنندگان سياسی. ب

 ھا ثبت نام زنان و اقليت. ج

  

 نظارت بر مبارزه انتخاباتی -�

 مالقات با نامزدھای انتخاباتی و احزاب سياسی. الف

 ھا نهمالقات با رسا. ب

 مالقات با مقامات عمومی. ج

 ھای مبارزات انتخاباتی نظارت بر برنامه. د
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 نظارت بر رفتارنيروھای امنيتی. ه
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 نظارت بر سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی. ز

 ر ارتباط با انتخاباتجلوگيری از اختالف و نظارت بر خشونت د. ح

 نظارت بر ساير مسائل. ط

  

 نظارت بر رسانه ھا -�

 ھا اھميت نظارت بر رسانه. الف

 ھا ھدف از نظارت بر رسانه. ب

 ھا ارزيابی چارچوب قانونی حاکم بر رسانه. ج

 ھای ديداری، شنيداری، و نوشتاری نظارت بر رسانه. د

 ھای انتخاباتی خريداری شده نظارت بر تبليغات سياسی و آموزش. ه

 ھا و خبرنگاران نظارت بر ارعاب رسانه. و

  

 نظارت بر اخذ و شمارش آرا -��

 شمارش آرانظارت بر اخذ و . الف

 جدول بندی موازی آرا. ب

  

 نظارت بر جدول بندی، نشر، و اعالم نتايج -��

 اھميت نظارت بر جدول بندی نتايج. الف

 نظارت بر نشر نتايج با استفاده از رايانه. ب

 روز انتخاباتنظارت بر تحوالت بعد از. ج

  

 تھيه گزارش و توصيه ھا  -��

 
www.iranrights.org 

5

http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#A9
http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#A10
http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#A11
http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#A12


 اھميت تھيه گزارش. الف

 ای ھای منطقه ھای ديده بان گزارش. ب

 گزارش پيشامدھا. ج

 ھا بيانيه. د

 گزارش نھايی. ه

 پخش گزارش. و

  

 (OSCE/ODIHR) "دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر/سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"دربارۀ 

  

 ٢٠٠٣ورشو، 

  

 قدردانی

سازمان امنيت و ھمکاری "ھای ناظر محلی از سراسر منطقه تحت پوشش  اين دفترچه راھنما با مشارکت ھيئت

ھای ناظر اصلی در اسلواکی در ماه می  ای با حضور ھيئت  نطفۀ اوليه آن در جلسه .تھيه شده است (OSCE) ١"پاارو

دفتر نھادھای /روپاسازمان امنيت و ھمکاری ا"ھای   شکل گرفت و در اواخر ھمان ماه در يکی از کنفرانس٢٠٠١

 . ھيئت ناظر محلی در ورشو تکميل شد٢۵با شرکت  (OSCE/ODIHR) "دموکراتيک و حقوق بشر

مدير عامل، (مايل است مراتب قدردانی خود را نسبت به سيمون آزبورن " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"

نھاد، مسئوليت نگارش اين راھنما را بر عھده " اباتبخش انتخ"که با ھمراھی ") خدمات بين المللی اصالحات انتخاباتی"

اين نھاد ھمچنين از مارک استيونز، پل اگريدی، جسی پيلگريم، و پيتر ايچر که نقش قابل توجھی در . داشت ابراز دارد

 "موسسه دموکراتيک ملی در امور بين الملل"در آخر، اين نھاد مايل است از . کند شکل گيری متن داشتند تشکر می

(NDI)  برای پشتيبانی اش در طول مراحل تھيه اين دفترچه راھنما و به خصوص برای اجازه استفاده از مطالب

 .مالی روثراف به طور خاص قدردانی به عمل می آيد  از کمک ھای .منتشر شده اش تشکر کند

  

 مقدمه

در راستای گذار به دموکراسی و حمايت ھای اخير، نظارت بر انتخابات و ھمه پرسی ھا به عنوان تکليف مھمی  در سال

 و اعتماد عموم به نھادھا و روندھای مربوط  نقش انتخابات در دموکراسی حياتی است  . از حقوق بشر مطرح شده است
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 گرچه بيشترين توجه و ترويج  .به انتخابات در برقراری پايه ھای اقتدار برای ھر دولت دموکراتيک نقش اساسی دارد

 ھيئت يا ٢۵ امروز، بيش از   . المللی معطوف شده است، اھميت نظارت محلی ھم رو به رشد بوده استبه نظارت بين

 .مشغول به کار ھستند" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"جمعيت نظارت محلی در منطقه تحت پوشش 

وه بر اين، داشتن روند  عال .نظارت محلی بر انتخابات نقش مستقيمی در ترويج و حمايت از حقوق بشر ايفا می کند

انتخاباتی شفاف و باز و مطابق با قوانين تدوين شده و موازين بين المللی يکی از عناصر کليدی يک جامعه دموکراتيک 

 حق مشارکت سياسی مھم است چرا که وجود آن منوط به رعايت ساير حقوق بشر پايه ای، چون حق آزادی بيان،  .است

 نظارت بر انتخابات توسط ھيئت ھای محلی  .ران، و تشکيل مجامع مسالمت آميز، می باشدعبور و مرور، اجتماع با ديگ

   .می تواند از بروز انحرافات جلوگيری کند و اعتماد عموم را نسبت به صداقت و درستی روند انتخابات افزايش دھد

 .اين خود به نوبه خود مشارکت عموم را تشويق می کند

اخير به طرز قابل مالحظه ای متحول شده است و امروز پذيرفته شده که درستی يک انتخابات نظارت انتخاباتی در دھه 

 متعاقبا، ناظرين بين المللی و محلی  .ھمانقدر به وقايع قبل و بعد از انتخابات ربط دارد که به وقايع خود روز انتخابات

 اين دفترچه راھنما  . نظارت انتخاباتی داشته باشندھر دو نياز داشته اند که برخوردی نظام مندتر و منسجم تر نسبت به

به منظور ثبت راھکارھای به کارگرفته شده توسط ناظرين محلی تھيه شده تا برخوردی نظام مندتر و منسجم تر نسبت 

 .به نظارت انتخاباتی ارائه دھد

ھا به عنوان ابزاری در  يد به آنروش ھای ارائه شده ھمه نکات الزم را جميعا يا انحصارا پوشش نمی دھند؛ بلکه با

 ھدف ارائه يک روش نھايی نيست که بايد قطعا به کار گرفته شود؛ بلکه در اينجا  .دست ھيئت ھای ناظر محلی نگاه کرد

فقط شمه ای از راھکارھايی که تا به حال توسط ناظرين محلی و بين المللی ايجاد شده و به طور موثر به کار گرفته شده 

 به اين ترتيب، اين دفترچه راھنما می تواند ھم برای سازمان ھای ناظر بين المللی و ھم برای ناظرين  .ودداده می ش

   .احزاب سياسی و نامزدھای انتخاباتی که نقششان به ھمان اندازه در نظارت بر انتخابات مھم است مفيد واقع شود

خورد افراد نسبت به نظارت بر انتخابات متحول ھمانطور که روش ھای نظارت بر انتخابات پيشرفت می کنند، بر

ھای گرفته شده را با ساير ناظرين   اميد است که ھمچنانکه تجربه در نظارت انباشته می شود، افراد درس .خواھد شد

 .در ميان بگذارند" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"محلی و بين المللی در داخل و خارج منطقه تحت پوشش 

  

 ھيئت ناظر انتخاباتی در منطقه تھيه شده و تجربه ھيئت ھای ناظر انتخاباتی در ٢٠با ھمکاری بيش از اين دفترچه 

دفتر نھادھای /سازمان امنيت و ھمکاری اروپا" عالوه بر اين، از تجربه  .قسمت ھای ديگر جھان را نيز بازمی تاباند

موسسه "در نظارت انتخاباتی، به خصوص و ساير سازمان ھای بين المللی دخيل  " دموکراتيک و حقوق بشر

، در تھيه اين دفترچه استفاده (ERIS) وخدمات بين المللی اصالحات انتخاباتی" دموکراتيک ملی در امور بين الملل

دفتر نھادھای دموکراتيک و /سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"شده است و قسمت ھايی از مطالب منتشر شده توسط 

 دفترچه راھنمای ديگری ھم که با  . ھم در آن آمده است "دموکراتيک ملی در امور بين المللموسسه "و " حقوق بشر

موسسه دموکراتيک "توسط " راھنمای الف تا ی: سازمان ھای دموکراتيک چگونه بر انتخابات نظارت می کنند"عنوان 
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ی است و می توانند به آن ھم در کنار تھيه شده منبع بسيار مفيدی برای ھيئت ھای ناظر محل" ملی در امور بين الملل

 .دفترچه حاضر رجوع کنند

  

 ارزيابی انتخابات - �

 موازين بين المللی انتخابات و حقوق بشر. الف

 استفاده از موازين بين المللی در ارزيابی انتخابات. ب

 استفاده از موازين ملی در ارزيابی انتخابات. ج

 مقايسه با انتخابات پيشين. د

  

 .نتخابات ھر کشور را با توجه به تعھدات بين المللی و چارچوب قانونی ملی آن کشور ارزيابی کنيدا  ◄

 ١٩٩٠سال " سند کپنھاک"برای انتخابات دموکراتيک مندرج در "سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"به تعھدات   ◄

  .توجه مخصوص مبذول داريد

 . نسبت به انتخابات پيشين پيشرفت داشته استدر نظر بگيريد که ھر انتخابات تا چه اندازه  ◄

  

 �موازين بين المللی انتخابات و حقوق بشر. الف

 مشارکتی نقش اساسی که انتخابات باز و شفاف در تحکيم حق بنيادين و جھان شمول برخورداری از دولت دموکراتيک

سازمان "و احترام به حقوق سياسی افراد بازی می کند در اسناد متعدد بين المللی قابل استفاده برای کشورھای عضو 

 اعالميه جھانی حقوق بشر است که می ٢١ از ھمه مھمتر ماده  .مورد تاکيد قرار گرفته است" امنيت و ھمکاری اروپا

� :گويد

 ��اعالميۀ جھانی حقوق بشر، مادۀ 

ھرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه  .�

 .انتخاب شده باشند شرکت جويد

 .ر خود نايل آيدھرکس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشو .٢
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اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد به وسيله انتخابات واقعی و به طور ادواری ابراز  .٣

انتخابات بايد مبتنی بر رأی مساوی ھمۀ شھروندان بدون ھيچ تبعيض باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير . گردد

 .مين نمايدآن انجام گيرد که آزادی رأی را تأ

پايه تعھدات و موازين حقوق بشری است که بعد از آن تبيين شده اند، مانند  (UDHR) "اعالميه جھانی حقوق بشر"

ه اروپايی حقوق بشر و آزادی ھای توافقنام"سازمان ملل،  (ICCPR) " �ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی"

 CSCE) "سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"شورای اروپا، و تعھدات پذيرفته شده در کنفرانس  (ECHR) "بنيادين

اين سند کليدی بر نقش   .�شناخته شده است" سند کپنھاگ" در کپنھاگ که به عنوان ١٩٩٠در  (OSCE و سپس

 .اساسی انتخابات در حفاظت از حق شھروندان برای مشارکت در حاکميت کشورشان تاکيد دارد

 : کشورھای عضو را ملزم می کند که "سند کپنھاگ"به طور خالصه، 

 ◄   انتخابات آزاد را در فواصل منطقی و قابل قبول برگزار کنند؛ 

 د تمام کرسی ھای حداقل يکی از مجلس ھای ملی قانونگذاری در رقابت آزاد تعيين شود؛اجازه دھن   ◄

   ◄ حق رأی و شرکت در انتخابات ھمگانی و مساوی را تضمين کنند؛

اطمينان يابند که آرا مردم به شکل رأی پنھان به صندوق ھا ريخته شده و صادقانه شمرده و گزارش     ◄

 م اعالم شود؛شود؛ ھمچنين نتايج به عمو

 به حق شھروندان برای کسب سمت ھای سياسی احترام بگذارند؛   ◄

به حق تشکيل احزاب سياسی احترام بگذارند و اطمينان يابند که قوانين و مقامات مسئول شرايط مساوی    ◄

 را برای رقابت احزاب با يکديگر تضمين می کنند؛

 آزاد و عادالنه و به دور از دخالت دولت، بدون خشونت، تضمين کنند که مبارزات انتخاباتی در فضايی   ◄

 ارعاب، يا ترس از انتقام جويی بر عليه نامزدھا، احزاب، يا رأی دھندگان انجام گيرد؛

 دسترسی بدون مانع و برابر به رسانه ھا را تامين کنند؛   ◄

ر زمان مقرر در سمت ھای خود اطمينان يابند که نامزدھايی که رأی مورد نياز را به دست می آورند د   ◄

 .منصوب شوند
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" اعالميه جھانی حقوق بشر: "ضوابط مربوط به حمايت از حق فرد برای رسيدگی قانونی در اين اسناد تبيين شده است

توافقنامه "، )١۴٠، و ٩، ٢ از ٣مواد (سازمان ملل " ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی"، )١١، و ١٠، ٨مواد (

 .(۵ماده " (سند کپنھاگ"، و )١٣، و ٧، ۶مواد (شورای اروپا " وق بشر و آزادی ھای بنياديناروپايی حق

و " اعالميه جھانی " .کشورھا به طور فزاينده ای در مورد مشارکت زنان در عرصه عمومی ابراز نگرانی کرده اند

ی نشان می دھند که ھر فرد بايد بدون به روشن" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"ساير ابزارھای بين المللی و تعھدات 

 جزئيات  .ھيچگونه تبعيض جنسی يا تبعيض ديگر از کليه حقوق انسانی، از جمله حق مشارکت سياسی، برخوردار باشد

 "توافقنامه سازمان ملل برای رفع تبعيض عليه زنان"بيشتر در مورد موازين بين المللی مربوط به اين موضوع را در 

(CEDAW)  و ۴.۴٠، ۴٠مواد ( در مورد بعد انسانی  "سازمان امنيت و ھمکاری اروپا "١٩٩١"  مسکوسند"و ،

  .می توان يافت) ۴٠.٨

حمايت از اقليت ھای ملی و حقوق سياسی برابر برای افراد متعلق به اقليت ھا در بسياری از اسناد بين المللی حقوق بشر 

ھا  رشد بوده است و موازين بين المللی در اين باره در اسنادی که نام آن توجه به اين موارد ھمچنين رو به  .قيد شده است

اعالميه سازمان "؛ )٢ماده " (توافقنامه سازمان ملل برای رفع کليه اشکال تبعيض نژادی: "خواھد آمد تبيين شده است

در بارۀ  ھدۀ شورای اروپا معا"؛ )٢ماده " (ملل درباره حقوق افراد متعلق به اقليت ھای ملی، قومی، دينی، يا زبانی

 توضيح بيشتر   ".سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"ی "سند مسکو"؛ و )١۵ماده " (چارچوب حمايت از اقليت ھای ملی

آمده  �"ھای ملی در حيات عمومی برای مشارکت موثر اقليت  (Lund)  توصيه ھای الند"در مورد اين معيارھا در 

 .است

سازمان امنيت و ھمکاری "نقش ناظرين محلی و بين المللی در منطقه تحت پوشش " سند کپنھاگ "٨به طور اخص، بند 

ايش حضور ناظرين، ھم خارجی و ھم محلی، می تواند ميزان درستی روند انتخابات را افز" را با تاکيد بر اينکه  "اروپا

دسترسی و ارتباط با سازمان ھای مشابه در داخل و خارج " از حق سازمان ھای مدنی برای ٧ بند  . توجيه می کند "دھد

درخواست، دريافت، و استفاده از کمک ھای مالی از منابع ملی و بين "و " کشور و ھمچنين با سازمان ھای بين المللی

نمايندگان سازمان ... تصميم می گيرند که حضور "، کشورھای عضو ١٢ند  عالوه بر اين، در ب .حمايت می کند" المللی

 ".در دادگاه ھا را به عنوان يکی از تدابير اعتماد سازی بپذيرند... ھای غيردولتی 

 ھيئت ناظر محلی اسلواکی حق نظارت بر انتخابات را به دست می آورد

 (Obcianske Oko) "چشم مدنی" محلی به نام ، ھيئتی از شھروندان اسلواکی يک ھيئت ناظر١٩٩٨در سال 

 اما بر خالف ناظرين بين المللی که  .تشکيل دادند تا بر انتخابات مجلس که در سپتامبر آن سال برگزار شد نظارت کنند

" چشم مدنی"اجازه ورود به مراکز اخذ رأی و امکان دسترسی به مديريت انتخابات در ھمه سطوح را داشتند، ناظران 

 . مقامات انتخاباتی از اين حق محروم شده بودندتوسط
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قانونی بودن اين تصميم را با استناد به حق شھروندان برای شرکت در انتخابات مندرج در قانون اساسی " چشم مدنی"

" چشم مدنی" در يک تصميم بی سابقه، دادگاه حق را به  .اين کشور به چالش کشيد" دادگاه قانون اساسی" اسلواکی در 

 .اد و به اين ترتيب بر حق شھروندان برای نظارت بر انتخابات در اسلواکی صحه گذاشتد

 

 استفاده از موازين بين المللی در ارزيابی انتخابات. ب

درجه تطابق يک انتخابات با موازين پذيرفته شدۀ بين المللی، راه مناسبی برای ارزيابی آن انتخابات توسط ناظران محلی 

 موازين بين المللی به اقتضای طبيعتشان حالت عمومی دارند و اصول کلی را برای اجرا در اختيار  .ستو بين المللی ا

ھا را  ھر ھيئت ناظر محلی با مسائل بسياری مختص کشور خود روبرو خواھد شد که بايد آن .کشورھا قرار می دھند

ی به اندازه ای روشن ھستند که ھر ھيئت ناظر محلی  اصوال، موازين بين الملل .مطابق با موازين کلی بين المللی بسنجد

 با وجود اين، در بعضی موارد ھيئت ناظر با موقعيت ھای  .ھا مطمئن شود به آسانی می تواند از اجرا يا عدم اجرای آن

به پيچيده ای روبرو می شود و در اين صورت بايد دقت داشته باشد که بين موازين بين المللی که ھمه کشورھا موظف 

 .اجرای آن ھستند و اخالق حسنه که پيروی از آن پسنديده ولی غيرالزامی است تمايز قائل شود

بند زير به طور خالصه به بعضی موارد خاص در ارتباط با چندين معيار بين المللی کليدی مورد توافق کليه کشورھای 

 آن موارد  .ھا دقت داشته باشد لی بايد به آنمی پردازد که ھيئت ھای ناظر مح سازمان امنيت و ھمکاری اروپا "عضو 

انتخابات دوره ای، انتخابات واقعی، انتخابات آزاد، حق رأی يکسان و ھمگانی، و شرکت در انتخابات از : عبارتند از

 .در درجه اول، دولت ھر کشور بايد از اجرای اين تعھدات اطمينان حاصل کند . طريق رأی مخفی

 ◄   فاصله بين  .عنی انتخاباتی که در فواصل معين تعيين شده توسط قانون برگزار شودانتخابات دوره ای ي 

 ھفت سال برای انتخابات رئيس قوه مجريه و پنج سال برای  .دو انتخابات نبايد به طرز غيرمعقول زياد باشد

امات قوه مجريه  مق  .انتخابات سطوح پايين تر مجلس معموال حداکثر فاصله قابل قبول بين دو انتخابات است

 .نبايد به صورت مادام العمر انتخاب شوند

ً به وجود گزينه ھای واقعی برای رأی دھندگان اشاره دارد و بازتابنده حق مردم    ◄ انتخابات واقعی اساسا

 اگر ھيچ نامزد قابل قبولی از جبھه مخالف اجازه شرکت نيافته باشد، اگر سختگيری  .برای تغيير دولتشان است

غيرمعقول بر تشکيل احزاب سياسی و نحوه عمل آنھا و نامزدھا اعمال شود، و اگر ھيچ دورنمای منطقی ھای 

از قدرت رأی دھندگان برای برکنار کردن مقامات فعلی از طريق شرکت در انتخابات قابل تصور نباشد، 

 .واقعی بودن انتخابات زير سوال می رود

 ھمه  .دی ھای بنيادين قبل، بعد، و در طول انتخابات رعايت شوندانتخابات آزاد يعنی حقوق بشر و آزا   ◄

شھروندان، احزاب، و نامزدھا بايد از حق آزادی بيان، اجتماع با ديگران، تشکيل مجامع مسالمت آميز، و 

 روند انتخابات بايد آزادانه و فارغ از ارعاب، خشونت، اعمال قدرت،  .عبور و مرور آزادانه برخوردار باشند

 
www.iranrights.org 

11



را داشته باشند، و   رسانه ھا بايد اجازه پوشش خبری آزادانۀ مبارزه انتخاباتی .ا ترس از انتقامجويی باشدي

 به عنوان مثال، ناظران  .نھادھای جامعه مدنی بايد آزادی انجام فعاليت ھای مربوط به انتخابات را داشته باشند

اشته باشند، و جدول بندی نتايج از سطح مراکز اخذ محلی بايد بتوانند آزادانه بر اخذ و شمارش آرا نظارت د

بايد قابل رويت و قابل " کميسيون مرکزی انتخابات"رأی تا سطوح ميانی مديريت انتخابات و باالخره تا خود 

  .سنجش باشد

برای يک انتخابات عادالنه قوانين و مقامات مملکتی بايد وجود زمينه يکسان و برابر را برای فعاليت    ◄

 حق نامزد شدن  . قوانين بايد به دور از تبعيض باشند و عادالنه به اجرا گذاشته شوند .ۀ رقبا و تضمين کنندھم

 امکانات عمومی نبايد به صورت ناعادالنه مصرف   .بايد برای ھرکس که مايل است نامزد شود محفوظ باشد

 به  .ريت انتخابات بايد بی طرفانه عمل کند مدي . رسانه ھای عمومی بايد با ھمه به يکسان برخورد کنند .شوند

 نامزدھايی که راي مورد نياز را به  .صندوق انداختن، شمارش، و جدول بندی آرا بايد بدون تقلب انجام شود

 نامزدھا و رأی دھندگان بايد به  .دست مي آورند بايد در زمان مقرر در سمت ھاي خود منصوب شوند

   .اه قضايی مستقل، برای رسيدگی به شکاياتشان دسترسی داشته باشندراھکارھای مؤثر، از جمله دستگ

 .مسئوالن تخلفات قانونی بايد مورد بازخواست قرار گيرند

حق رأی يکسان و ھمگانی يعنی کليه شھروندانی که به سن قانونی رسيده اند بايد بدون ھيچگونه تبعيض    ◄

 و بی طرف برای ثبت نام رأی دھندگان، بدون اخذ  وجود يک سيستم موثر .از حق رأی برخوردار باشند

 ھمه رأی دھندگان، من جمله معلولين و بی خانمان ھا، بايد به مراکز اخذ رأی و  . الزامی است ماليات رأی،

 ھيچگونه محدوديتی نبايد بر حق رأی افراد متعلق به  .ساير الزامات شرکت در انتخابات دسترسی داشته باشند

 حق رأی يکسان ھمچنين به اين معنی است که ھر رأی از  .ن، يا ساير رأی دھندگان اعمال شوداقليت ھا، زنا

 در سيستم نمايندگی تناسبی، تعداد نمايندگان ھر حوزه بايد  .ارزش مساوی با رأی ديگر برخوردار خواھد بود

ک نماينده نبايد آنقدر باال باشد که با تعداد انتخاب کنندگان خوانايی داشته باشد و حداقل رأی الزم برای انتخاب ي

 يا تعداد   در سيستم مبتنی بر رأی اکثريت، جمعيت .جمع کثيری از رأی دھندگان عمالً ناديده گرفته شوند

ً مساوی باشد؛ تفاوت تعداد بيش از   درصد می تواند نگران کننده ١٠انتخاب کنندگان ھمه حوزه ھا بايد تقريبا

 .باشد

ات از طريق رأی مخفی به اين معنی ست که رأی دھندگان رأی خود را به تنھايی و در شرکت در انتخاب   ◄

خلوت يک باجه رأی امن به صندوق می اندازند و عالمات روی برگه قبل از انداخته شدن رأی به صندوق 

 ھر  .تقابل رويت توسط ديگران نيستند و امکان شناسايی رأی دھنده از روی برگه رأی او وجود نخواھد داش

نوع به صندوق انداختن رأی به صورت جمعی، به صندوق انداختن رأی کس ديگری از طرف وی، يا به 

 .صندوق انداختن رأی خارج از باجه اخذ رأی می تواند مخفی بودن رأی را به خطر بيندازد

  

 استفاده از موازين ملی در ارزيابی انتخابات. ج 
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بی سازگاری انتخابات با موازين بين المللی، ميزان تطابق آن را با قانون اساسی ھيئت ناظر محلی بايد عالوه بر ارزيا

 از آنجا که قانون اساسی بر ديگر قوانين کشور ارجحيت دارد، مشروعيت قوانين را  .کشور و قوانين عادی نيز بسنجد

ات اداری مشروعيت خود را از  به ھمين ترتيب، مقرار .می توان بر اساس ميزان پايبندی اش به قانون اساسی سنجيد

  .ھمخوانی با قوانين کشور می گيرند

خالصه، قوانين و قانون اساسی ھر کشور بايد با تعھدات بين المللی تطابق داشته باشند، و يک ھيئت ناظر محلی بايد 

 .�ندانتخابات را بر اساس ھر دو چارچوب، يعنی قوانين و تعھدات بين المللی و قوانين ملی، ارزيابی ک

  

 مقايسه با انتخابات پيشين. د

ھنگام ارزيابی انتخابات، ھيئت ناظر محلی بايد ھمچنين به ميزان پيشرفت آن انتخابات نسبت به انتخابات پيشين توجه 

جعه به گزارش انتخابات پيشين که توسط سازمان ھای بين المللی و ھيئت ھای  اين کار را می توان با مرا .داشته باشد

" دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر/سازمان امنيت و ھمکاری اروپا" گزارش ھای  .ناظر محلی تھيه شده انجام داد

         :توان يافت در زمينه نظارت بر انتخابات را در وبسايت سازمان می

 http://www.osce.org/odihr 

  

 تھيه برنامه نظارت -�

 ارزيابی نيازھا. الف

 برنامه ريزی و مسائل مربوط به نھادھا. ب

 ساختار و کاربردھای برنامه. ج

 عمليات ملی. د

 عمليات محلی و منطقه ای. ه

 بی طرفی. و

 تعيين اعتبار. ز

   ◄  .ا که احتياج به سنجش و ارزيابی دارند مشخص کنيدھای کليدی ر موضوع
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 .ميزان نيروی انسانی و منابع مالی در دسترس را مشخص کنيد   ◄

 .قبل از شروع ھر اقدامی مسائل مربوط به برنامه ريزی و نھاد ھا را بررسی کنيد   ◄

يزان نيروی انسانی و برنامه و تشکيالتی را طرح ريزی کنيد که با وضعيت انتخاباتی و سياسی و م   ◄

 .منابع مالی در دسترس خوانايی داشته باشد

 .قابليت و امکانات الزم برای اجرای برنامه را کسب کنيد   ◄

 .از بی طرفی و پايبندی برنامه خود به يک نحوه عمل اطمينان حاصل کنيد   ◄

  

 ارزيابی نيازھا. الف

ھيئت ناظر محلی بايد برنامه ريزی را مدت زيادی قبل از روز از آنجا که انتخابات فقط يک اتفاق يک روزه نيست، 

 قوانين خاصی برای نظارت بر انتخابات   قوانين محلی بايد به دقت بررسی شود تا معلوم شود آيا .انتخابات شروع کند

 قيد نظارت بر توسط يک ھيئت ناظر محلی وجود دارد يا خير؛ قوانينی از قبيل الزام به ثبت رساندن ھيئت نزد مقامات،

 مطالعه  .انتخابات محلی در نظام نامه فعاليت ھای ھيئت، يا ممنوعيت دريافت کمک مالی از سازمان ھای خارجی

قوانين ھمچنين نشان می دھد که برای درخواست و دريافت اعتبار به عنوان ناظر چه گام ھايی در عمل بايد برداشته 

زمان ھای مختلف جامعه مدنی به منظور نظارت بر انتخابات ھم تصميمی  تصميم به تشکيل مجمعی متشکل از سا .شود

 .است که با توجه به ويژگی ھای قوانين ملی و پيامدھای عملی آنھا ممکن است گرفته شود

ھا از اھميت حياتی برخوردار ھستند و تعيين اينکه آيا نظارت محلی بر يک انتخابات عملی خواھد بود يا  اين موضوع

 بنابراين، زمان الزم برای کسب کليه الزامات قيد شده در قانون  . است دقيقا به ھمين عوامل بستگی داشته باشدنه، ممکن

 .و فراھم کردن بودجه کافی ممکن است يک سال يا حتی بيشتر باشد

دريابد که مناسب به عنوان گام نخست در تھيه يک برنامه نظارت، ھيئت ناظر محلی بايد ارزيابی از نيازھا انجام دھد تا 

 در صورت  .ترين مقياس، دامنه، و زمان عمليات نظارتی چيست و چگونه می توان بھترين نتيجه را به دست آورد

 برای کسب اطمينان از اينکه  .لزوم، می توان از اين ارزيابی نيازھا در نوشتن طرح پيشنھادی برای بودجه استفاده کرد

الزم شده است و قابليت ھای اجرايی و مالی کافی برای پشتيبانی از طرح وجود دارد، به مھمترين مسائل انتخاباتی توجه 

 .اين ارزيابی بايد ھم مسائل روش شناسی و ھم مسائل اجرايی را در بر گيرد

ھا  توان بر روی آن  برخی از مسائلی که می .نخستين ھدف ارزيابی نيازھا، بايد تعيين ميزان گستردگی عمليات باشد

 تحليل چارچوب قانونی؛ تشکيل، تاثير، و بی طرفی ھيئت اجرايی انتخابات؛ شکايات و روند  : کرد عبارتند ازتمرکز

رسيدگی به آنھا؛ ثبت نام احزاب و نامزدھا؛ ثبت نام رأی دھندگان؛ مبارزه انتخاباتی، شامل بودجه مبارزات و رسانه ھا؛ 
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 گرچه روزھای قبل و بعد از انتخابات به ھمان اندازه  .ج انتخاباتاحترام به حقوق بشر؛ روز انتخابات؛ و گزارش نتاي

 بنابراين،  .روز انتخابات اھميت دارند، ممکن است ھر سازمان قادر نباشد بر ھمه جنبه ھا و مراحل نظارت داشته باشد

وه ھای ناظر ممکن  بعضی گر .اولويت بندی ھا و طرح ريزی ھا بايد بر اساس آنچه عمال قابل انجام است صورت گيرد

 برای مثال، يک ھيئت ناظر محلی ممکن است  .است تصميم بگيرند فقط بر يک يا چند جنبه يک انتخابات تمرکز کنند

 .بخواھد اھداف نظارتی خود را به ارزيابی مشارکت زنان، اقليت ھا، يا ساير عناصر خاص روند انتخابات محدود کند

د به بررسی دقيق گزارش ھای صادر شده توسط سازمان ھای ملی و بين المللی و به عنوان شروع، ھيئت ناظر محلی باي

 عالوه بر اين، ھيئت ناظر بايد به تجزيه و تحليل  .ساير ھيئت ھای نظارت بر حقوق بشر پس از انتخابات پيشين بپردازد

مان ھای غيردولتی، بپردازد و قوانين مربوطه، من جمله قوانين مربوط به انتخابات، احزاب سياسی، رسانه ھا، و ساز

 ارزيابی تجارب پيشين بايد با تحليل وضعيت سياسی، اقتصادی، و  .درباره قوانين مربوط به موارد خاص تحقيق کند

 جدول زمانی اتفاقات مربوط به انتخابات  .اجتماعی فعلی که فضای انتخابات را تحت تاثير قرار می دھند ترکيب شود

 .ليت ھای نظارتی بر اساس قوانين انتخابات و ساير قوانين مربوطه تنظيم شودبايد قبل از شروع فعا

نوع انتخابات می تواند نقش اساسی در تعيين روش نظارت و نحوه به کارگيری ناظرين در دوران قبل از انتخابات 

مه پرسی ملی، روش ھای  بسته به اينکه انتخابات برای رئيس جمھوری باشد يا مجلس، محلی باشد يا يک ھ .داشته باشد

 آنجا که تصميم به جذب ناظرين منطقه ای گرفته می شود، توصيه می شود  .برخورد مختلفی می توان در پيش گرفت

ناظرين را بر اساس ساختار کميسيون ھای انتخابات به کار گيرند به طوری که ھر واحد مسئول يک منطقه انتخاباتی 

 يک سيستم انتخاباتی  .عه ای از مناطق انتخاباتی يا حتی يک حوزه انتخاباتی باشدمربوط به يک منطقه اجرايی يا مجمو

چند وکالت از طريق انتخابات به /  سيستم يک  ممکن است نمايندگی را براساس اکثريت نسبی تعيين کند يا در يک

   . مجلس يا ترکيبی از اين دونمايندگان تفويض شود، يعنی در عين حال ھم مقامات محلّی انتخاب شوند و ھم نمايندگان

 به عنوان  .ھا متغيرھای مھمی ھستند  اين .انتخابات ممکن است رقابت ھای يک مرحله ای يا دو مرحله ای داشته باشد

مثال، در انتخابات مجلس که بر اساس سيستم ليست سراسری صورت می گيرد، ناظرين ممکن است قادر به نظارت بر 

ھايی که مبتنی بر  ، و مبارزه انتخاباتی سراسری در اين سيستم بيشتر مشھود است تا در سيستم ثبت نام نامزدھا نباشند

 از طرف ديگر، در يک انتخابات مجلس که بر اساس سيستم رأی اکثريت از ميان حوزه ھای   .انتخابات محلّی است 

چار به دنبال کردن چند رقابت ھمزمان انتخاباتی صورت می گيرد، يا در انتخابات دولت محلی، ناظرين ممکن است نا

ً روش نظارت را ھمين  .باشند  اين عوامل بايد در ھنگام ارزيابی نيازھا در نظر گرفته شوند، چرا که ممکن است نھايتا

 در بعضی انواع انتخابات، ممکن است احتمال پوشش دادن به کل منطقه انتخاباتی نباشد، و در اين  .عوامل تعيين کنند

ظارت ممکن است به چند نمونه از بخش ھای انتخاباتی به عنوان نماينده کل بخش ھا يا حتی به يک بخش صورت ن

  .محدود شود

نکته آخر اين است که آيا يک ھيئت ناظربايد در ساير فعاليت ھای مربوط به انتخابات مانند اطالع رسانی به عموم يا 

 به اين مسائل بايد توجه جدی  .ت دولتی و انتخاباتی دخالت کند يا خيرترغيب عموم به رأی دادن يا ياری رسانی به مقاما

مبذول شود، به خصوص با توجه به تداخل احتمالی اين فعاليت ھا با ھدف اصلی نظارت، چرا که گاھی جدا کردن 

 .نظارت بر روند انتخابات از شرکت در آن به عنوان يک عامل در روند انتخابات آسان نيست
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ه ريزی و مسائل مربوط به نھادھابرنام. ب �

در تعيين گستره، ميزان ، و مّدت فعاليت ھای نظارتی، داشتن يک ارزيابی واقع گرايانه از نيروی انسانی و منابع مالی 

می تواند از يک سازمان واحد يا مجمعی يا شبکه ای از چندين  يک ھيئت ناظر محلی  .در دسترس ضروری است

 ھر دو حالت می تواند موثر باشد، و ھر دو در داخل و خارج منطقه تحت پوشش  .سازمان جامعه مدنی تشکيل شده باشد

   .به کار گرفته می شوند" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"

  

 مسائل مربوط به نيروی کار

سازمان جامعه مدنی تصميم به نظارت بر انتخابات می گيرند، عالوه بر اعضا خودشان ممکن است وقتی يک يا چند 

 : سؤاالت و مسائل کليدی در اين زمينه عبارتند از .نياز به جذب نيروی اضافی داشته باشند

   ◄  چه سمت ھايی حقوق دريافت خواھند کرد؛

 ؛)ان ھای مدنی ملی خوانايی داشته باشدکه بايد با ميزان حقوق ساير سازم(ميزان حقوق    ◄

بيشتر کارکنان بايد کمی قبل از آغاز فعاليتی که قرار است بر آن نظارت داشته (طول دوره قراردادھا    ◄

باشند استخدام شوند؛ مثال ناظرين بر رسانه ھا بايد کار خود را ھمان روزی که مبارزات انتخاباتی به طور 

 (ند و آن را در مدت زمان کوتاھی پس از پايان انتخابات به پايان برسانندرسمی آغاز می شود شروع کن

 آيا قرار است ناظرين در منطقه حضور طوالنی مدت داشته باشند يا خير؛   ◄

افرادی را استخدام ] برای نظارت امور مربوط به انتخابات[آيا الزم است برای اقامت طوالنی در منطقه    ◄

 اين کار از داوطلبان استفاده کرد؛کرد يا می توان برای 

آيا بايد برای حضور کوتاه مدت در منطقه افرادی را استخدام کرد يا می توان برای اين کار از داوطلبان    ◄

 بايد توجه داشت که پرداخت حقوق جنبه داوطلبانه کار را کاھش می دھد و احتمال جذب افرادی  .استفاده کرد

" مبلغی به عنوان تقدير و تشکر" اگر قرار شد به افراد  .ارند افزايش می يابدکه تعھد و بی طرفی کمتری د

 ، اين مبلغ نبايد از مزدی که مقامات پايگاه ھای اخذ رأی دريافت می کنند بيشتر باشد؛)و نه مزد(داده شود 

مثال خرج (ار ميزان مناسب ھزينه ای که بايد به کارکنان و داوطلبان برای خرج ھای روزانه در حين ک   ◄

 .پرداخت کرد) اياب و ذھاب به پايگاه ھای آموزشی يا جھت بازرسی به پايگاه ھای اخذ رای
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   . حمايت مالی از فعاليت ھای نظارتی اثر می گذارند اين تصميمات بر بودجه درخواستی و احتماال تمايل افراد به

 نيرو اتخاذ کنند که اين مسائل را در نظر می گيرد و بنابراين، توصيه می شود که ھيئت ھای ناظر سياستی برای جذب

اطمينان حاصل کنند که ھيچکدام از حقوق بگيران يا داوطلبانشان در فعاليت ھايی که با ھدف نظارت در تناقض ھستند 

مثال ايفای نقش به عنوان عضو ھيئت انتخابات، داشتن سمت اجرايی يا رھبری در يک حزب سياسی، يا نامزدی (

 چنانچه قرار است تعدادی از سازمان ھای جامعه مدنی با ھم به عنوان ناظر عمل کنند، فوق  .شرکت ندارند) اباتیانتخ

العاده مھم است که ھمه سازمان ھای درگير از نظر سياسی بی طرف باشند و وجھه بی طرفانه ھم داشته باشند و 

 .شدعضويتشان در مجمع با فعاليت ھای ديگرشان تداخل نداشته با

ھيئت ناظر محلی بايد روشی برای جذب ناظران روز انتخابات و ناظران کشوری و منطقه ای برگزيند؛ اين کار را 

 گرچه  .احيانا می توان از طريق تبليغ سمت ھای کليدی در بخش اطالعيه ھای رسانه ھای ملی و منطقه ای انجام داد

طرفی، و آمادگی آنھا برای انجام کارھای مربوطه الزامی است، ارزيابی داوطلبان برای کسب اطمينان از قابليت، بی 

 .بايد دقت کرد که فرصت خدمت به عنوان ناظر برای جمع کثيری از افراد جامعه وجود داشته باشد

   .ھيئت ناظر محلی بايد تالش کند که در جذب نيرو تا حد امکان تعادل را از نظر جنسيت، سن، قوميت، و زبان حفظ کند

 گذاشتن نسخه ای از مواد آموزشی در  .ھا داده شود  جذب ناظرين منطقه ای و سايرين، آموزش کامل بايد به آنپس از

برای اطمينان از شفافيت عمليات پسنديده " کميسيون مرکزی انتخابات،"اختيار ساير ھيئت ھای درگير انتخابات ، مثال 

رزيابی کند که آيا گماشتن افراد به کار نظارت در محله خودشان  در به کارگيری ناظران، ھيئت ناظر محلی بايد ا .است

 .فکر خوبی ھست يا خير و مطمئن شود که شرايط برای رأی دادن خود ناظران فراھم باشد

  

 مسائل مربوط به نھادھا

   .ان ھافايده يک سازمان واحد اين است که مديريت و تصميم گيری به اين صورت آسان تر است تا در مجمعی از سازم

از طرف ديگر، يک مجمع ممکن است شامل سازمان ھايی شود که در زمينه خاصی، مثال نظارت بر رسانه ھا، 

ھايی که حضور پررنگی در يک منطقه خاص دارند، که اين می تواند قابليت نظارت و حرفه  تخصص دارند يا سازمان

 مجمعی  .گی ممکن از نظر نوع سازمان ھا برخوردار باشند مجامع بايد از بيشترين گسترد .ای بودن کار را افزايش دھد

از سازمان ھای خوشنام ممکن است از اعتبار باالتری برخوردار باشد تا يک سازمان واحد، به خصوص وقتی که 

 به طور کلی، يک ھيئت  .چندين سازمان نظارت بين المللی به طور ھمزمان سعی در جلب توجه رسانه ھا را دارند

لی بايد از تکرار کار سازمان ھای مدنی ديگر، مگر در شرايط خاص، بپرھيزد و در نظر داشته باشد که ناظر مح

احتمال جذب کمک ھای مالی از جانب حاميان بين المللی برای کاری که سازمان معتبری ھمزمان مشغول به انجام آن 

تر کردن  مکان شروع فعاليت ھای جديد و غنی در چنين مواردی، ھدف بايد به حداکثر رساندن ا .کار است ضعيف است

 .فعاليت ھای جاری باشد
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برای کسب اطمينان از روابط حسنه بين سازمان ھای مجمع تا حد امکان، توصيه می شود توافق نامه ای توسط 

 جھت تسھيل روند تصميم گيری ھا، حل و فصل مسائل  .نمايندگان رسمی کليه سازمان ھای مدنی درگير امضا شود

نھادی، و ترغيب شفافيت در گزارش ھای مالی، مجمع می تواند ھيئت رئيسه ای مشتمل از اعضا معرفی شده يا انتخاب 

) به پايين رجوع کنيد" (واحد مديريت و سرپرستی" با اين ھمه، مديريت روزانۀ عمليات بايد برعھده  .شده تشکيل دھد

 .باشد

  

 مسائل مالی

 برنامه عمليات، در نتيجه، بايد بر اساس  . نظارتی از اھميت بسياری برخوردار استداشتن بودجه کافی برای عمليات

 .احتماال بودجه مضاعف) ٢(بودجه تامين شده، و ) ١: (دو عامل طرح ريزی شود

در جايی که بودجه مضاعفی برای اجرای عمليات نظارتی مورد نياز است، ھيئت ناظر می تواند درخواست از حاميان 

 اما توصيه می شود بودجه ای برای روز مبادا پيش بينی شود که  .ن المللی را به عنوان گزينه ای در نظر گيردملی و بي

 به عالوه، ھيئت ناظر بايد مراقب باشد دريافت  .اگر بعضی يا کليه درخواست ھا با شکست مواجه شد از آن استفاده شود

 بعضی از حاميان  .بی ھيئت را از روند انتخابات به خطر نيندازدکمک مالی از بعضی منابع، استقالل و بی طرفی ارزيا

دولتی چون کميسيون اروپا، سفارتخانه ھای محلی، آژانس ھای توسعه و ھمکاری - مالی احتمالی عبارتند از منابع ميان

 .فنی، و بنياد ھا و سازمان ھای غير دولتی بين المللی

 برخی سازمان ھای بين المللی  .ه ديدن يک طرح پيشنھادی با جزئيات دارندحاميان مالی قبل از تصميم به حمايت نياز ب

   .ممکن است مقررات خاصی برای درخواست کنندگان و يک الگوی استاندارد برای درخواست نامه ھا داشته باشند

 حامی، مدت توصيه می شود طرح پيشنھادی را با توجه به اولويت ھا، استراتژی ھا، و ميزان بودجه موجود سازمان

 به طور کلی، ھر طرح پيشنھادی بايد يک عنوان داشته باشد، چکيد ه ای از  .زيادی قبل از شروع عمليات آماده کنيد

ارائه دھد، ) مثال پيشبرد دموکراسی، جلوگيری از اختالف، افرايش کارايی سازمان ھای غير دولتی(موضوعات اصلی 

به پيوست داشته باشد، اھداف، برنامه ھا، و توجيه ) ، دالر، يا واحد پول محلیبه يورو(ليست دقيقی از بودجه مورد نياز 

پروژه را به وضوح بيان کند، ھيئت ھايی را که مورد خطاب پروژه ھستند و از آن فايده می برند معين کنند، و چکيده 

داشته ) زمان بندی، و غيرهچون امکان پرداختن بخشی از بودجه در مشارکت با يک منبع ديگر، (ای از ساير موارد 

 . اصوال طرح پيشنھادی را بايد در ميان دايره وسيعی از حاميان احتمالی پخش کرد .باشد

عالوه بر حقوق کارکنان و ھزينه ھای داوطلبان، از جمله ھزينه اياب و ذھاب، بودجه درخواستی می تواند به مصارف 

طات، مطالب چاپی، توليد مواد آموزشی، مکان اقامت احتمالی، ديگری چون اجاره دفتر، وسايل دفتر، خدمات، ارتبا

 بودجه درخواستی  .برسد) مثال برچسب روی تن پوش ھا(تبليغات، و عالمت ھای الزم برای مشخص کردن ناظران 

ال تحت  حاميان مالی احتما .بايد ھمه اين موارد را پوشش دھد و مقدار کمی ھم برای خرج ھای پيش بينی نشده باقی بماند

تاثير طرحی قرار می گيرند که در آن بودجه درخواستی با برنامه پيشنھادی خوانايی داشته باشد، چون اين به روشنی 
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نشان می دھد که ھيئت ناظر تقاضای غير معقولی نداشته و قابليت اين را دارد که بودجه را به خوبی جذب کند در عين 

  .ا پايين بياورداين که تالش می کند تا حد امکان مخارج ر

 بنابراين، دقت کافی در نحوه  .طبيعی است که حاميان مالی بخواھند از درستی مصرف بودجه اطمينان حاصل کنند

 اگر    .خرج و توانايی تھيه گزارش ھای مناسب از موارد مصرف بودجه از اھميت فوق العاده ای برخوردار است

  .نتخابات تشکيل شده الزم است که حساب بانکی جداگانه ای باز شودمجمعی از سازمان ھای مدنی برای نظارت بر ا

البته، اين قبيل تصميمات بايد با توافق جمع، مطابق با فھرست تعھدات سازمان ھای مدنی، و با توجه به قوانين کشوری 

 .و مقررات اجرايی مربوطه گرفته شود

  

 ساختار و کاربردھای برنامه. ج

انه آنچه ميتواند مورد نظارت قرار گيرد، ھيئت ناظر بايد موثرترين برنامه برای رسيدن به پس از تعيين واقع گراي

 واحدی که �  : تجربه نشان داده که ھر ساختار نظارت بايد شامل سه عنصر باشد .اھداف خود را طرح ريزی کند

حدی که مسئول ھماھنگی و  وا٢مسئول نظارت بر مديريت برنامه و صدور گزارش ھا و بيانيه ھای عمومی است، 

 . واحدی برای مديريت اجرايی، از قبيل امور مالی، سوق الجيشی، و آموزشی٣تجزيه تحليل است، و 

  

 عمليات ملی. د

 واحد مديريت و سرپرستی -�

با ارتباط :  وظايف اين واحد عبارتند از .اين واحد بايد مسئوليت ھماھنگی کل برنامه نظارت را بر عھده داشته باشد

حاميان مالی و جامعه بين المللی، ارتباط با سھامداران مھم در سطح کشور، تعيين سياست و روش نظارت، و تاييد 

 اگر مجمعی از سازمان ھای مدنی برای نظارت تشکيل شده است، ممکن  .محتوای بيانيه ھا و گزارش ھای عمومی

کن است وظيفه مديريت را بر عھده کسانی که آمادگی  يا مم .است نمايندگانی از ھر سازمان عضو اين واحد بشوند

بھتری دارند، سوای وابستگی سازمانی شان، گذاشت و ھيئت جداگانه ای، مثال يک کميته يا ھيئت مديره، از نمايندگان 

خبر به عنوان مسئول  يکی از کارکنان بايد.  و گزارش ھای عمومی تشکيل داد ھر سازمان برای تاييد محتوای بيانيه ھا

 .کند و مسلوليت ھمه آنچه را که به امور عمومی مربوط می شود بر عھده بگيرد برای واحد مديريت و سرپرستی کار

  

 واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات -�
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اين واحد بايد مسائل انتخاباتی را در سطح مرکزی مشاھده و تحليل کند، با نقش آفرينان کليدی در کشور در ارتباط باشد، 

 بسته به امکانات موجود و مسائل کليدی، کار اين  .آوری و تحليل داده ھا از مناطق و بخش ھا را ھماھنگ کندو جمع 

 :واحد بايد حوزه ھای زير را پوشش دھد

 ◄   شامل تحليل چارچوب قانونی؛ حفظ ارتباط با دادگاه ھا و قوه قضائيه و نظارت بر : حوزه حقوقی

 حل اختالفات؛ھا؛ و نظارت بر نحوه  عملکرد آن

 شامل تماس با کارکنان کميسيون سراسری انتخابات، نظارت بر مديريت  :مديريت اجرايی انتخابات   ◄

ھا و تصميمات مديريتی کميسيون انتخابات، و ارزيابی صحت صورت  روند انتخابات، جمع آوری راه حل

 اسامی رأی دھندگان؛

ای صنفی خبرنگاران و نظارت بر نحوه برخورد رسانه ھا  شامل تماس با رسانه ھا و شوراھ :رسانه ھا   ◄

 درطول دوره انتخابات؛

 شامل تماس با ھيئت ھای مبارزاتی نامزدھا و احزاب سياسی و ارزيابی و نظارت بر  :مبارزه انتخاباتی   ◄

شرايط مسائل مربوط به آزادی تجمع، ارتباط با ديگران، آزادی بيان، و ھمچنين برابری و عادالنه بودن 

 رقابت؛

 شامل تماس با نمايندگان اقليت ھای ملی و نھادھای دولتی و سازمان ھای مدنی مربوط  :اقليت ھای ملی   ◄

 و ارزيابی و نظارت بر مشارکت اقليت ھا در روند انتخابات؛

شامل تماس با نھادھای دولتی و سازمان ھای غير دولتی در ارتباط با فرصت ھای برابر و : جنسيت   ◄

 ارزيابی و نظارت بر مشارکت زنان در روند انتخابات و پوشش خبری مسائل مربوط به زنان؛

 شامل ارائه راھنمايی و دستورالعمل و دريافت و تحليل گزارش  :ھای منطقه ای ھماھنگ کردن ديده بان   ◄

 .از مناطق

 اين واحد ھمچنين احتياج به  .قی داشته باشندکارکنان اين واحد بايد در اين زمينه تجربه داشته باشند، مثال پيشينه حقو

کارکنانی دارد که در زمينه آمار تخصص داشته باشند و بتوانند مسئوليت تھيه ابزر ارزشيابی آماری و جمع آوری، وارد 

 .کردن، و تحليل داده ھای کمی را بر عھده گيرند

  

 واحد مديريت اجرايی و آموزش -�
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مور اجرايی، از قبيل آماده سازی بودجه و حساب ھای بانکی، جذب نيرو، و تھيه و به روز اين واحد بايد مسئوليت کليه ا

 اين واحد ھمچنين بايد در زمينه ھماھنگی جلسات  .کردن يک بانک اطالعاتی مربوط به داوطلبان را بر عھده بگيرد

واحد تحليل "ھمه سطوح، با آموزشی، شامل جذب مربی و ارائه و ارزشيابی آموزش به کارکنان و داوطلبان در 

 .ھمکاری داشته باشد" وھماھنگی مشاھدات

بايد از کيفيت بسيار بااليی برخوردار " واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات"و " واحد مديريت و سرپرستی"آموزش اعضا 

ت ناظر بايد  اگر متخصصان محلی وجود داشته باشند بايد از آنھا استفاده کرد؛ ولی در غير اين صورت، ھيئ .باشد

امکان جذب نيرو از خارج، مثال از ھيئت ھای ناظر کشورھای ديگر را که در اين زمينه تجربه دارند يا از سازمان ھای 

واحد "و " واحد مديريت و سرپرستی"اعضا . بين المللی يا غير دولتی که در اين حوزه کار می کنند، در نظر بگيرد

افت آموزش الزم می توانند کارکنان و ناظران را در سطوح منطقه ای و محلی بعد از دري" تحليل وھماھنگی مشاھدات

 .آموزش دھند

  

 عمليات محلی و منطقه ای. ه

در صورت لزوم و تا جايی که امکانات اجازه می دھد، ھيئت ناظر بايد ناظرانی را در سطح منطقه ای به کار بگيرد تا 

 داشتن ناظر منطقه ای به خصوص در  .، و جدول بندی آرا نظارت کنندبر دوره قبل از انتخابات و روند اخذ، شمارش

  .انتخابات مجلس يا انتخابات مقامات محلی که نامزدھا در سطح محله يا ناحيه شھرداری وارد رقابت می شوند مھم است

طريق حضور به عالوه، سنجش صحت صورت اسامی رأی دھندگان و دخالت يا عدم دخالت در مبارزات انتخاباتی از 

 .قابل توجه در سطح محلی بھتر ميسر می شود

 ◄   ھای منطقه ای بايد مسئوليت برقراری و حفظ ارتباط با ھمه عوامل مربوط در منطقه عملياتی  ديده بان

اجتماعات، و آزادی   نظارت بر حق تشکيل مجامع، آزادی  : وظايف آنھا عبارتند از .خود را داشته باشند

 محلی در طول روند انتخابات؛ نحوه عمل مديريت اجرايی انتخابات و ساير بخش ھای قوه بيان؛ نقش دولت 

مجريه، قوه قضائيه، دادستان ھای عمومی، و نھادھای انتظامی؛ شرکت و بی طرفی رسانه ھا؛ و مسائل 

 و نظارت ھا ھمچنين می توان برای بررسی صورت اسامی بان  از وجود اين ديده .مربوط به زنان و اقليت ھا

بر مراحل عمل در مراکز ثبت نام رأی دھندگان در صورت نياز، و نظارت بر جلسات دادگاه ھای مربوط به 

 بسته به نياز و امکانات، ديده بان ھای  .اختالفات انتخاباتی، البته بعد از دريافت آموزش ھای الزم، استفاده کرد

 عالوه بر وظايف نظارتی شان، ديده  . کار گرفته شوندمنطقه ای ممکن است برای چند ھفته تا چندين ماه به

بان ھای منطقه ای می توانند مسئوليت جذب، آموزش، سرپرستی، و به کارگيری ناظران را ھم بر عھده داشته 

 .باشند

بايد مسئوليت نظارت بر صندوق آراء، شمارش، و جدول بندی نتايج آراء را در پايگاه ھای اخذ  ناظران   ◄

 (PVT)  آنھا ھمچنين می توانند در جدول بندی موازی آراء .راکز جدول بندی بر عھده داشته باشندرأی و م
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بر اساس نمونه شاخص از نتايج پايگاه ھای اخذ " شمارش سريع"يا، در صورتی که اين عمل انجام شود، در 

 .�رأی شرکت داشته باشند

  

 بی طرفی. و

ھيئت و تک تک . بسيار مھم است که ھيئت ناظر بکوشد از بی طرف بودن کليه فعاليت ھای خود اطمينان حاصل کند

ھا تحت ھر  اعضا آن بايد متوجه باشند که آنچه به نظر می آيد ھمانقدر مھم است که خود واقعيت، و مھم است که آن

 اگر بی طرف بودن ھيئت در ھر مرحله از عمليات زير سوال رود،  .عموم، بی طرف شناخته شوندشرايطی از سوی 

 .اعتبار يافته ھا و گزارش ھايش ھم زير سوال می رود

سازمان امنيت و ھمکاری "، ناظران بين المللی عضو " سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"در منطقه تحت پوشش 

 پيروی از  .بايد به يک سلسله اصول رفتاری يا آئين رفتاراحترام بگذارند"  و حقوق بشردفتر نھادھای دموکراتيک/اروپا

ھا می توانند ازاين اصول به عنوان نقطه شروعی برای تعريف  اين اصول برای ناظران محلی الزامی نيست، ولی آن

ی موظف ھستند اصول رفتاری را  در بعضی کشورھا، مقامات مسئول انتخابات از نظر قانون .اصول خود استفاده کنند

برای ناظرين تعريف کنند، ولی اين نبايد باعث از بين رفتن حقوق پايه ای ناظران برای نظارت، و در نتيجه برای بھبود 

 .روند انتخابات، شود

  

 اصول راھنما

 

 برای انجام وظايف ناظران بين المللی انتخابات 

 "دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"عضو  

 ♦       ناظران اصل بی طرفی را در اجرای وظايف خود قاطعانه رعايت خواھند کرد و در ھيچ زمان تعصب

يا ترجيچ خاصی درارتباط با مقامات کشور، احزاب، نامزدھا، يا مسائل مورد اختالف در روند انتخابات نشان 

 .نخواھند داد

در مورد فعاليت ھای نظارتی خود به رسانه ھا يا ناظران از ابراز نظريات شخصی يا پيش از موعد       ♦

ھر کس ديگر پرھيز خواھند کرد و اصوال به دادن اطالعات کلی در مورد ماھيت فعاليت ھای انتخاباتی اکتفا 

 .خواھند کرد
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ناظران ھر گونه نتيجه گيری را بر پايه مستندات و مدارک حقيقی و قابل تاييد انجام خواھند داد و از       ♦

 .ر کردن فرم ھای بررسی آماری در ارتباط با پايگاه ھای اخذ رأی تحت نظارت خود استقبال خواھند کردپ

 ھای بعد از روز انتخابات، در صورت لزوم از طريق نمابر يا تلفن، شرکت  ناظران در تنظيم گزارش      ♦

 .خواھند کرد

ن يا کميسيون انتخابات استفاده خواھند کرد ناظران از اوراق شناسايی صادر شده توسط دولت ميزبا      ♦

 .ھا را در صورت درخواست به مقامات ارائه خواھند داد و آن

ناظران از الصاق يا حمل ھر گونه نشانه، رنگ، يا پالکارد که نماينده گروه خاصی باشد اجتناب       ♦

 .خواھند کرد

شد انجام خواھند داد و در روند انتخابات، ناظران وظايف خود را به نحوی که مزاحم ديگران نبا      ♦

 .فعاليت ھای روز رأی گيری، يا شمارش آرا دخالت نخواھند کرد

ناظران ممکن است بخواھند توجه مقامات محلی را به خطاھای انتخاباتی جلب کنند، ولی ھرگز نبايد       ♦

 .دھا مخالفت کنن به مقامات انتخاباتی راھکار بدھند يا با تصميمات آن

 . و مقررات کشوری پيروی کنند ناظران بايد از قوانين      ♦

 :ساير اصول نظارت عبارتند از

 ◄   ناظران ھرگز نبايد دامنه  .مالقات با بيشرين افراد ممکن، از جمله طيف وسيعی از احزاب سياسی 

يب، در کشورھايی که  به ھمين ترت .ھای خود را به حزب در قدرت يا حزب اصلی مخالف محدود کنند مالقات

کميسيون ھای انتخاباتی چندحزبی وجود دارند، ناظرين بايد با اعضا گروه ھايی با تمايالت سياسی مختلف 

 مالقات داشته باشند؛

  حضور به منظور نظارت بالمانع است؛ .عدم شرکت در مبارزات انتخاباتی   ◄

 اين مساله به خصوص در مورد  .افع شودعدم شرکت در فعاليت ھايی که ممکن است باعث تداخل من   ◄

فعاليت ھای تجاری مصداق دارد، ولی ممکن است شامل فعاليت ھای حرفه ای قبلی يا فعلی که مساله نقش فرد 

 در انتخابات را دچار ابھام می کنند ھم بشود؛

 گفته شده؛قائل شدن تمايز آشکار بين آنچه ناظر شخصا مشاھده کرده و آنچه توسط ديگران به وی    ◄
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حفظ تعادل در گزارش، به طوری که گزارش ھم نقاط مثبت و پيشرفت ھا را در بر داشته باشد و ھم    ◄

 خطا ھا يا تخلفات را؛

نحوه برخورد با اطالعات حساس که به صورت محرمانه در اختيار ناظران قرار داده شده، به    ◄

 شته باشد؛ در مواردی که احتمال ارعاب يا خشونت وجود دا خصوص

تشخيص اينکه کدام اشتباھات ممکن است به دليل بی تجربگی و بی اطالعی مقامات از قوانين، و نه با    ◄

 .نيت سوء و برای ايجاد اختالل عمدی در صحت انتخابات، صورت گرفته است

  

 تعيين اعتبار. ز

 صدور مدرک  .خواست تعيين اعتبار کنندناظران محلی و بين المللی معموال ملزم ھستند که از مديريت انتخابات در

اعتبار برای تعداد زيادی ناظر می تواند کار بسيار سختی باشد، و اين وظيفه ھيئت ھای ناظر محلی است که از الزامات 

بايد اطمينان حاصل کند " واحد مديريت اجرايی و آموزش " .قيد شده در قوانين يا فرامين مديريت انتخابات پيروی کنند

   .ليه مدارک الزم در موعد مقرر به مقامات ارائه شود تا صدور مدرک اعتبار و اوراق شناسايی به تعويق نيفتدکه ک

 .ايجاد روابط حسنه با مقامات می تواند در تسھيل روند تعيين اعتبار موثر باشد

  

 تحليل قوانين انتخاباتی -�

 اھميت تحليل قانون. الف

 قالبی برای تحليل قوانين. ب

 جدول بندی اختالفات انتخاباتی. ج

  

 .ھا آشنا شويد کليه قوانين مربوط به انتخابات را شناسايی کنيد و کامال با آن   ◄

 .ھا با معيارھای انتخابات دموکراتيک تجزيه و تحليل کنيد قوانين را جھت سنجش ميزان تطابق آن   ◄
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د در طول انتخابات بر مشکالتی که ممکن است ايجاد شود کمبودھای موجود در قوانين را شناسايی کنيد تا بتواني   ◄

 .انگشت بگذاريد و بعد از انتخابات توصيه ھايی برای تغيير ارائه دھيد

جدولی از اختالفات انتخاباتی به منظور سنجش احتمال پيگرد قانونی و تسھيل طبقه بندی و دنبال کردن نزاع    ◄

 .ھای حقوقی تھيه کنيد

  

 يل قانوناھميت تحل. الف

يکی از جنبه ھای کليدی نظارت بر انتخابات تحليل چارچوب قانونی جھت سنجش ميزان تطابق آن با معيارھای انتخابات 

 تحليل قوانين، که شامل قانون اساسی و کليه قوانين مربوط به انتخابات می شود، بايد در اولين  .دموکراتيک است

 گرچه مسائل بنيادين بايد  .صورت گيرد" تحليل و ھماھنگی نظارتواحد "فرصت ممکن توسط متخصصان حقوقی از 

در قوانين اصلی آمده باشد، صدور مقررات مربوط به مراحل اجرايی انتخابات توسط کميسيون مرکزی انتخابات بال 

 .بنابراين، بررسی اين مقررات ھم در دستور کار ھيئت ناظر قرار دارد. مانع است

کن است به شکل گيری توصيه ھايی برای ترغيب ھم خوانی با معيارھا و تعھدات بين المللی، تحليل چارچوب قانونی مم

 در ھنگام روی کاغذ آوردن توصيه ھا، بايد در  .چون موازين حقوق بشر، يا به منسجم و مؤثر تر کردن قوانين بيانجامد

 از اين توصيه  .توصيه ھا ضروری است ارائه توضيحات روشن در مورد لزوم به کارگيری  .انتخاب کلمات دقت شود

  .ھا برای ترغيب به تغيير و بھينه سازی قوانين انتخاباتی قبل يا بعد از انتخابات می توان استفاده کرد

  

 چارچوبی برای تحليل قوانين. ب

" بشردفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق /سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"دستورالعمل ھای کامل تھيه شده توسط 

اين دستورالعمل ھا به منظور سنجش ھماھنگی، انسجام،   .��چارچوبی برای تحليل قوانين انتخاباتی ارائه می دھند

 ای از اين دستورالعمل ھا را در پايين  خالصه  .��انتخابات تھيه شده اند صحت، و قابل اعتماد بودن متن مربوط به

 .ھر بخش از يک جمله راھنما و مجموعه ای از سؤاالت کليدی تشکيل شده است. می بينيد

  

 ساختار چارچوب قانونی

 برای عموم قابل دسترس و قابل فھم باشد، به ھمه عناصر الزم برای چارچوب قانونی بايد ساختاری شفاف داشته باشد،

 .انتخابات دموکراتيک بپردازد، و چندان نزديک به روز انتخابات تصويب نشود که فرصتی برای به کارگيری آن نباشد
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 ◄   فھم برای عموم ھست؟/آيا چارچوب قانونی بی طرفانه، آشکار، شفاف، و قابل دسترس 

  بشر از حمايت قانون اساسی برخوردار ھستند؟آيا حقوق   ◄

آيا ھمه قوانين مربوط، از جمله قانون اساسی؛ قوانين کلی و خاص انتخاباتی؛ قوانين مربوط به    ◄

شھروندی، احزاب سياسی، رسانه ھا، و اطالع رسانی عمومی؛ تدابير جزايی و نحوه برخورد با تخلفات از 

 مورد بررسی قرار گرفته اند؟" کميسيون مرکزی انتخابات،"ای قانون انتخابات، و دستورالعمل ھ

  

 سيستم انتخاباتی

سيستم انتخاباتی گزيده شده بايد به حداقل موازين انتخابات دموکراتيک را در زمينه نھادھايی که بايد از طريق انتخابات 

 .ايبند باشدبه قدرت برسند، تناوب برگزاری انتخابات، و سازماندھی واحدھای انتخاباتی پ

 ◄   آيا سيستم انتخاباتی به حداقل موازين انتخابات دموکراتيک پايبند است؟ 

آيا ھمه کرسی ھای حداقل يکی از مجلس ھای ملی قانونگذاری در انتخابات دموکراتيک تعيين می    ◄

 شوند؟

 آيا انتخابات دموکراتيک در فواصل معقول برگزار می شود؟   ◄

  به نحوه سازماندھی و بررسی واحدھای انتخاباتی می پردازد؟آيا چارچوب قانونی   ◄

 آيا فرمول تبديل رأی به حکم و مراحل تخصيص احکام به نامزدھا به روشنی بيان شده است؟   ◄

 آيا سيستم با اقليت ھا به صورت منصفانه و به دور از تبعيض رفتار می کند؟   ◄

  

 حق انتخاب

که کليه شھروندانی که به سن قانونی رسيده اند از حق برابر و ھمگانی شرکت در چارچوب قانونی بايد تضمين کند 

 .انتخابات برخوردار باشند

 ◄    آيا کليه شھروندانی که به سن قانونی رسيده اند از حق برابر و ھمگانی شرکت در انتخابات برخوردار

 ھستند؟
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نه تبعيضی و بر اساس برابری در پيشگاه آيا چارچوب قانونی تضمين می کند که حق رأی بدون ھيچگو   ◄

 قانون به افراد داده شود؟

ھا بر  آيا محدوديت ھا يا موانعی در مورد دادن حق رأی به افراد وجود دارد، و اگر اينطور است آيا آن   ◄

 اساس موقعيت ھای ويژه آشکارا قابل توجيه ھستند يا خير؟

  

 مقامات انتخاباتی/کميسيون ھای انتخاباتی 

مقامات انتخاباتی را به نحوی که استقالل و بی طرفی مديريت /چارچوب قانونی بايد تشکيل و کارکرد کميسيون ھا

 .انتخابات به خطر نيفتد الزامی کند

 ◄   آيا چارچوب قانونی تشکيل کميسيون ھای انتخاباتی به صورت مستقل و بی طرف را الزامی می داند؟ 

 ھای انتخاباتی به صورت مستقل و بی طرف را الزامی می داند؟ کميسيونآيا چارچوب قانونی کارکرد    ◄

آيا چارچوب قانونی شفافيت در تشکيل و کارکرد کميسيون ھای انتخاباتی را الزامی می داند، و آيا به    ◄

 ناظرين اجازه نظارت بر کار آنھا را می دھد؟

 کميسيون انتخاباتی و رابطه اش با ارگان آيا چارچوب قانونی به روشنی حيطه قدرت و مسئوليت ھر   ◄

 ھای دولتی و مقامات اجرايی را تعريف می کند؟

آيا چارچوب قانونی فرصت کافی برای تغيير تصميم گرفته شده توسط کميسيون ھای انتخاباتی فراھم می    ◄

 کند؟

  حفظ می کند؟آيا چارچوب قانونی کميسيون ھای انتخاباتی را از کنارگذاشته شدن بدون دليل   ◄

  

 ثبت نام و صورت اسامی رأی دھندگان 

چارچوب قانونی بايد تضمين کند که صورت اسامی رأی دھندگان شفاف و صحيح باشد، منعکس کننده حق شھروندان 

 .واجد شرايط برای ثبت نام در انتخابات باشد، و اجازه ثبت و خط خوردن غيرقانونی و تقلبی اسامی را ندھد

 ◄   ل ثبت نام به نحوی ھست که شفافيت و صحت صورت اسامی رأی دھندگان را تضمين کند؟آيا مراح 

 آيا شرايط ثبت نام به صورت واضح و عينی بيان شده است؟   ◄
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 آيا قانون به وضوح مشخص می کند که چه مدارکی برای ثبت نام الزم است؟   ◄

 اضح و عينی بيان شده است؟آيا اقدامات الزم برای رد يک تصميم ثبت نامی به طور و   ◄

 آيا ضرب االجل رد يک تصميم ثبت نامی به وضوح ذکر شده است؟   ◄

 آيا رأی دھندگان از برمال شدن اطالعات شخصی شان مصون ھستند؟   ◄

  

 احزاب سياسی و نامزدھا 

 به صورت برابر در چارچوب قانونی بايد تضمين کند که کليه احزاب سياسی و نامزدھا قادر به رقابت در انتخابات

 .پيشگاه قانون می باشند

 ◄   آيا کليه احزاب سياسی و نامزدھا از برخورد برابر در پيشگاه قانون برخوردار ھستند؟ 

آيا نامزدھا از اين حق برخوردار ھستند که يا به صورت حزب و يا به صورت فرد برای کرسی مورد    ◄

 نظر به رقابت بپردازند؟

 ونی زمينه مساوی برای شرکت کليه احزاب سياسی و نامزدھا فراھم می کند؟آيا چارچوب قان   ◄

است و به وضوح در ] با اصول انتخابات آزاد[معقول، بی طرفانه، و مطابق  آيا شرايط شرکت نامزدھا    ◄

 قانون بيان شده است؟

  در قانون ذکر شده است؟آيا اقدامات الزم برای ثبت نام نامزدھا معقول است و به زبانی واضح و عينی   ◄

 آيا چارچوب قانونی اجازه بررسی قضايی تصميمات مربوط به ثبت نام نامزدھا را می دھد؟   ◄

آيا قانون مقرراتی برای آئين رفتاراحزاب و نامزدھا در طول مبارزات انتخاباتی دارد و رقابتی آزاد و    ◄

 فعال و دور از دخالت ھای دولت را تضمين می کند؟

آيا چارچوب قانونی از باطل شدن حکم يک نامزد انتخاب شده به دليل تغيير در وابستگی حزبی اش    ◄

 جلوگيری می کند؟

  

 برخورد مساوی و دسترسی به رسانه ھا 
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چارچوب قانونی بايد تضمين کند که کليه نامزدھا و احزاب سياسی به رسانه ھا دسترسی داشته باشند و از برخوردی 

. عيض آميز از جانب رسانه ھای دولتی، يا رسانه ھايی که توسط دولت کنترل می شوند، برخوردار باشندمساوی و نه تب

ھيچگونه محدوديت غيرمعقولی نبايد بر حق احزاب و نامزدھا برای بيان آزادانه نظرات و عقايدشان در طول مبارزات 

 .انتخاباتی اعمال شود

 ◄   ليه نامزدھا و احزاب سياسی به رسانه ھا دسترسی داشته باشند آيا چارچوب قانونی تضمين می کند که ک

و از برخوردی مساوی و غير تبعيض آميز از جانب رسانه ھای دولتی، يا رسانه ھايی که توسط دولت کنترل 

 می شوند، برخوردار باشند؟

بيين کرده است آيا چارچوب قانونی روشی برای دسترسی به رسانه ھا و برخورد مساوی از جانب آنھا ت   ◄

 که منصفانه، قابل درک، و دارای قابليت اجرای بی طرفانه باشد؟

آيا چارچوب قانونی تضمين می کند که کليه شھروندان، نامزدھا، و طرفدارانشان نظرات و عقايد خود    ◄

 را در طول مبارزات انتخاباتی آزادانه بيان کنند؟

  

 بودجه و مخارج مبارزه انتخاباتی 

انونی بايد تضمين کند که کليه نامزدھا و احزاب سياسی از نظر بودجه و مخارج مبارزه انتخاباتی در پيشگاه چارچوب ق

 .قانون يکسان باشند

 ◄    آيا چارچوب قانونی تضمين می کند که کليه نامزدھا و احزاب سياسی از نظر بودجه و مخارج مبارزه

 انتخاباتی در پيشگاه قانون يکسان باشند؟

ر چارچوب قانونی جايی برای بودجه عمومی انتخابات يا استفاده از منابع دولتی برای مبارزات دارد، اگ   ◄

 آيا اين منابع به يک اندازه برای کليه احزاب و نامزدھای شرکت کننده فراھم است؟

 بی آيا محدوديت ھای قيد شده برای استفاده از منابع خصوصی معقول، روشن و دارای قابليت اجرای   ◄

 طرفانه ھستند؟

آيا چارچوب قانونی احزاب و نامزدھا را ملزم به ارائه گزارش ھای دوره ای در مورد مبالغ دريافتی و    ◄

 خرج شده می کند؟

آيا چارچوب قانونی راھی برای دسترسی عموم به گزارش ھای مبالغ دريافتی و خرج شده توسط رقيبان    ◄

 انتخاباتی در نظر گرفته است؟
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 ظراننا

 ◄    ،چارچوب قانونی بايد جايی برای ناظران، اعم از ناظران محلی و بين المللی و نمايندگان رسانه ھا

 .احزاب سياسی، و نامزدھا داشته باشد تا شفافيت روند انتخابات تضمين شود

د انتخاباتی آيا چارچوب قانونی به ناظران محلی و بين المللی اجازه می دھد که بر تمامی جنبه ھای رون   ◄

 نظارت کنند؟

آيا چارچوب قانونی به نمايندگان رسانه ھا، احزاب سياسی، و نامزدھا اجازه می دھد که بر تمامی جنبه    ◄

 ھای روند انتخاباتی نظارت کنند؟

 آيا چارچوب قانونی معيارھای واضح و عينی برای شرايط ثبت نام ناظران ارائه می دھد؟   ◄

ی در مورد اينکه چه مقامی اعتبارنامه ناظران را صادر می کند، و چه موقع، روشن آيا چارچوب قانون   ◄

 است؟

آيا چارچوب قانونی دو مورد حقوق ناظران و اينکه چه موقع و تحت چه شرايطی می توان ناظری را    ◄

 از کار بر کنار کرد، روشن است؟

 ابات تعادل برقرار می کند؟آيا چارچوب قانونی بين حقوق ناظران و نظم مديريت انتخ   ◄

آيا الزامات قانونی وجود دارد که اجرای آن برای ناظران شاق باشد و نظارت در چارچوب مجاز را با    ◄

 مشکل مواجه کند؟

 مراحل اخذ رای 

 .چارچوب قانونی بايد مخفی بودن آرا و شمارش و جدول بندی مساوی، منصفانه، و شفاف کليه آرا را تضمين کند

 ◄   آيا  يا چارچوب قانونی تضمين می کند که کليه آرا به صورت رأی پنھان به صندوق ھا ريخته شود؟آ 

 جلوی رأی دادن به صورت گروھی يا رأی دادن از جانب ديگری به اندازه کافی گرفته شده است؟

ک شناسايی آيا چارچوب قانونی رأی دھندگان را ملزم می کند که قبل از به صندوق انداحتن رأی مدار   ◄

 خود را ارائه دھند؟

 آيا چارچوب قانونی به اندازه کافی راھکارھايی برای جلوگيری از تقلب و چندباره رأی دادن دارد؟   ◄
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آيا چارچوب قانونی تدابير الزم برای امنيت کليه برگه ھای رأی و ساير مواد مربوط به رأی گيری قبل،    ◄

 ؟بعد، و در طول رأی گيری انديشيده است

آيا چارچوب قانونی روش ھای جايگزين رأی گيری برای برخی افراد يا گروه ھای خاص در نظر    ◄

در اين صورت، آيا اقدامات الزم برای حفظ مخفی بودن اين رأی ھا و امنيت برگه ھای رأی  گرفته است، و

 در قانون قيد شده است؟

عمول و ھم به روش جايگزين جلوگيری به عمل آيا چارچوب قانونی از رأی دادن يک نفر ھم به روش م   ◄

 می آورد؟

  

 شفافيت، شمارش و جدول بندی آراء

 ◄    چارچوب قانونی بايد از شمارش و جدول بندی کليه آرا به صورت دقيق، منصفانه، و شفاف اطمينان

 .حاصل کند

 در اختيار ناظران قرار آيا چارچوب قانونی امکانات الزم برای نظارت بر شمارش و جدول بندی آرا را   ◄

 می دھد؟

در صورتی که روش ھايی غير از شمارش دستی به کار می روند، آيا چارچوب قانونی امکان آزمايش    ◄

مستقل کليه نرم افزارھا، سخت افزارھا، و ساير ابزار مربوط به شمارش و جدول بندی مکانيکی يا رايانه ای 

 را فراھم می کند؟

 کند که برگه ھای جدول بندی طوری تنظيم شده باشند که امکان ردگيری آرا ھر پايگاه آيا قانون حکم می   ◄

 اخذ رأی در ھمه سطوح از اول تا نتيجه نھايی برای ناظران وجود داشته باشد؟

آيا قانون حکم می کند که جدول بندی نھايی حاوی اطالعات دقيق راجع به نتايج روش ھای جايگزين    ◄

 ھای سيّار و پست رای، نيز باشد؟ ندوقرأی گيری، چون ص

آيا قانون اطالع رسانی به موقع به عموم و چاپ دقيق نتايج از سطح پايگاه ھای اخذ رأی تا کميسيون    ◄

 مرکزی انتخابات را الزامی می داند؟

سمت ھا /اآيا قانون به روشنی مراحل تاييد نھايی نتايج انتخابات، مطلع کردن نامزدھا، و شرايط کرسی ھ   ◄

 برای نامزدھای انتخاب شده را بيان می کند؟

 آيا کليه الزامات و اقدامات الزم برای شمارش مجدد آرا به روشنی بيان شده است؟   ◄
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 آيا کليه الزامات و اقدامات الزم برای برگزاری مجدد انتخابات به روشنی بيان شده است؟   ◄

  

 اجرای حقوق انتخاباتی

 . ساز و کارھا و تدابير جبران کنندۀ مؤثری برای اجرای حقوق انتخاباتی داشته باشدچارچوب قانونی بايد

 ◄   آيا چارچوب قانونی ساز و کارھا و تدابير جبران کنندۀ مؤثری برای اجرای حقوق انتخاباتی دارد؟ 

 ھای نقض حقوق انتخاباتی معقول و مناسب ھستند؟ آيا مجازات   ◄

وشنی بيان می کند که چه کسانی می توانند از نقض قانون انتخابات شکايت کنند آيا چارچوب قانونی به ر   ◄

 و روند شکايت قانونی به چه صورت است؟

آيا چارچوب قانونی حق اعتراض به تصميم کميسيون انتخابات از طريق دادگاھی با قدرت بررسی و    ◄

 صدور حکم نھايی را برای افراد قائل شده است؟

قانونی ضرب االجل ھای معقولی را برای تشکيل پرونده، بررسی، و نتيجه نھايی شکايات آيا چارچوب    ◄

 تعيين کرده است؟

 جدول بندی اختالفات انتخاباتی. ج

 تحليل قوانين  .ھنگام تحليل قوانين انتخاباتی، توجه ويژه بايد به راھکارھای حل و فصل اختالفات انتخاباتی مبذول شود

شان می دھد که آيا امکان پيگرد قانونی وجود دارد يا خير و روند طبقه بندی و پيگيری نزاع ھای مربوط به اختالفات ن

 چنين تحليلی ناظران را قادر به ارزيايی نقش، انصاف، و تاثير مقامات مسئول حل و فصل  .حقوقی را تسھيل می نمايد

 .نزاع ھای انتخاباتی می کند

 :تخاباتی بايد موارد زير را به روشنی مشخص کندساختار قانونی مربوط به نزاع ھای ان

 ◄    می تواند مورد شکايت ) مثال عدم ثبت نام(يا عدم انجام آنھا ) مثال ثبت نام تقلبی(اعمالی که انجام آنھا

 قانونی واقع شود؛

بايد از شکايت  خواھند بود و ديگرانی که  يی که احتماال در مظان اتھام) يا نھادھا(و نھاد ) يا افراد(فرد    ◄

 آگاه شوند؛

 ارگانی که کفايت رسيدگی به شکايت را دارد؛   ◄
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 ؛)مثال از طريق نوشته(نحوه ارائه شکايت به آن ارگان    ◄

 چارچوب زمانی برای ارائه و رسيدگی به شکايت؛   ◄

 نحوه و فرصت ھای اعتراض به تصميم نامناسب در مورد شکايت؛   ◄

  شاکی در صورتی که حق به او داده شود؛ و ستهسازو کارھای تامين خوا   ◄

 ھای نقض قانون مجازات   ◄

  

به . وقتی تحليل کامل شد می توان نتايج آن را در يک جدول زمانی که با جدول زمانی انتخابات خوانايی دارد ارائه داد

ای تنظيم توصيه ھا جھت بھينه اين ترتيب، شکاف ھا، تکرار اسامی، و موارد متناقض قانون شناسايی می شود و اين بر

 .سازی چارچوب قانونی مفيد است

 در اين مورد، مشاھده می شود که اگر شخصی بخواھد با استفاده  .قسمتی از يک جدول برای نمونه در پايين آمده است

 نسبت به مورد اشتباھی در صورت اسامی رأی دھندگان اعتراض کند، از نظر" آيين دادرسی مدنی "٣٠از فصل 

 ٢٠ ولی اگر شخص از ماده  .قانونی ھيچ الزامی برای تصحيح اشتباه وجود ندارد، حتی اگر وجود اشتباه ثابت شود

استفاده کند قادر خواھد بود از تدابير جبران کنندۀ ذکر شده در آن قانون برای رفع " قانون انتخابات رياست جمھوری"

 شخص را ملزم می کند که در  "قانون انتخابات رياست جمھوری "٢٠ماده  اما بايد در نظر داشت که  .اشتباه استفاده کند

آيين  "٣٠ فصل  فاصله سه روز از انتشار صورت اسامی اوليه رأی دھندگان شکايت خود را ارائه دھد، در حالی که

ی در زمان  پس می بينيم که جدول در اينجا يک مورد ناھمخوان .وقت بيشتری برای اين کار می دھد" دادرسی مدنی

پيدا کرده " آيين دادرسی مدنی "٣٠ جدول ھمچنين يک شکاف قانونی در فصل  .ارائه شکايت را شناسايی کرده است

 .بينيم ھيچ تدبيری برای احقاق حقوق انتخاباتی در آن قانون تعبيه نشده است است، چون ھمانطور که می

نھادی مورد /چه فرد تخلف انتخاباتی

شکايت است و چه 

کسان ديگری بايد از 

 شکايت مطلع شوند

قانونی که بر اساس 

آن می توان شکايت 

 دکر

چه کسانی می توانند 

 شکايت کنند

اشتباھات در صورت  

 اسامی

قانون  "٢٠ماده

انتخابات رياست 

 "جمھوری

کميسيون انتخاباتی "

و ھر " پايگاه اخذ رای،

نھاد مربوط ديگر /فرد

شخص رأی دھنده يا 

نھاد مربوط / فردھر

 ديگر
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 بايد مطلع شود

شخص رأی دھنده يا 

نھاد مربوط /ھر فرد

  ديگر

کميسيون انتخاباتی "

 "پايگاه اخذ رای

آيين  "٣٠فصل 

به " (دادرسی مدنی

طور خاص به 

انتخابات مربوط می 

 )شود

اشتباھات در صورت 

 اسامی

  

  

ضرب االجل  اعتراض

 بررسی شکايت

ضرب االجل 

 شکايت

نحوه و محل 

 ارائه شکايت

تدابير تأمين و 

 تنبيه

سه روز، يا  دادگاه منطقه ای

بالفاصله در 

صورتی که 

شکايت در روز 

انتخابات يا روز 

قبل از انتخابات 

 ارائه شده باشد

در فاصله سه 

روز از انتشار 

صورت اسامی 

اوليه رأی 

 دھندگان

به صورت 

نوشته به 

کميسيون "

انتخاباتی پايگاه 

 "اخذ رای

الزام به تصحيح 

باه و جريمه اشت

احتمالی برای 

عضو مسئول در 

کميسيون "

انتخاباتی پايگاه 

در " اخذ رای

صورتی که 

 به  اشتباه

روشنی قابل 

 توجيه نباشد

در فاصله پنج  

روز قبل از 

 شروع انتخابات

به دادگاه منطقه 

ای مطابق با 

قوانين رسمی آن 

 دادگاه

سه روز بعد از

 ارائه شکايت

 ھيچ دادگاه باالتر
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 نظارت بر اختالفات انتخاباتی -�

  

 ھا نظارت بر اختالفات انتخاباتی و حل آن. الف

 تفسير اختالفات انتخاباتی. ب

  

   

انواع و گونه ھای شکايات، ھمچنين ارگان ھای مسئول رسيدگی به مراحل مختلف شکايات و    ◄

 .ھا، را شناسايی کنيد اعتراض

 .تلف از ارائه شکايت تا اعتراض به تصميم دادگاه پيگيری کنيدھر نزاع انتخاباتی را در مراحل مخ   ◄

ھا تا چه حد امکان پيگرد قانونی مناسب را برای  بسنجيد که سيستم رسيدگی به شکايات و اعتراض   ◄

 .افراد و نھادھای درگير فراھم می کند

  

، مقامات انتخاباتی، رسانه ھا، و در طول مدت انتخابات، ممکن است نزاع ھايی بين نامزدھا، احزاب، شھرواندان

 ھمانطور که اتکا به ساز و کارھای قانونی برای حل اختالفات نشانه اعتماد بيشتر به حاکميت  .نھادھای دولتی درگيرد

قانون و کارايی روند قانونی است، عدم حل اختالفات يا تاخير در آن، نشانه شکست سيستم در پيگيری شکايات قانونی 

 ��است

  

 نظارت بر اختالفات انتخاباتی و حل آنھا. الف

 اگر فقط تعداد محدودی  .بايد در ثبت و پيگيری ھر اختالف کوشا باشند" واحد مشاھده و تحليل"متخصصان حقوقی در 

 اما اگر تعداد بيشتری پيشامد  .ن ھر پيشامد را به صورت دستی ثبت نمودپيشامد اختالف انتظار می رود، می توا

 جدول اختالفات  .اختالف انتظار می رود، می توان برای ثبت جزئيات آنھا از برنامه ھای رايانه ای کمک گرفت

پيگيری دارند مؤثر انتخاباتی که در بخش پيش مورد بحث قرار گرفت در شناسايی جنبه ھايی از روند حقوقی که نياز به 

 .است
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 نمونه ھای کتبی را می توان از طريق شاکی، فرد يا  .ايده آل اين است که نمونه ھای کتبی شکايات جمع آوری شوند

نھاد مورد شکايت، يا دادگاه يا کميسيون انتخاباتی مسئول رسيدگی به شکايات به دست آورد؛ اين کار را ھم گروھی از 

 اطالعات مربوط به ھر شکايت را بايد به  .تی می توانند انجام دھند و ھم ديده بانھای محلیناظران در ستاد انتخابا

 : اين اطالعات عبارتند از .صورت منطقی در فرم نظارت به اختالفات انتخاباتی ثبت کرد

 ◄   اسم شاکی؛ 

 فرد يا نھاد مورد شکايت؛   ◄

 اسم مقام قضايی که به شکايت رسيدگی خواھد کرد؛   ◄

   ◄ تاريخ تسليم شکايت؛

 محل تسليم شکايت؛   ◄

   ◄ حوزه انتخاباتی يا مديريتی که اختالف در آن رخ داده؛

 خالصه ای از موارد شکايت؛   ◄

 توسط ناظران يا گروه نظارت؛- توضيحات موجود    ◄

 تاريخ شروع بررسی ھای مقدماتی؛   ◄

 اسم فرد يا ارگان بررسی کننده؛   ◄

 . رسيدگی به شکايت توسط مقام قضايیتاريخ شروع   ◄

  

ناظران بايد سعی کنند تا جايی که می توانند راجع به شکايت اطالعات جمع کنند، بدون اينکه نقش مقامات مسئول 

 برای اطمينان از بی طرفی، ناظران بايد نھايت تالش خود را برای مالقات طرفين  .رسيدگی به شکايات را بازی کنند

 . در ھنگام مالقات با شاکيان، ناظران بايد مراقب باشند توقعات نامعقول در شاکی ايجاد نکنند .برندشکايت به کار 

 موقع مالقات با شاکی، ناظران بايد معلوم کنند که آيا نامه رسمی  .ناظران حق دخالت در حل اختالف و قضاوت ندارند

اگر چنين  . تراض شده، و اگر شده در خواست سند و مدرک کنندبه مقامات انتخاباتی ارائه شده يا آيا به تصميم دادگاه اع

کاری انجام نشده، ناظران بايد شاکی را تشويق کنند که از روندھای رسمی موجود برای تسليم شکايت يا اعتراض خود 

 .استفاده کند
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ش می روند، اطالعات  به تدريج که موارد پي .به ھر مورد شکايت بايد يک شماره شناسايی منحصر به فرد داده شود

 به عنوان مثال، زمانی که بررسی ھای مقدماتی به پايان می رسد و مقام قضايی مسئول تصميم به  .جديد بايد اضافه شود

 شماره شناسايی مورد بايد ھمواره مورد استفاده قرار گيرد تا  .شروع مراحل قانونی می گيرد، فرم جديدی بايد پر شود

 .قانونی را در مورد آن دنبال کنندناظران بتوانند مراحل 

ناظران بايد سعی کنند موقع رسيدگی به شکايت در دادگاه يا کميسيون انخاباتی مربوطه حضور داشته باشند، به 

 در اين صورت ناظران بايد نھايت بی طرفی را به کار برند و از  .خصوص در مورد شکايات جنجال بر انگيز

 :ددستورالعمل ھای زير پيروی کنن

   ◄  به موقع برسيد و به ھيچ عنوان موجب به ھم خوردن نظم جلسه نشويد؛

در مورد گزارش دادن يا نظر دادن راجع به مورد احتياط کنيد، چرا که ممکن است تصميم نھايی در    ◄

 مورد آن ھنوز گرفته نشده باشد؛

 ازشھادت دادن در مورد شکايت خودداری کنيد؛   ◄

 :زير را در دادگاه يا کميسيون انتخاباتی مسئول بررسی شکايت ثبت کنندناظران بايد اطالعات 

 ◄   آيا شاکی قادر به ارائه مدرک کتبی يا شفاھی در مورد شکايت خود ھست يا خير؛ 

 آيا ساير گروه ھای درگير در شکايت قادر به ارائه مدرک ھستند يا خير؛   ◄

ی که رسانه ھا و عموم مردم حق شرکت در آن را داشته آيا جلسه دادگاه عمومی و علنی است، به طور   ◄

 باشند، يا خير؛ و آيا قسمتی از جلسه ھست که پشت درھای بسته اتفاق افتد و قابل نظارت نباشد يا خير؛

 آيا مقام قضايی ظاھرا با ھمه، از شاکی گرفته تا شاھدان و سايرين، عادالنه رفتار می کند يا خير؛   ◄

 وت به طور کلی بی طرفانه به نظر می آيد يا خير؛آيا روند قضا   ◄

 آيا تصميم مقام قضايی با تصميمات گرفته شده در موارد مشابه خوانايی دارد يا خير؛   ◄

و ساير مشاھدات، به خصوص نظرات مقام قضايی ، که نتايج به دست آمده توسط ناظر راجع به روند    ◄

 .قانونی را تاييد می کنند

 :ر دادگاه صورت گيرد، ناظر بايد عالوه بر اطالعات باال، اين اطالعات را نيز ثبت کنداگر رسيدگی د

 ◄   آيا شاکی و ساير افراد يا گروھای درگير در شکايت وکيل دارند يا خير؛ 
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 مسائل حقوقی طرح شده توسط شاکی؛   ◄

 آنھا برای توجيه مواضع تدابير قانونی خاص که شاکی و ساير افراد يا گروھای درگير در شکايت از   ◄

 خود استفاده می کنند؛

 ميزان پايبندی دادگاه به دنبال کردن مراحل قانونی؛   ◄

 مدت زمانی که طول می کشد تا دادگاه رأی خود را اعالم کند؛   ◄

دادگاه چه اطالعاتی راجع به حق اعتراض به دادگاه باالتر به افراد يا گروھای درگير در شکايت می    ◄

 دھد؟

  

بايد موارد شکايت را ثبت کرده بر پيشرفت مراحل قانونی " واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات"متخصصان حقوقی در 

 عالوه بر داده ھای جمع آوری شده توسط ديده بانھای محلی و فرم ھای نظارت بر اختالفات،  .درباره آنھا نظارت کنند

 :سيستم ثبت اختالفات بايد شامل موارد زير نيز باشد

   ◄  نقل مواد قانونی ذکر شده توسط شاکی؛: پايه قانونی شکايت

آيا تصميم قضايی راجع به شکايت مورد اعتراض ھر کدام از طرفين قرار گرفته، و اگر : وضعيت   ◄

 گرفته اعتراض به چه مقامی تسليم شده، يا آيا پرونده به نھاد دولتی ديگری برای بررسی ارجاع شده، يا خير؛

 م نھايی دادگاه يا کميسيون انتخابات، و ذکر پايه قانونی اين تصميم؛تصمي   ◄

 آيا حکم به اجرا گذاشته شده، چه موقع و به چه صورت، و ميزان يا درجه اجرا؛ و: اجرا   ◄

 .(به بخش بعد رجوع کنيد(نوع يا گونه شکايت تعيين شده توسط ھيئت ناظر    ◄

  

 تفسير اختالفات انتخاباتی. ب

 شکايات بايد با تخلفات  .بايد موارد شکايت را طبقه بندی کنند" واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات"ن حقوقی در متخصصا

 :عبارتند از  برخی نمونه ھای  .انتخاباتی مشخص شده در قانون خوانايی داشته باشد

   ◄  تشکيل کميسيون ھای انتخاباتی؛

 
www.iranrights.org 

38



 نامزدھا؛/ثبت نام احزاب   ◄

 دگان؛ثبت نام رأی دھن   ◄

 ؛)توسط احزاب(مبارزه انتخاباتی غيرقانونی    ◄

 ؛)توسط نھادھای دولتی(مبارزه انتخاباتی غيرقانونی    ◄

 پوشش رسانه ای مطالب مربوط به انتخابات؛   ◄

 خبرنگاران؛/ايجاد مزاحمت برای رسانه ھا   ◄

 ؛)توسط احزاب(ايجاد مانع برای مبارزه انتخاباتی    ◄

 ؛)توسط نھادھای دولتی(رای مبارزه انتخاباتی ايجاد مانع ب   ◄

 نقض حقوق رأی دھندگان در روز انتخابات؛   ◄

 به خطر انداختن امنيت برگه ھای رای؛   ◄

 تخلفات در حين شمارش؛   ◄

 جدول بندی؛/تخلفات در ھنگام جمع زدن   ◄

 صحت نتايج اعالم شده؛   ◄

  

ررسی کّمی موارد گوناگون نزاع ھا و چگونگی رسيدگی به آنھا را ايجاد يک بانک اطالعاتی حاوی اين اطالعات ب

اين نمونه فھرستی از جداولی که بايد برای .  نمونه ای از نحوه ارائه اين داده ھا در زير آمده است .امکان پذير می سازد

ر فقط يکی از گونه ھرگونه از شکايات تشکيل شود به دست می دھد و نشان می دھد که يک شکايت واحد چگونه بايد د

 بررسی کليه شکايات در کليه جداول نشان می دھد که کدام يک از فعاليت ھای مربوط به انتخابات  .ھا ثبت شود

بيشترين تعداد اختالفات را ايجاد کرده اند، بيشترين تخلفات در کجا اتفاق افتاده، و آيا سيستم به طور رضايت بخشی به 

 اين اطالعات در تعيين اينکه آيا سيستم امکان پيگيری قانونی مناسب برای شرکت  .شکايات پاسخ گفته است يا خير

 مشکالت تصميم گيری درون مديريت انتخابات ھم ممکن است در  .کنندگان را فرھم کرده يا خير بی نھايت موثر است

 .اثر اين اطالعات مشخص شود
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 جداول شکايات

  ھای انتخاباتیشکايات مربوط به تشکيل کميسيون. ١جدول 

 نامزدھا؛/شکايات مربوط به ثبت نام احزاب  .٢جدول 

 شکايات مربوط به ثبت نام رأی دھندگان؛  .٣جدول 

 ؛)توسط احزاب(شکايات مربوط به مبارزه انتخاباتی غيرقانونی   .۴جدول 

 ؛)توسط نھاد ھای دولتی(شکايات مربوط به مبارزه انتخاباتی غيرقانونی   .۵جدول 

 ؛)توسط احزاب(شکايات مربوط به ايجاد مانع برای مبارزه انتخاباتی   .۶جدول 

 ؛)توسط نھادھای دولتی(شکايات مربوط به ايجاد مانع برای مبارزه انتخاباتی   .٧جدول 

 شکايات مربوط به نقض حقوق رأی دھندگان در روز انتخابات؛  .٨جدول 

 به خطر انداختن امنيت برگه ھای رای؛. ٩جدول 

 تخلفات در حين شمارش؛  .١٠ جدول

 جدول بندی؛/تخلفات در ھنگام جمع زدن. ١١جدول 

 نمونه ای از يک جدول شکايات

ناحيه  شاکی محل ارائه تاريخ شماره

 مربوطه

خالصه 

 شکايت

 پيگيری

١۵ 

آگوست 

٢٠٠٣ 

کميسسيون   ١٠٠

مرکزی 

انتخابات 

 در پايتخت

حزب 

دولت "

 "خوب

-T1/EC:مورد شکايت 

1 
کميسسيون 

مرکزی 

انتخابات 

عضوی را به 

کار در 

  

 آگوست ١٧در تاريخ

، ديده بان، ٢٠٠٣

جين دو، در جلسه 

رسيدگی به اين 

جندين شکايت و 

شکايت ديگر در 

کميسيون مرکزی 
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کميسيون 

انتخاباتی ناحيه 

 گماشته ١٠٠

که، بر خالف 

 ١۵الزام ماده 

قانون 

انتخابات، 

ساکن اين ناحيه 

 .نيست

  

پايه قانونی 

 :شکايت

 قانون ١۵ماده 

انتخابات حکم 

می کند که 

عضو 

کميسيون 

انتخاباتی ھر 

 ساکن آن  ناحيه

 .ناحيه باشد

  

تامين 

 :یدرخواست

دولت "حزب 

از " خوب

کميسسيون 

مرکزی 

انتخابات می 

انتخابات شرکت 

 کميسيون از  .کرد

منشی خود خواست 

که از طريق ارسال 

   نمابر به ناحيه

درخواست کند ١٠٠

 اطالعات مربوط  که

به محل سکونت جان 

اسميت در عرض سه 

روز به کميسيون 

گزارش شود؛ در غير 

اين صورت آقای 

اسميت برکنار خواھد 

 .شد

  

 آگوست ٢١ريخ در تا

، يکی از ٢٠٠٣

ناظرين، رابرت 

جونز، در جلسه 

رسيدگی به شکايت 

در کميسيون مرکزی 

انتخابات شرکت 

 کميسيون  .کرد

گواھی از 

وست "شھرداری

دريافت کرده " تاون

بود که ثابت می کرد 

جان اسميت ساکن 

  .است١٠٠ناحيه 

کميسيون شکايت 

" دولت خوب"حزب 
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خواھد که 

عضو مذکور، 

جان اسميت، 

را برکنار کند 

و عضوی که 

از نظر محل 

سکونت و 

ساير مسائل با 

الزامات قانون 

ھماھنگی دارد 

را به جای او 

 .بگذارد

 .را رد کرد

  

  

 بی ثبت نام رأی دھندگان و حدود و ثغور حوزه ھای انتخاباتیازريا -�

 اھميت ثبت نام رأی دھندگان. الف

 ارزيابی کيفيت و دقت صورت اسامی رأی دھندگان. ب

 تفسير تطبيقی صورت اسامی رأی دھندگان و داده ھای جمعيتی. ج

 برآورد صورت اسامی رأی دھندگان. د

 سنجش ھای رايانه ای. ه

  فعاليت ھای اطالعات رسانی عمومینظارت بر. و

 نظارت بر مراکز ثبت نام رأی داھندگان. ز

 نظارت بر دادگاه ھای مربوط به ثبت نام رأی دھندگان. ح

 نظارت بر رسم حدود حوزه ھای انتخاباتی. ط
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 .کيفيت روند ثبت نام رأی دھندگان را ارزيابی کنيد   ◄

 .ھندگان را امتحان کنيد، به خصوص از طريق تحقيقات پيمايشیدر صورت لزوم، صحت صورت اسامی رأی د   ◄

 .تأثير ھر گونه کمبود در صورت اسامی رأی دھندگان را بر نحوه برگزاری انتخابات ارزيابی کنيد   ◄

 تا حد امکان از تأثير  بسنجيد که آيا حدود نواحی انتخاباتی به صورت شفاف رسم شده به طوری که کليه رأی ھا   ◄

 .وی برخوردار باشند، يا خيرمسا

  

اھميت ثبت نام رأی دھندگان. الف ��

ثبت نام رأی دھندگان ھم در راستای خواست عموم در داشتن حاکميت مردمی و ھم برای آنان که در پی اشغال کرسی 

 اين کار روشی کليدی برای جداسازی افراد واجد شرايط رأی دھی از افراد غير  . امری حياتی است ھای دولتی ھستند

 . به طور خالصه، ثبت نام رأی دھندگان برای برگزاری صحيح انتخابات ضروری است .واجد شرايط است

، يا )قبل از انتخابات(ای باشد  اين کار ممکن است دوره  .ثبت نام رأی دھندگان می تواند اشکال مختلفی به خود بگيرد

 ممکن است رأی دھندگان خود به مراکز ثبت نام رجوع کنند، يا مسئوالن دولتی  ).سالی يا حتی ماھی يک بار(منظم 

 گرچه  .مدنی استخراج شوند/خانه به خانه بروند، يا اسامی به طور خودکار از فھرست دارندگان مدارک شناسايی ملی

اد يا دولت ممکن است موظف به ثبت نام به طور منظم يا دوره ای نباشند، کليه رأی دھندگان در اين روش آخر، افر

واجد شرايط بايد قادر باشند به يکی از طرق مذکور به صورت فعال ثبت نام نمايند؛ کليه رأی دھندگان بايد قادر باشند 

 قرار گرفتن اسمشان در آن  تغيير نحوهصورت اسامی را چک کنند و از حق قانونی خود برای به چالش کشيدن يا 

 . ثبت نام رأی دھندگان ھمچنين ممکن است اجباری يا داوطلبانه باشد .برخوردار شوند

صحت صورت اسامی رأی دھندگان به درست کار کردن مقامات انتخاباتی، شرکت فعال افراد، و امکان اثبات ھويت و 

دگان بايد حاوی نام، نشانی، و جزئيات مربوط به ھر فرد واجد  صورت اسامی رأی دھن  .محل سکونت بستگی دارد

ً از  .شرايط باشد  اگر تعداد اسامی بی اندازه محدود باشد، ممکن است نشاندھنده اين باشد که شھروندان عمداً يا اشتباھا

 که به طور غيرقانونی  اگر تعداد بی نھايت زياد باشد، اين امکان برای افراد فراھم می شود  .حق رأی محروم شده اند

 .موجود در صورت اسامی رأی دھند" رای دھندگان نامرئی"از جانب 

  

با توجه به اھميت ثبت نام رأی دھندگان، احتمال پيش آمدن سواالتی در مورد صحت صورت اسامی برای رأی دھندگان، 

اد عمومی به انتخابات، اتھامات بی  گاھی اوقات، به منظور کم کردن اعتم .احزاب سياسی، و مقامات انتخاباتی ھست
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 اگر اين اتھامات بررسی و خالف آنھا ثابت نشود، اعتبار  .اساس در مورد عدم صحت صورت اسامی ھا طرح می شود

 ھيئت ھای ناظر محلی، با توجه به دانش شان و ارقامی که در اختيار دارند،  .روند انتخابات ممکن است زير سوال رود

العات قابل اثبات در مورد صحت صورت اسامی و کيفيت روند ثبت نام به عموم جامعه و مقامات قادر به ارائه اط

 .انتخاباتی ھستند

 به عنوان مثال، در بعضی کشورھا  .در بعضی کشورھا يا انتخابات، تھيه صورت اسامی رأی دھندگان الزامی نيست

 در اين صورت، گذرنامه مھر زده  .ک شناسايی رأی بدھندرأی دھندگان می توانند با ارائه گذرنامه خود به عنوان مدر

 در مواردی که صورت اسامی رأی  .خواھد شد تا از رأی دادن دوباره يک نفر در ھمان انتخابات جلوگيری شود

دھندگان وجود ندارد يا قابل اعتماد نيست، از جوھری کردن انگشت ھم می توان به عنوان نشانه انداختن رأی به 

 .ستفاده کردصندوق ا

  

 ارزيابی کيفيت و دقت صورت اسامی رأی دھندگان. ب

برای ارزيابی کيفی روند ثبت نام رأی دھندکان به طور کلی، و صحت صورت اسامی رأی دھندگان به طور خاص، 

 :ھيئت ناظر بايد چندين مساله کليدی را در نظر بگيرد

 ◄   ت با الزامات قانون اساسی کشور و موازين بين آيا معيار واجد شرايط بودن برای شرکت در انتخابا

 المللی خوانايی دارد يا خير؛

آيا روند شناسايی افراد واجد شرايط به کليه افراد فرصت کافی برای ثبت نام بدون تبعيض را می دھد يا    ◄

 خير؛

 آيا مراحل شناسايی افراد واجد شرايط منطقی ھست و به درستی اجرا می شود يا خير؛   ◄

آيا صورت اسامی رأی دھندگان تنھا حاوی اسامی کسانی است که واجد شرايط ھستند و آيا اين اطالعات    ◄

 دقيق و به روز است يا خير؛

آيا به احزاب سياسی، سازمان ھای مدنی، و عموم فرصت کافی برای بررسی صورت اسامی ھا و يافتن    ◄

 ر؛اشتباھات يا حذفيات احتمالی داده شده است يا خي

ھا به طور صحيح بررسی شده اند و تغييرات الزم در صورت اسامی ھا داده شده  آيا ادعاھا و اعتراض   ◄

 يا خير؛

آيا نسخه ھای اوليه، تصحيح شده، و نھايی صورت اسامی ھا در اختيار احزاب سياسی و سازمان ھای    ◄

 مدنی قرار گرفته است يا خير؛
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 از رأی دھندگان در پايگاه ھای اخذ رأی با صورت اسامی نھايی رأی آيا صورت اسامی ھای تھيه شده   ◄

دھندگان مطابقت دارد، و آيا مقامات به طور صحيح از صورت اسامی ھا استفده می کنند که افراد امکان رأی 

 .دادن پيدا کنند يا خير

شته باشد ممکن است تصميم چنانچه ھيئت ناظر نگرانی ھای جدی در زمينه صحت صورت اسامی ھای رأی دھندگان دا

 از آنجا که انجام چنين بررسی وقت گير  .بگيرد بررسی دقيقی را به منظور تعيين تعداد نادرستی ھای احتمالی انجام دھد

است و به تخصص قابل توجھی احتياج دارد، ھيئت ناظر محلی بايد قبل از شروع چنين کاری مطمئن شود که مساله 

ی چنين ارزيابی بايد دانست که صورت اسامی رأی دھندگان در ھيچ کشوری صد در صد  برا .نيازمند بررسی است

  .بدون اشتباه نيست

  

 تفسير تطبيقی صورت اسامی رأی دھندگان و داده ھای جمعيتی. ج

اولين امتحان برای صحت صورت اسامی رأی دھندگان از طريق مقايسه تعداد کل رأی دھندگان با تعداد شھروندانی که 

داده ھای جمعيتی را بايد از طريق سازمان دولتی مسئول آمار ملی به دست آورد . ه سن رأی رسيده اند ميسر می شودب

 سال با تعداد ١٨ مقايسه تعداد شھروندان باالی  .که قاعدتاً داده ھا را به طور منظم بعد از ھر آمارگيری به روز می کند

 اگر به نظر آيد که  .مالی در اندازه صورت اسامی به دست می دھدکل رأی دھندگان تصويری کلی از اشکالت احت

 ناظرين ھمچنين  .صورت اسامی بيش از اندازه کوتاه يا بيش از اندازه بلند است، بررسی ھای بيشتر الزم خواھد بود

خی مناطق خاص بايد تفاوت ھای منطقه ای در اشتباھات را بررسی کنند تا بسنجند که آيا اشکاالت صورت اسامی در بر

  .تاثير بيشتری گذاشته يا خير

  

 برآورد صورت اسامی رأی دھندگان. د

اگر اتھام يا احتمال نادرستی اساسی در صورت اسامی ھای رأی دھندگان وجود داشته باشد، يا اگر تحليل تطبيقی 

 آوردی از صورت اسامی ھا صورت اسامی ھای رأی دھندگان و داد ه ھای جمعيتی به بروز نگرانی ھايی بيانجامد، بر

 نتيجه گيری در مورد کيفيت و صحت صورت اسامی ھا بر اساس آمار به دست آمده از اين برآوردھا  .بايد به عمل آيد

 .امکان پذير خواھد بود

در مواردی که اتھامی مبنی بر نادرستی يا واجد شرايط نبودن تعداد قابل توجھی از اسامی وارد شده در صورت اسامی 

بايد برای تعيين درستی اتھام به " برآورد نسبت صورت اسامی به افراد"يا " برآورد صورت اسامی"جود دارد، يک و

ھدف از برآورد صورت اسامی رأی دھندگان، شناسايی و سپس پيدا کردن يک نمونه شاخص از ثبت نام . عمل آيد

اخص به درستی وارد شده، آيا در حال حاضر ساکن  سپس بايد تعيين کرد که آيا اطالعات افراد نمونه ش .شدگان است

 .نشانی مرقوم شده ھستند، و آيا برای رأی دادن واجد شرايط ھستند، يا خير
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برای به دست آوردن برآوردی از صورت اسامی رأی دھندگان، ھيئت ناظر بايد ابتدا با کمک يک متخصص آمار و 

 بررسی تک تک  .تخاب کند که از نظر علمی قابل اعتماد باشديک جمعيت شناس، نمونه شاخصی از ثبت نام شدگان ان

 سپس، ديده بانھای محلی بايد سعی در پيدا کردن و مصاحبه با افرادی  .اسامی ھم غير ضروری است و ھم غير عملی

ھستند و که انتخاب شده اند داشته باشند تا معلوم شود آيا آنھا در حال حاضر ساکن نشانی مرقوم شده در صورت اسامی 

 اگر فرد در نشانی مربوطه نباشد،  .به درستی مرقوم شده يا خير) از قبيل سن، تاريخ تولد، و غيره(آيا ساير اطالعاتشان 

مصاحبه گر بايد سعی کند بفھمد که آيا آن فرد فوت شده، به جای ديگری نقل مکان کرده، مھاجرت کرده، يا ھيچوقت 

يچ جوابی در نشانی مذکور دريافت نکند، بايد در صورت لزوم سه بار ديگر ھم  اگر مصاحبه گر ھ .وجود نداشته است

 اطالعات به دست آمده  .در ساعات مختلف شب و روز به آن نشانی مراجعه کند تا شايد فرد مورد نظر را در آنجا بيابد

 کار نشان خواھد داد که چه ميزان  اين .از تحقيقات بايد در پرسشنامه ھا ثبت شود، وارد رايانه شود، و سپس تحليل گردد

 .از اطالعات وارد شده در صورت اسامی رأی دھندگان اشتباه يا غيرقانونی ھستند

اگر ادعا می شود که تعداد زيادی از رأی دھندگان واجد شرايط از صورت اسامی رأی دھندگان حذف شده اند، گروه 

 ھدف از چنين برآوردی اين است که تعيين  .نمايد" ی به افرادبرآورد نسبت صورت اسام"ناظر محلی می تواند اقدام به 

برآورد " ھمانند  .شود اسامی چه تعداد از رأی دھندگان واجد شرايط که ثبت نام کرده اند در صورت اسامی نيامده است

 يا با مراجعه به در اينجا ھم ديده بانھای محلی بايد با نمونه شاخصی از شھروندان، اين بار در خيابان" صورت اسامی،

خانه ھا، مصاحبه کنند تا اطالعات مربوط به اسم، نشانی، واجد شرايط بودن يا نبودن، و اقدام يا عدم اقدام به ثبت نام 

 اين بار ھم ديده بانھای محلی بايد اطالعات را در پرسشنامه ھا ثبت کنند و سعی کنند جزئيات به  .آنھا را به دست آورند

ورت اسامی ھای منتشرشده مقايسه کنند تا مطمئن شوند که افراد مصاحبه شده به درستی ثبت نام شده دست آمده را با ص

 اين روش به تحليل بر مبنای تعداد و نوع افرادی که از حق خود برای ثبت نام و شرکت در انتخابات محروم شده اند  .اند

 .امل شودکمک می کند، به خصوص وقتی که اين مساله اقليت ھای ملی را ش

ديده بانھای محلی مسئول ھر کدام از اين برآوردھا بايد به خوبی آموزش ديده باشند و در ھمه اوقات جانب ادب و احترام 

 آنھا بايد در مورد سازمانی که برای آن کار می کنند و دليل نيازشان به اطالعات درخواستی باز و شفاف  .را نگه دارند

 .م در روند برآورد مرعوب نشوند بايد دقت کرد که مرد .باشند

 برآوردھا بايد در  .ھيچکدام از اين برآوردھا قبل از توليد فھرست اسامی اوليه توسط مقامات انتخاباتی ممکن نيست

زودترين فرصت ممکن بعد از توليد صورت اسامی اوليه انجام شوند تا زمان کافی برای تصحيح اشتباھات احتمالی 

ھی اوقات، ھيئت ناظر ممکن است قادر باشد کپی صورت اسامی اوليه را از مقامات انتخاباتی در  گا .وجود داشته باشد

 اين امر آسان نيست، چرا که ممکن است مقامات انتخاباتی از ارائه صورت اسامی سر باز  .سطح مرکزی دريافت کند

ت امکان، ناظر محلی بايد سعی در  در صور .زنند، يا ممکن است تھيه صورت اسامی فقط در سطح محلی ممکن باشد

به دست آوردن نسخه الکترونيک صورت اسامی رأی دھندگان داشته باشد تا انتخاب اسامی برای برآوردھا را تسھيل 

 .کند
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 سنجش ھای رايانه ای. ه

ن کار  اي .سنجش رايانه ای يعنی تحليل نسخه الکترونيک صورت اسامی رأی دھندگان جھت يافتن خطاھا و گرايش ھا

 ھيئت ھای ناظر محلی، و ھمچنين احزاب سياسی، حق  .اغلب توسط مقامات انتخاباتی يا مشاوران فنی انجام می گيرد

بررسی روش، نحوه اجرا، و نتايج اين سنجش ھا را دارند و خود نيز می توانند سنجش ھای رايانه ای انجام 

        .دھند

العات ثبت شده در صورت اسامی ھای رأی دھندگان برای کسب اطمينان سنجش ھای رايانه ای شامل جستجو در کل اط

 اين سنجش ھا می تواند خطاھايی چون تعداد نادرست، داده ھای از  .از ھماھنگی آنھا با يک سری معيارھای معين است

پاک شده، يا تصحيح  تکرار اسامی، اطالعات ناخوانا، قرار گرفتن در حوزه نامربوط، و مطالب اضافه شده،  قلم افتاده،

 .شده را شناسايی کند

از اين سنجش ھا ھمچنين می توان برای مقايسه صورت اسامی موجود با صورت ھای پيشين يا داده ھای آماری جھت 

 البته  .شناسايی ناھمخوانی ھای اساسی که ممکن است نشان دھندۀ مشکالتی در صورت اسامی فعلی باشند استفاده کرد

 .ستگی به اين دارد که صورت اسامی ھای پيشين و داده ھای آماری تا چه حد معتبر باشندفايده اين کار ب

 به عنوان مثال، در کشورھايی  .در ھنگام نظارت بر ثبت نام رأی دھندگان، تعادلی بين منافع مختلف عموم برقرار شود

ر صورت اسامی ممکن است کار که امنيت شخصی ممکن است به خطر بيفتد، محدود کردن انتشار اطالعات خاصی د

 در ھمه موارد، احترام و حفظ حريم خصوصی شھروندان، حقی است که بايد در نظر گرفته شود، و ھيئت  .مناسبی باشد

 .ھای ناظر محلی بايد با اطالعاتی که از شھروندان به دست می آورند مسئوالنه برخورد کنند

  

 صورت اسامی رأی دھدنگان کشف می کنندناظران آذری بی نظمی ھای قابل توجھی را در 

با نگرانی " به خاطر جامعه مدنی"، ھيئت ناظر محلی آذری به نام ٢٠٠٠قبل از شروع انتخابات مقدماتی در نوامبر 

 در نتيجه، ھيئت تصميم گرفت  . در صورت اسامی رأی دھدنگان وجود دارد متوجه شد که بی نظمی ھای قابل توجھی

صورت اسامی و برآورد نسبت صورت اسامی به افراد برای بررسی صورت اسامی رأی دھندگان از دو روش برآورد 

 .استفاده کند

 داوطلب را آموزش داد، و سيستمی ۴٠ ناحيۀ انتخاباتی کشور را انتخاب کرد، ١٠٠ ناحيه از ٢٠به اين منظور، ھيئت 

ی از پايگاه ھای اخذ رأی و تعدادی از اسامی رأی  در ھر ناحيه، داوطلبان تعداد .مؤثر برای گزارش دھی برقرار کرد

دھندگان در آن پايگاه ھا را به صورت راندوم برگزيدند و سپس سعی کردند با آن افراد مصاحبه کنند تا معلوم شود که 

 از  گزارش ھا به مرکز فرماندھی ھيئت بازگردانده شده و توسط تيمی .درست قرار گرفته يا خير آيا نامشان در ناحيه 
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 درصد خطا در صورت اسامی ٣٠" به خاطر جامعه مدنی،" از داده ھای به دست آمده،  .متخصصين آماری تحليل شد

 .ھای کل کشور کشف کرد

  

 نظارت بر فعاليت ھای اطالعات رسانی عمومی. و

بت نام برای انتخابات ھيئت ناظر محلی می تواند بر کمپين ھای اطالعاتی مقامات انتخاباتی برای تشويق شھروندان به ث

ً مھم می شود که ظن آن برود که نام  .يا چک کردن اسم خود در صورت اسامی نظارت کند  اين کار زمانی مخصوصا

تعداد زيادی از افراد واجد شرايط در صورت اسامی نيامده، گروه ھای خاصی از رأی دھندگان، به خصوص از ميان 

 .ند، يا تعداد زيادی از اسامی دو يا چند بار تکرار شده انداقليت ھای ملی، از حق رأی محروم شده ا

گروه ناظر محلی بايد ارزيابی کند که آيا اطالعات به موقع به دست مردم رسيده و صحت دارد يا خير، آيا ھيچ گروھی 

رين مشارکت را از شھروندان واجد شرايط از حق رأی محروم شده اند يا خير، و آيا اطالعات به نحوی داده شده که بيشت

 : اين ارزيابی را می توان از طرق زير انجام داد .ايجاد کند يا خير

 ◄    ؛)رجوع کنيد٩به فصل (با توجه به اين موضوع در ھنگام نظارت بر رسانه ھا 

   ◄ با سنجش محتوا، مقدار، و توزيع اطالعات چاپی مقامات، مانند جزوات و پوسترھا؛

اين (العات توليد شده توسط مقامات به زبانھای اقليت ھا موجود است يا غير با ارزيابی اينکه آيا اط   ◄

 .(برای وقتی است که ظن آن می رود که اقليت ھا از حق رأی محروم شده باشند

برآورد نسبت "اگر ھيئت ناظر مظنون است که اسامی برخی رأی دھندگان در صورت اسامی نيامده يا از طريق 

حقيقتا به اثبات اين ظن رسيده، می تواند خودش به عموم اطالع رسانی کند و کليه شھروندان " صورت اسامی به افراد

 در اين صورت، اطالعات داده  .را تشويق نمايد که ثبت نام کنند يا اطالعات خود را در صورت اسامی ھا چک کنند

 محلی ممکن است بخواھد گروه ھای  ھيئت ناظر .شده بايد صحيح باشد و بيشترين ميزان مشارکت عموم را برانگيزد

 را که احتمال حذف شدنشان از صورت اسامی رأی دھندگان بيشتر است مورد خطاب  خاص، مثال جوانان يا اقليت ھا

 چنانچه ھيئت ناظر محلی خود را در اين کار درگير کند، بايد درنظر داشته باشد که ممکن است از طرف  .قرار دھد

تھم شود و الزم است اطمينان حاصل کند که اطالعاتی که فراھم می کند کامال بی طرفانه احزاب سياسی به تبعيض م

 .است

  

 نظارت بر مراکز ثبت نام رأی داھندگان. ز
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بر عکس سيستم ھايی که در آنھا اسامی (اگر قانون شھروندان را ملزم کند که پيشاپيش در مراکز خاصی ثبت نام کنند 

 شھروندان استخراج می شود يا مأموران خانه به خانه می روند و اسامی رأی دھندگان رأی دھندگان از صورت اسامی

  .، در اين صورت ناظران ممکن است بخواھند بر مراحل ثبت نام در اين مراکز نظارت کنند)را جمع آوری می کنند

عکس خود انتخابات که بيشتر  با اين وجود، بر  .روش نظارت در اينجا بايد شبيه روش نظارت بر به صندوق آرا باشد

 اگر ھيئت ناظر تصميم به  .از چند روز طول نمی کشد، ثبت نام برای انتخابات ممکن است ھفته ھا به طول بيانجامد

نظارت بر مراکز ثبت نام خاصی بگيرد، بايد تعيين کند که آيا می خواھد ھر روز بر آنھا نظارت کند يا فقط نمونه 

ل می رود ثبت نام در بعضی مراکز مشکل آفرين تر از جاھای ديگر باشد، ھيئت ناظر می تواند  اگر احتما .برداری کند

 .ترکيبی از دو روش باال را به کار برد

وقتی روش نظارت تعيين شد، ھيئت ناظر بايد ناظران را در مورد روند ثبت نام آموزش دھد و يک نمونه از فھرست 

 برای ھر مرکز در ھر روز،  .ی مخصوص گزارش در اختيار آنھا قرار دھدکارھايی که بايد انجام شود و فرم ھا

 :ناظران بايد موارد زير را ثبت کنند

   ◄  چند نفر ثبت نام شدند؛

 چند نفر از واجدان شرايط موفق به ثبت نام نشدند؛   ◄

 چند نفر از غير واجدان شرايط اجازه ثبت نام يافتند؛   ◄

 ثبت نام کردند؛چند نفر بيش از يک بار    ◄

 آيا مراحل ثبت نام به درستی انجام شده يا خير؛   ◄

 آيا مرکز به راحتی قابل دسترس بود و به موقع باز و بسته شد يا خير؛   ◄

 آيا مواد مورد نياز به اندازه کافی وجود داشت يا خير؛ و   ◄

شدن در صورت اسامی رأی دھندگان آيا داده ھا به درستی ثبت و به مرکز ثبت نام کل کشور برای وارد    ◄

 .فرستاده شد يا خير

 ھر گزارش بايد در بانک اطالعاتی وارد شود تا ھيئت  .گزارش ھا بايد دقيق، روشن، و به راحتی قابل استفاده باشند

کاالت  اطالعات بايد ھمچنين شامل داده ھايی راجع به اش .ناظر بتواند موفقيت يا عدم موفقيت ثبت نام را تعيين کند

 .موجود در ثبت نام و شناسايی افراد و مناطقی که در آنھا به اندازه کافی ثبت نام صورت نگرفته باشد

  

 نظارت بر دادگاه ھای مربوط به ثبت نام رأی دھندگان. ح
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در طول دوره انتخابات، شھروندان، نامزدھا، يا احزاب سياسی ممکن است به اسامی موجود در صورت اسامی رأی 

توسط دادگاه ھای مربوط به ثبت نام رأی   چنين اختالفاتی معموال .گان اعتراض کنند يا آنھا را به چالش بکشنددھند

دھندگان، کميسيون انتخابات، يا دادگاه ھای قضايی حل و فصل می شوند و ھيئت بايد برآنھا نظارت کند تا بسنجد که آيا 

احل قانونی را دنبال می کنند، و به اعتراض کننده و مورد اعتراض مقامات قضايی بی طرفانه عمل می کنند، ھمواره مر

 به اين منظور، ھيئت ناظر محلی می تواند يا روش ھا و  .قرار گيرنده فرصت پاسخ گويی در دادگاه را می دھند يا خير

يا برآوردی )  به مورديعنی بر اساس مورد(ابزار مورد استفاده در نظارت بر ساير اختالفات انتخاباتی را به کار گيرد 

از نمونه ھای شاخص اعتراض کنندگان و مورد اعتراض قرار گيرندگان به عمل آورد تا تعيين کند که آيا قانون به طور 

 .بی طرفانه و يکسان دنبال شده يا خير

  

 نظارت بر رسم حدود حوزه ھای انتخاباتی. ط

ی بايد از تاثير مساوی با رأی ديگر برخوردار باشد تا از ھر رأ" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا،"بر اساس تعھدات 

 اين بدان معناست که ھر نماينده انتخاب شده بايد تعداد مساوی از انتخاب  .مشارکت مساوی ھمگان اطمينان حاصل شود

تعداد انتخاب  به عنوان مثال، در يک سيستم انتخاباتی مبتنی بر رأی اکثريت،  .کنندگان ثبت نام شده را نمايندگی کند

 در سيستم  . درصد از تعداد انتخاب کنندگان در حوزه ھای ديگر متفاوت باشد١٠کنندگان در ھر حوزه نبايد بيش از 

 بايد با تعداد انتخاب  نمايندگی تناسبی، تعداد انتخاب کنندگان ممکن است متفاوت باشد، ولی تعداد نمايندگان ھر حوزه

 قانون انتخابات بايد معيارھای دقيق و واحدی برای ترسيم حدود و ثغور حوزه  . باشدکنندگان آن حوزه خوانايی داشته

ھای انتخاباتی داشته باشد که در آنھا مواردی چون جمعيت رأی دھندگان در ھر حوزه و تداوم جغرافيايی، مديريتی، و 

اصل بی طرفی سياسی، و ترجيحاً  مرزھا بايد به طور شفاف، مطابق با  .تاريخی حوزه ھا در نظر گرفته شده باشد

 ھيئت ناظر محلی بايد بسنجد که آيا حوزه ھای انتخاباتی به طور  .توسط ھيئتی از متخصصان بی طرف کشيده شوند

شفاف رسم شده اند تا ھمه رأی ھا تا حد امکان از تاثير مساوی برخوردار باشند، و آيا رسم حدود حوزه ھا از انتخابی 

 . تعصب به دور بوده است، يا خيرعمل کردن، تبعيض، و

  

 نظارت بر مديريت انتخابات - �

  

  ساختار مديريت انتخابات .الف

 مسائل کليدی برای ارزيابی .ب
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 .ترکيب، تاثير، و حرفه ای بودن مديريت انتخابات را ارزيابی کنيد   ◄

 . ربسنجيد که آيا مديريت انتخابات در کار خود شفاف و بی طرف بوده يا خي   ◄

با کميسيون ھای انتخاباتی در ھمه سطوح روابط حسنه کاری برقرار کنيد تا امکان تشکيل جلسات منظم با آنھا    ◄

 .و دسترسی به اطالعات مربوطه حفظ شود

  

 ساختار مديريت انتخابات. الف

وارد، انتخابات تحت نظارت  در بيشتر م .ارگان مسئول مديريت انتخابات بايد اعتماد رقيبان سياسی و عموم را حفظ کند

که کارمندان يا منشی ھم برای آن کار می " کميسيون مرکزی انتخابات،"يک کميسيون ملی انتخابات، اغلب با عنوان 

 تعدادی کميسيون انتخاباتی سطح پايين تر بسته به حوزه ھای  . ترکيب اين ارگان معموال دائمی است .کنند قرار دارد

کشور و ھمچنين کميسيون ھای پايگاه ھای اخذ رأی در ھر حوزه رأی گيری زير نظر کميسيون انتخاباتی يا مديريتی 

 . ترکيب و کارکرد ھر اليه از مديريت انتخابات بايد به روشنی در قانون تبيين شده باشد .مرکزی کار می کنند

  

دادگستری، نيز دستور داده شود در ممکن است به ارگان ھای دولتی ديگر، مانند دولت محلی، وزارت کشور، يا وزارت 

 . در اين صورت، بر کار آنھا ھم مانند کار کميسيون ھا بايد نظارت کرد .انتخابات نقشی داشته باشند

بايد بر کار کميسيون مرکزی نظارت داشته باشد، ديده بانھای منطقه " واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"به طور کلی، 

 ای و، در صورت نياز، کميسيون ھای حوزه ای، و ناظران بر کميسيون ھای پايگاه ھای ای بر کارکميسيون ھای منطقه

 .اخذ رای

واحد تحليل " اعضا  .ناظران محلی بايد سعی در حفظ رابطه ای حرفه ای با کليه سطوح مديريت انتخابات داشته باشند

يون ھا و کارمندانشان ديدار کنند تا از نحوه و ديده بانھای منظقه ای بايد به طور منظم با کميس" وھماھنگی مشاھدات

 آنھا ھمچنين بايد در جلسات رسمی کميسيون ھا شرکت کنند و از تصميمات اخذ  .پيشرفت آماده سازی ھا مطلع شوند

 در صورت وجود امکانات کافی، ھيئت ناظر محلی بايد سعی در جمع آوری و بررسی کليه  .شده يادداشت بردارند

انتشارات رسمی مربوط به . ات، و دستورالعمل ھای صادره توسط مقامات انتخاباتی داشته باشدتصميمات، مقرر

 معموال قوانين و مقررات بايد منتشر شده باشند تا بتوانند  .انتخابات بايد برای يافتن مقررات و ساير قوانين بررسی شوند

 .به جرا درآيند

  

 مسائل کليدی برای ارزيابی. ب
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 :ارزيابی قرار گيرند عبارتند از/ربوط به کميسيون ھای انتخاباتی که بايد مورد بررسیمسائل کليدی م

 ◄   روش برگزيدن کميسيون ھای انتخاباتی و تعريف کارکرد ھای آنھا   :تشکيل کميسيون ھای انتخاباتی

 در بيشتر   شوند کميسيون ھای انتخاباتی بايد به صورت مستقل و بی طرفانه تشکيل .بايد در قانون تبيين شود

موارد، اين بدان معنی است که نمايندگانی از احزاب سياسی مختلف به صورت متنوع و متعادل در کميسيون 

 در کشورھايی که اعتماد کافی به روند انتخابات وجود داشته باشد، کميسيون ھا می  .ھا حضور داشته باشند

 اعضا  .از جمله اعضا قوه قضاييه، ھم تشکيل شوندتوانند از افراد مورد احترام، بی طرف، و با تجربه، 

 .کميسيون ھا را نبايد به طور خودسرانه و غيرقانونی از کار برکنار کرد

کميسيون ھا نه تنھا بايد به صورت مستقل و بی طرفانه   :استقالل و بی طرفی کميسيون ھای انتخاباتی   ◄

 از دخالت در کار کميسيون ھا يا ارعاب  . ھم عمل کنندتشکيل شوند، بلکه بايد به صورت مستقل و بی طرفانه

 کميسيون ھای انتخاباتی بايد حقوق آزادی بيان، اجتماع با ديگران، و تشکيل  .آنھا بايد جلوگيری به عمل آيد

ھر گونه برخورد جانبدارانه يا سوه . مجامع مسالمت آميز را بدون تبعيض و مطابق با روند قانونی رعايت کنند

 .اده از قدرت می تواند حقانيت انتخابات را به طور جدی به خطر بيندازداستف

  

 کليه جنبه ھای کار آنھا بايد  .کميسيون ھای انتخاباتی بايد به صورت باز و شفاف عمل کنند  :شفافيت   ◄

ا، فراھم  شفافيت از چندين راه، از جمله با حضور نمايندگان احزاب در کميسيون ھ .برای موشکافی باز باشد

 با اين ھمه،  .آوردن امکان دسترسی برای رسانه ھا و ناظران، و انتشار به موقع تصميمات، به دست می آيد

 .ناظران ھميشه نمی توانند دسترسی مستقيم به جلسات کميسيون ھا داشته باشند

تاندارد در کليه اعضا و کارمندان کميسيون ھا بايد از آموزش مناسب و اس  :جذب نيرو و آموزش   ◄

فاصله زمانی کافی از شروع انتخابات برخوردار شوند تا بتوانند با اطالعات کامل راجع به نحوه انجام وظايف 

 تا جايی که امکان دارد، کميسيون ھای انتخاباتی بايد تعداد متناسبی از نماينده از ميان  .خود شروع به کار کنند

 .زنان و اقليت ھا داشته باشند

 بودجه ھمچنين  .کميسيون ھای انتخاباتی بايد بودجه ای شفاف، کافی، و مستقل داشته باشند  :تامکانا   ◄

بايد در فاصله زمانی کافی از شروع انتخابات در اختيار آنھا قرار گيرد تا بتوانند انتخاباتی معتبر برگزار کنند 

 جدول زير فعاليت ھای  .م برسانندو سازماندھی ھای الزم برای مخارج و مواد را در زمان مناسب به انجا

اصلی را که ممکن است در حيطه اختيارات سطوح مختلف ارگان ھای کميسيون ھای انتخاباتی قرار گيرد 

 .نشان می دھد
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 نظارت بر مديريت انتخابات

 فعاليت ھا و کارکرد ھای مديريتی سطح مديريت انتخابات

  نوناجرای عادالنه و بی طرفانه قا  کميسيون مرکزی

 اعتبارسنجی ناظرين  

 تعيين حدود و ثغور حوزه ھای رأی گيری  

 تبيين مقررات مديريتی  

 حل و فصل اختالفات  

 تعيين طرز رفتار احزاب  

 تعيين طرز رفتار رسانه ھا  

 سرپرستی ثبت نام رأی دھندگان  

 سرپرستی بودجه انتخابات  

 سرپرستی توليد مواد انتخاباتی  

  توزيع مواد انتخاباتی  

 وزش مقامات انتخاباتی و سرپرستی آم

  کميسيون ھای سطح پايين تر

 جدول بندی، تخصيص، و انتشار نتايج  

  نظارت بر مخارج انتخاباتی احزاب و

 نامزدھا

اجرای عادالنه و بی طرفانه قانون و   حوزه ای/کميسيون ھای منطقه ای

  مقررات

 حل و فصل اختالفات  

 نامزدھا/ثبت نام رأی دھندگان  

 ررات رفتارینظارت بر اجرای مق  

 تصحيح صورت اسامی /سرپرستی ثبت نام

  ھای رأی دھندگان

 تاييد کميسيون ھای سطح پايين /برگزيدن

  تر

 سرپرستی کميسيون ھای سطح /آموزش
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 توزيع مواد انتخاباتی  

 جدول بندی نتايج  

 اعالم نتايج  

 جمع آوری و انبار مواد انتخاباتی 

ی عادالنه و بی طرفانه قانون و اجرا  کميسيون ھای پايگاه ھای اخذ رای

  مقررات

 دريافت مواد انتخاباتی  

 نظارت بر به صندوق انداختن آرا  

 شمارش  

 بازگرداندن نتايج و مواد 

  

 :سواالت کليدی که بايد توسط ھيئت ھای ناظر محلی در نظر گرفته شوند عبارتند از

 ◄   ادالنه برخورد می کنند؟آيا کميسيون ھای انتخاباتی با ھمه شرکت کنندگان يکسان و ع 

 آيا ھيچکدام از تصميمات اخذ شده توسط کميسيون ھا اصل بی طرفی را زير سوال می برند؟   ◄

آيا کميسيون ھای انتخاباتی می توانند آزاد از دخالتھای غيرقانونی و توجيه نشده مقامات دولتی و احزاب    ◄

 سياسی عمل کنند؟

 آيا آماده سازی ھای کميسيون ھا برای اطمينان از درستی روند انتخابات کافی بوده اند؟   ◄

 آيا کميسيون ھا در تصميم گيری ھای خود شفاف عمل می کنند؟   ◄

 آيا کميسيون ھا به تدابير قانونی احترام می گذارند؟   ◄

رخواست تجديد نظر معقول و عادالنه آيا تصميمات کميسيون ھا قابل تجديد نظر ھستند، در صورتی که د   ◄

 باشد؟

 آيا کميسيون ھا به زمانبندی ھای قانونی وفادار ھستند؟   ◄
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 آيا ھيچکدام از کميسيون ھا مورد فشار يا ارعاب قرار گرفته اند؟   ◄

ت  اگر نه، آيا انتقادا آيا کميسيون ھا به طور کلی از اعتماد کليه مشارکت کنندگان برخوردار ھستند؟   ◄

 وارده به آنھا موجه ھستند؟

 آيا اقليت ھای ملی و زنان به اندازه کافی در کميسيون ھای انتخاباتی نماينده دارند؟   ◄

  

 نظارت بر ثبت نام نامزدھای انتخاباتی و احزاب سياسی -�

 ثبت نام احزاب سياسی.  . الف

 ثبت نام شرکت کنندگان سياسی  . ب

 ثبت نام زنان و اقليت ھا. ج

ثبت نام رقيبان انتخاباتی را از نزديک دنبال کنيد تا معلوم شود که آيا ھمه نامزدھا و احزاب فرصت معقول و    ◄

 .مساوی برای رقابت در انتخابات دارند يا خير

 مربوط به امتناع از ثبت نام فرد يا گروھی خاص يا درخواست تجديد نظر در آن تصميم  نسخه ای از کليه مدارک   ◄

 .ع آوری کنيدرا جم

 .بسنجيد که آيا گروه ھای خاصی در روند انتخابات مورد تبعيض قرار گرفته اند يا خير   ◄

  

  

حق شھروندان برای رقابت در به دست آوردن کرسی ھای سياسی و مسئوليت ھای دولتی به " سند کپنھاگ "٧بند 

 کليه  . بدون ھيچگونه تبعيضی تضمين می نمايدصورت فردی يا به عنوان نمايندگان احزاب يا سازمان ھای سياسی را

 ھرگونه  .جريان ھا و نيروھای سياسی بايد به طور مساوی و به دور از تبعيض قادر به معرفی نامزد انتخاباتی باشند

استفاده خودسرانه يا تبعيض آميز از قانون به منظور تضعيف نيروھای سياسی خاص در تناقض با روح تعھدات 

 .برای انتخابات دموکراتيک است" يت و ھمکاری اروپاسازمان امن"
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 ثبت نام احزاب سياسی. الف

 ممکن است قانون جداگانه ای  .قانون انتخابات تعيين خواھد کرد که احزاب سياسی و نامزدھا چه موقع بايد معرفی شوند

 در نتيجه، کليه قوانين  . ثبت نام کندتعيين کند که يک گروه چگونه می تواند به عنوان حزب) مثال قانون احزاب سياسی(

   .قرار گيرد)  مراجعه کنيد۴به بند (مربوط به ثبت نام احزاب سياسی بايد تحليل شود و در جدول اختالفات انتخاباتی 

 از ھمه مھمتر،  .گروه ناظر محلی بايد بسنجد که آيا قانون به صورت عادالنه و بی طرفانه به اجرا گذاشته شده يا خير

وه ناظر محلی بايد تعيين کند که آيا روند اجرای قانون مطابق با موازين و تعھدات بين المللی درباره آزادی ارتباط با گر

 .ديگران بوده است يا خير

  

 ثبت نام شرکت کنندگان سياسی. ب

 ارزيابی  .ايندقانون انتخابات حکم می کند که احزاب و نامزدھا برای شرکت در رقابت انتخاباتی رسما ثبت نام نم

 شرايط ثبت  .چارچوب قانونی بايد تعيين کند که آيا اين قسمت از قانون با موازين ملی و بين المللی مطابقت دارد يا خير

نام بايد روشن و قابل پيش بينی باشد و عاری از خواسته ھای احيانا تبعيض آميز چون پرداخت ھزينه ھای گزاف يا 

 نامزد يا حزبی که رد صالحيت می شود بايد حق تقاضای  .ر برگه ھای درخواست ثبت نامارائه تعداد نامعقولی اسم ب

 .تجديد نظر داشته باشد

در اين فصل بسيار مھم از روند انتخابات، ھيئت ناظر محلی بايد فھرستی ازاحزاب و نامزدھای ثبت نام شده و رد 

ی کند که آيا درخواست کنندگان واجد شرايط ثبت نام بوده  به طور اخص، اين ھيئت بايد ارزياب .صالحيت شده تھيه کند

 اجرای نادرست  .اند يا خير و آيا کميسيون انتخابات قانون را به طور عادالنه و ھمگون به اجرا گذاشته است يا خير

ثبت نام قانون می تواند شامل مواردی چون عدم اطالع رسانی به موقع در مورد ضرب االجل ھا و اقدامات الزم برای 

  .بشود) مثال جمع آوری امضا يا پرداخت ھزينه(يا تحميل شرايط نامعقول و تبعيض آميز برای ثبت نام 

روند تأييد درستی امضاھا می تواند بعضی اوقات به کاری بی قاعده و جنجال برانگيز تبديل شود چرا که تعريف رسمی 

ً امکان تخطی   به عالوه، قوانين  .از اجرای مساوی و ھمگون آنھا وجود دارداز مراحل به درستی تبيين نشده و نتيجتا

 نحوه تفسير قانون در  .ھميشه به اندازه کافی در تعريف داليل الزم برای رد صالحيت درخواست کننده روشن نيستند

 درخواست می تعيين اينکه کدام اشکاالت در درخواست ھا صرفاً اشکاالت تکنيکی قابل رفع ھستند و کدام ھا به رد کامل

 .انجامند ممکن است جنجال برانگيز شود

ناظران بايد نسبت به احزاب و نامزدھايی که رد صالحيت شده اند يا آنھا که گفته می شود به طور غيرقانونی ثبت نام 

 توسط  ھرگونه اختالف ناشی از اين موارد بايد به دقت ثبت و در طول رسيدگی قضايی .شده اند توجه ويژه مبذول دارند

 داليل معقول برای رد صالحيت می تواند شامل  .دنبال شود) ھر کدام که قانون حکم کند(مقام انتخاباتی باالتر يا دادگاه 

عدم سکونت در کشور مربوطه به مدت زمان معين، عدم وجود حداقل طرفداران در ميان رأی دھندگان، يا نداشتن سن 

  .قانونی باشد
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منطقه ای، {به خصوص در کشورھايی که برخی يا کليه نمايندگانشان را در سطح زير ملی در برخی مراحل ثبت نام، 

انتخاب می کنند، ممکن است احزاب و نامزدھا ملزم شوند که به جای ثبت نام نزد مقام مرکزی انتخابات، يا } ...محلی، 

شرايطی، ديده بانھای منطقه ای بايد وضعيت  در چنين  .عالوه برآن، نزد مقام محلی يا منطقه ای انتخابات ثبت نام کنند

 ديده بانھا بايد از يک جلسه توجيھی در مورد روند درخواست و تجديد نظر  .ثبت نام احزاب و نامزدھا را گزارش کنند

 .و امکانات الزم برای ارائه گزارش به دفتر مرکزی برخوردار شوند

 :بارتند ازراھکارھای ارزيابی روند ثبت نام احزاب و نامزدھا ع

 ◄    سعی کنيد موقع تاييد درخواست ھای احزاب و نامزدھا برای شرکت در رقابت انتخاباتی حضور داشته

 باشيد؛

سعی کنيد مروری بر تعدادی از درخواست ھای بررسی شده قبل از رسيدن شما، داشته باشيد تا ببينيد    ◄

 ی آنھا ھم اعمال شده يا خير؛آيا ھمان مقدار موشکافی توسط مقامات انتخاباتی در بررس

 تعيين کنيد که آيا راھکارھا و دستورالعمل ھای رسمی برای تاييد امضاھا صادر شده يا خير؛   ◄

داليل ارائه شده برای ھرگونه رد صالحيت را تعيين کنيد، تأييد کنيد که داليل موجه بوده، و درخواست    ◄

 زاب يا نامزدھای ديگر مقايسه کنيد؛ھای رد شده را با درخواستھای قبول شده از اح

نامزدھا را به /تعيين کنيد که آيا کميسيون انتخابات ھيچکدام از تصميماتش در مورد رد يا قبول احزاب   ◄

 اگر چنين بوده، گزارش جلسه ای را که رأی گيری از  .صورت رأی گيری از اعضا کميسيون گرفته يا خير

 يد تا ببينيد ھر يک از اعضا چگونه رأی داده؛اعضا در آن صورت گرفته درخواست کن

تعيين کنيد که احزاب و نامزدھا چگونه و چه موقع از تصميم کميسيون مبنی بر رد يا قبولشان مطلع    ◄

 شدھد؛

اگر درخواستی رد شده، تعيين کنيد که آيا حزب يا نامزد مربوطه تقاضای تجديد نظر کرده يا خير، و    ◄

 . نتيجه آن چه بودهاگر کرده به کجا، و

 ثبت نام زنان و اقليت ھا. ج

گروه ناظرمحلی ممکن است بخواھد بر تعداد زنان يا اعضای اقليت ھا که توسط احزاب به عنوان نامزد معرفی شده و 

متعھد " سازمان امنيت و ھمکاری اروپا" کشورھای عضو  .توسط مقامات انتخاباتی ثبت نام شده اند نظارت داشته باشد

 رعايت تعداد زيادی موازين بين المللی حقوق بشر ھستند که از حق زنان و اقليت ھا برای مشارکت در حاکميت به

 با نظارت بر اين روند، گروه ناظر محلی می تواند گزارشی از تعداد  ). مراجعه کنيد١به فصل (کشورشان دفاع می کند 
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ده و ھمچنين تحليلی از ھرگونه تبعيض اعمال شده در اختيار زنان و اقليت ھای نامزده شده توسط احزاب و ثبت نام ش

 .عموم قرار دھد

  

 نظارت بر مبارزۀ انتخاباتی - �

 مالقات با نامزدھای انتخاباتی و احزاب سياسی. الف

 مالقات با رسانه ھا. ب

 مالقات با مقامات مسئول. ج

 نظارت بر برنامه ھای مبارزات انتخاباتی. د

 نيروھای امنيتینظارت بر رفتار. ه

 نظارت بر بودجه مبارزه انتخاباتی و منبع و مقدار کمک ھای مالی. و

 نظارت بر سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی. ز

 جلوگيری از اختالف و نظارت بر خشونت در ارتباط با انتخابات. ح

 نظارت بر ساير مسائل. ط

  

نيد تا مطمئن شويد که در مورد آزادی بيان، اجتماع با ديگران، و به طور منظم با رقبای انتخاباتی مالقات ک   ◄

 .تشکيل مجامع مسالمت آميز با مانعی مواجه نشده اند

 .ھر گونه شکايت را با مقامات مربوطه دنبال کنيد   ◄

 .نبال کنيددر مبارزات انتخاباتی شرکت کنيد و گفتمان مبارزات را برای برخورد با سخنان اھانت آميز احتمالی د   ◄

 .مطمئن شويد که امکانات دولتی به صورت ناعادالنه در جھت منافع احزاب در قدرت صرف نمی شود   ◄

 .ھر نشانه ای از ارعاب، آزارو اذيت، يا دخالت در مبارزات انتخاباتی را ارزيابی کنيد   ◄
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اليت ھای مبارزه انتخاباتی، و به خصوص ساختاری تنظيم کنيد که مطابق آن ديده بان ھا بتوانند راجع به کليه فع   ◄

 .ھر مورد خاص نگران کننده، گزارش بدھند

  

آزادی ھای بنيادين اھميت زيادی در حفظ ماھيت دموکراتيک دوران انتخابات دارند، و کليه شرکت کنندگان سياسی بايد 

ام ھای انتخاباتی، و آزادی تشکيل بدون ھيچگونه ارعاب يا سنگ اندازی از آزادی اجتماع با ديگران، آزادی بيان پي

  . شھروندان بايد بتوانند باورھای سياسی شان را آزادانه بيان کنند .مجامع مسالمت آميز با مخاطبانشان برخوردار باشند

شفافيت ھم عنصر مھمی در تضمين اجرای مقررات به صورت يکسان، باز، و شمول گرا برای کليه شرکت کنندگان 

دن يا نبودن مبارزات انتخاباتی از نظر وجود زمينه يکسان برای شرکت کليه رقبا اغلب ميزان مناسبی  عادالنه بو .است

  .برای سنجش روند انتخابات به طور کلی است

حداقل شرايطی که برای يک مبارزه عادالنه الزم است اين است که کليه رأی دھندگان اطالعات پايه ای راجع به تک 

 . اصل موضع سياسی آنھا را دريافت کرده باشندتک رقبای انتخاباتی و

انتخاباتی اين است که وجود يا فقدان زمينه يکسان برای شرکت کليه رقبا سنجيده شود و تعيين شود - ھدف از نظارت پيش

که آيا حق آزادی بيان، اجتماع آزادانه با ديگران، تشکيل مجامع مسالمت آميز، و عبور و مرور آزادنه شھروندان 

 به طور معمول، اين حقوق در قانون اساسی ھر کشور تضمين شده اند و قوانين انتخاباتی بر  .يت شده است يا خيررعا

 رعايت اين حقوق جزو موازين بين المللی حقوق بشر و  .رعايت اين حقوق به خصوص در دوران انتخابات تاکيد دارند

  .ت و بايد ھمواره در قانون و عمل مد نظر گرفته شوداس" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"تعھدات کشورھای عضو 

  

و در سطح منطقه ای توسط ديده " واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات"انتخاباتی بايد در سطح مرکزی توسط - نظارت پيش

ھيئت ناظر محلی عمل کنند و " چشم و گوش" ديده بان ھای منطقه ای بايد به عنوان  .بان ھای منطقه ای صورت گيرد

 به ھمين   .اطالعات جامع و قابل تصديق راجع به کليه جنبه ھای فضای قبل از روز اخذ رأی را به ھيئت ناظر برسانند

دليل، ديده بان ھا بايد به خوبی توجيه شده باشند، از خطوط ارتباطی خوبی برخوردار باشند، و با ساختار ارائه گزارش 

 .ه باشنداز دوران پيش از روز انتخابات آشنايی داشت

در دوران پيش از انتخابات، ديده بان ھای منطقه ای بايد نحوه پيشرفت مبارزات را از طريق مالقات ھای منظم با 

احزاب سياسی، نامزدھا، و مقامات دولتی و انتخاباتی مربوطه، و با شرکت در جلسات و گردھمايی ھای مبارزه 

ا نيروھای امنيتی، رسانه ھای محلی، ساير سازمان ھای غيردولتی،  آنھا ھمچنين می توانند ب .انتخاباتی دنبال کنند

 ديده بان ھای منطقه ای با ارسال  .طرفداران نامزدھا يا احزاب سياسی خاص، يا عموم جامعه ارتباط برقرار کنند

تی به گزارش ھای ھفتگی منظم، گزارش پيش آمدھای خاص، و گزارش مورد به مورد جلسات و گردھمايی ھای انتخابا

  .دفتر مرکزی امکان می دھند تصويری روشن از مبارزه انتخاباتی در کل کشور به دست آورد

 
www.iranrights.org 

59



 در چنين شرايطی، مھم است  .ناظران ممکن است امکان مشاھده مستقيم ھمه آنچه را که بايد گزارش شود نداشته باشند

خالف موارد جنايی که جرم اثبات نمی شود مگر  بر  .که ناظران گفته ھا و گزارش ھای دريافت شده را به دقت بسنجند

اينکه مدرک قاطع مبنی بر حدوث آن وجود داشته باشد، در موارد انتخاباتی، صرف شنيدن يک روايت از چندين منبع 

 ناظران ھميشه بايد روشن کنند که گزارش ھايشان بر اساس چيزی  .معتبر مختلف برای اثبات وقوع اتفاق کافی است

 در صورت دوم، ناظران مسئول  . مشاھده کرده اند يا چيزی که توسط ديگران به آنھا گزارش شده استاست که خود

 .تعيين اعتبار و قابل اطمينان بودن منبع گزارش ھستند

  

 مالقات با نامزدھای انتخاباتی و احزاب سياسی. الف

با احزاب سياسی اصلی، ازجمله آنھا که در و ديده بان ھای منطقه ای بايد " واحد تحليل وھماھنگی مشاھدات"اعضای 

مجلس نماينده دارند يا از ھواداران قابل توجھی برخوردار ھستند، مالقات کنند تا در مورد فعاليت ھای انتخاباتی آنھا 

 اگر حزبی اتھام  .اطالعات کسب کنند و به سخنان آنھا در مورد مسائلی که ممکن است بخواھند مطرح کنند گوش دھند

ی به فرد، گروه، يا نھادی وارد کند، ديده بان ھای منطقه ای بايد بکوشند صحت و سقم ادعای آن را از طريق منابع خاص

 اگر حزبی شکايتی به دادگاه يا کميسيون انتخابات برده است، ناظران بايد نسخه ھای کتبی مربوطه را  .ديگر ثابت کند

 ناظران ھنگام  .مل ھای مربوط به نظارت بر اختالفات انتخاباتی عمل کنندطلب کنند و از آنجا به بعد مطابق با دستورالع

مالقات با احزاب سياسی بايد در نظر داشته باشند که احزاب و ھوادارانشان ممکن است ھدف خود را از اين مالقات ھا 

واحد تحليل وھماھنگی " در انتخابات رياست جمھوری،  .داشته باشد و آن جلب حمايت و پشتيبانی از مواضعشان است

 در انتخابات مجلس و انتخابات محلی، ديده بان ھای منطقه ای بايد  . بايد با کليه نامزدھای اصلی مالقات کند "مشاھدات

 .سعی کنند با طيف وسيعی از نامزدھا با مواضع سياسی متفاوت مالقات ترتيب دھند

  

 مالقات با رسانه ھا. ب

 برخورد داشته ٩بايد با رسانه ھا در سطح ملی مطابق با توضيحات فصل "  مشاھداتواحد تحليل و ھماھنگی"اعضای 

 ديده بان ھای منطقه ای بايد با رسانه ھا ی محلی ديدار کنند تا تصوير کاملی از مالکيت، خط و مشی، و مخاطبان  .باشند

 مالقات با  .عمال شده بر آنھا اطالع يابنداين رسانه ھا به دست آورند و بتوانند از ھر گونه آزار و اذيت يا محدوديت ا

رسانه ھای محلی ھمچنين فرصتی فراھم می کند که ادعاھای گروه ھای مختلف در مقايسه با ھم سنجيده شود و نحوه 

برخورد ھر کدام از روزنامه نگاران و سردبيران با رقبای انتخاباتی، مديريت انتخابات، و ارگان ھای دولتی درگير در 

 ديده بان ھای محلی بايد از اظھار نظر به رسانه ھا در مورد روند انتخابات امتناع  .نتخابات ارزيابی گرددروند ا

 .ورزند، مگر اينکه از جانب دفتر مرکزی اجازه اين کار را يافته باشند
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 مالقات با مقامات مسئول. ج

ايد با مقامات مسئول مالقات کنند تا ازآنھا و ديده بان ھای منطقه ای ب" واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"اعضای 

 ھمانند ساير جلسات، ناظران بايد قبل از شروع جلسه تصميم بگيرند که  .اطالعات مفيد برای برنامه نظارت کسب نمايند

 .دقيقا چه می خواھند بپرسند تا موجب اتالف وقت مقامات نشوند

 به عنوان  . اتھاماتی در مورد فعاليت ھای مقامات دريافت کننددر طول دوره انتخابات، امکان دارد ناظران شکايات و

مثال، ممکن است ادعا شود که يکی از مقامات به طور غيرقانونی مانع مبارزه انتخاباتی يکی از نامزدھا شده است، يا 

ست ولی بايد آنھا را به  تصديق چنين اتھاماتی آسان ني .اينکه مقامات فعاالنه به نفع نامزد يا حزب خاصی تبليغ کرده اند

دقت بررسی کرد، چرا که چنين مواردی موجب نقض تعھدات بين المللی درباره انتخابات، و معموال نقض قانون 

 .کشوری، و نشاندھنده سوءاستفاده از مقام و قدرت ھستند

 يا کميسيون انتخابا ت اتھامات رسمی در مورد نحوه عمل مقامات عمومی را ھمچنين می توان به دادرس، پليس، دادگاه،

ً گزارش دھند . ھم ارائه داد  در مواردی جز اين،  .در چنين مواردی، ناظران بايد روند اختالف را دنبال کنند و متعاقبا

شاھدان ممکن است قدم پيش نگذارند، و قربانيان رفتار يک مقام رسمی ممکن است باور نداشته باشند که به شکايتشان 

 گرچه ناظران بايد اين قربانيان را ترغيب کنند که از  .عدالت در موردشان به اجرا در خواھد آمدرسيدگی خواھد شد و 

در چنين  . ھر ابزار قانونی که در اختيار دارند برای دادخواھی استفاده کنند، کسی نمی تواند آنھا را وادار به اقدام کند

کنند و چه موقع به متھم فرصت دھند  ادعا ھا را تعيينموقعيت ھايی، چالش ناظران اين است که چگونه صحت و سقم 

 ھر تصميمی مبنی بر رو در رو شدن با متھم بايد با مشورت با دفتر مرکزی گرفته  .که ماجرا را از ديد خودش بيان کند

 .ه باشند در مالقات با متھم، ناظران بايد امنيت خود و کسانی را که به آنھا خبررسانی کرده اند در نظر داشت .شود

  

 نظارت بر برنامه ھای مبارزات انتخاباتی. د

   .بايد جدول زمانی از فعاليت ھای احزاب و نامزدھا نگاه دارد" واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"در سطح مرکزی، 

ای در سطوح پايين تر، اين کار توسط ديده بان ھای منطقه ای انجام می شود که بايد نسخه ای از جدول زمانی را بر

 اين کار به ناظران کمک می کند که گزارشی از تعداد جلسات و گردھمايی ھای مبارزه  .دفتر مرکزی ارسال دارند

و ديده بان ھای محلی بتوانند برای " واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"انتخاباتی ھر رقيب تھيه کنند و باعث می شود که 

يد برای ھر رويداد انتخاباتی که در آن شرکت می کنند گزارش تھيه  ناظران با .فعاليت ھای خود برنامه ريزی کنند

 قالب استانداردی برای گزارش ھا بايد تعريف شود که به آسانی قابل استفاده باشد و اطالعات زير را در بر داشته  .کنند

 :باشد

   ◄  رويداد؛/جلسه/نامزد برگزارکننده گردھمايی/نام حزب

 اريخ، و مکان رويداد؛، ت)شروع و پايان(زمان    ◄
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 نام سخنران ھا و مقام آنھا، مثال رھبر حزب، يکی از نامزدھای حزب، و غيره؛   ◄

 تعداد تقريبی مدعوين؛   ◄

 آيا جلسه به ھم زده شد يا خير؛ و اگر شد، توسط چه کسانی؛   ◄

 آيا برای اطمينان از شرکت مدعوين از زور استفاده شد يا خير؛   ◄

   ◄  ناظر که سرفصل ھای اصلی سخنرانی ھا و نظرات را يادداشت کند؛ وفضايی برای

آيا سخنران ھا از زبانی استفاده کردند که باعث تحريک به خشونت شود، يا استفاده از خشونت بر عليه    ◄

 .ھواداران را ترغيب کردند، يا خير/نامزدھا/ساير احزاب

ده در يک مبارزه انتخاباتی ممکن است اھانت آميز بوده يا باعث اگر ناظران گمان می برند که نحوه بيان استفاده ش

 اگر سخنرانی باعث بروز  .تحريک به خشونت شود، بايد کلمات استفاده شده توسط سخنران را عيناَ يادداشت کنند

 .خشونت شود، آن وقت ناظران بايد مراتب را فوراً به دفتر مرکزی اطالع دھند

ردھمايی ھا، يا ساير رويدادھای مربوط به مبارزه انتخاباتی جلوگيری به عمل آيد، ھر جا از برگزاری جلسات، گ

 اگر مقامات اجازه الزم برای برگزاری رويدادی را صادر نکرده اند، ناظران بايد  .ناظرين بايد مراتب را گزارش کنند

 .ل معقول ھستند يا خيرسعی در معلوم کردن داليل امتناع آنھا داشته باشند و بسنجند که آيا اين دالي

  

 نظارت بر نحوۀ عمل نيروھای امنيتی. ه

در طول مبارزه انتخاباتی و روند اخذ رای، نيروھای امنيتی وظيفه دارند ھم از ارعاب رأی دھندگان و نامزدھا توسط 

امزدھا و ھم بر رأی  ارعاب می تواند تاثير مخربی ھم بر ن .ديگران جلوگيری به عمل آورند و ھم بی طرفانه رفتار کنند

 گرچه ارزيابی کمی موارد ارعاب  .دھندگان داشته باشد، به خصوص وقتی که توسط خود نيروھای امنيتی اعمال شود

 . گرايش گسترده به ارعاب، به خصوص توسط نيروھای امنيتی، احتماال واضح خواھد بود آسان نيست،

   . است به انتخابات مربوط باشد به دقت ثبت و ارزيابی کنندناظران بايد ھر گونه دستگيری و بازداشت را که ممکن

دستگيری و بازداشت فعالين سياسی در دوره انتخابات مساله ای بسيار جدی است و ممکن است نشان دھندۀ اين باشد که 

 .روند انتخابات با موازين بين المللی تطابق ندارد

  

 قدار کمک ھای مالینظارت بر بودجه مبارزه انتخاباتی و منبع و م. و
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سازمان "مسائل مربوط به بودجه و مخارج مبارزه انتخاباتی از اھميت فزاينده ای در داخل و خارج منطقه تحت پوشش 

 شھروندان می خواھند بدانند حاميان مالی نامزدھا و احزاب سياسی شان چه  .برخوردار ھستند" امنيت و ھمکاری اروپا

 در نتيجه، ھيئت ھای ناظر  .ا چقدر است، و اين بودجه به چه صورت صرف می شودکسانی ھستند، ميزان حمايت آنھ

محلی بيشتری امروز نتيجه می گيرند که بررسی مخارج و منبع کمک ھای مالی به مبارزه انتخاباتی يک نياز محسوب 

 . بيشتر را تسھيل کنند گزارش ھای تھيه شده بايد روند تغيير در قانون به سمت شفافيت و مسئوليت پذيری .می شود

 حتی وقتی قانون انتخابات يک  .نظارت بر مسائل مربوط به بودجه و مخارج مبارزه انتخاباتی بی نھايت مشکل است

نھاد دولتی يا کميسيون انتخابات را مسئول نظارت بر کمک ھای مالی و مخارج مبارزه انتخاباتی می کند، نھاد مسئول 

به اصطالح مخارج شخص ( حساب کل مخارج احزاب و نامزدھا و ھوادارانشان  . يابداغلب اين وظيفه را دشوار می

ھميشه نگاه داشته نمی شود، و منابع کمک مالی به يک حزب يا نامزد انتخاباتی ھميشه از مورد سوال قرار گرفتن ) ثالث

 .توسط نھادھای عمومی يا دولتی استقبال نمی کنند

  .ن دشواری ھا و حتی خطر احتمالی نظارت بر اين جنبه از روند انتخابات آگاه باشندھيئت ھای ناظر محلی بايد از اي

مخصوصا، بايد در نظر گرفت که ناظران از قدرت بررسی و پيگيری موضوع که در اختيار نھادھای دولتی ھست 

  .برخوردار نيستند

 اگر اين طور باشد،  . خود را داشته باشندقانون انتخابات ممکن است احزاب و نامزدھا را ملزم کند که حساب مخارج

   .و مقدار و تاريخ دريافت يا پرداخت پول بايد اعالم شود) يا مورد مصرف(معموال اطالعات در مورد منبع کمک مالی 

 اگر قانون  .احزاب و نامزدھا ممکن است ھمچنين ملزم به استفاده از يک حساب بانکی مخصوص انتخابات باشند

عالوه بر اين، . ن الزاماتی را قيد می کند، رعايت يا عدم رعايت آنھا بايد مورد نظارت ناظران قرار گيردانتخابات چني

سعی کنند بفھمند که آيا گزارش ھای مالی کامل، صحيح، و بر اساس ضرب االجل ھای تعيين شده بوده يا  ناظران بايد

زدھا از برخورد مساوی برخورردار ھستند يا خير، و قانون ھمچنين بايد ارزيابی کنند که آيا احزاب سياسی و نام. خير

 .تا چه حد به موقع اجرا می شود

اگر محدوديت ھای قانونی برای خرج در راه مبارزه انتخاباتی وجود دارد، ناظرين بايد بسنجند که آيا اين محدوديت ھا 

ج کردن دارند که کفاف برگزاری يک مبارزه منطقی ھستند يا خير، و آيا احزاب و نامزدھا به اندازه کافی اجازه خر

 . ناظران بايد نظر احزاب و نامزدھا را در اين زمينه جويا شوند انتخاباتی مؤثر را بدھد؟

 و نامزدھا را ملزم به نگاه داشتن حساب مخارجشان نمی کند، ناظران محلی بايد بر آن  اگر قانون انتخابات احزاب

ی دارد، مثال تبليغات تلويزيونی، راديويی، نوشتاری، و تابلويی، و توليد انبوه قسمت از خرج ھا که بازتاب عموم

   .پوسترھا و مطالب حزبی، نظارت کنند تا شايد برآوردی از ميزان خرج شده برای اين قبيل موارد به دست آورند

، به خصوص گردھمايی ھای ناظران ھمچنين می توانند برآوردی از ميزان خرج شده برای رويدادھای مبارزه انتخاباتی

 .بزرگ، به دست آورند
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 طول مدت يک قطعه تبليغاتی و ميزان  .نظارت بر تبليغات سفارشی در رسانه ھا به نسبت آسان و موثر خواھد بود

 ٩به فصل (دفعات نمايش آن، يا اندازه قطعه در رسانه ھای نوشتاری، می تواند برای محاسبه قيمت آن معيار قرار گيرد 

 . اين محاسبات برای برآورد کل مخارج يک حزب يا نامزد انتخاباتی به کا ر می آيد ).عه کنيدمراج

نظارت بر مخارج مربوط به پوسترھا و مطالب حزبی دشوارتر است، چرا که تنھا منبع نسبتا قابل اعتماد برای اطالعات 

  .حزب يا نامزد خواسته شود رجه اول بايد ازاين اطالعات در د-در اين مورد چاپخانه ای است که آنھا را چاپ کرده 

از آنجا که قانون انتخابات اغلب حکم می کند که نام حزب سياسی يا نامزد انتخاباتی و نام چاپخانه بر روی کليه مواد 

ده چاپی درج شود، ناظران محلی می توانند درخواست کنند که جزئيات قيمت و تعداد مطالب چاپی در اختيار آنھا قرار دا

 اگر افراد از دادن اين اطالعات امتناع ورزند، تنھا گزينه موجود شمارش نسخ قابل دسترس و برآورد قيمت از  .شود

 . اين کاری ست وقت گير و نه چندان دقيق، ولی برآوردی از سطح مخارج به دست می دھد .روی کيفيت چاپ است

  

  بررسی دقيق قرار می دھندناظرين محلی رومانی مخارج مبارزه انتخاباتی را مورد

  

، تحقيقی درباره انظار عمومی در رومانی از بی اعتمادی ھشداردھنده ای نسبت به منابع و ١٩٩٩در نوامبر 

 به منظور فراھم آوردن امکان  .نحوه استفاده از بودجه مبارزه انتخاباتی توسط احزاب سياسی پرده برداشت

گروھی از " انجمن طرفدار دموکراسی" يک گروه ناظر محلی به نام موشکافی و تفحص بيشتر عموم در مساله،

 . کرد٢٠٠٠متخصصان را مامور پيگيری مساله در انتخابات سال 

  

پرسشنامه ھايی در اختيار کليه احزاب سياسی و آژانس ھای تبليغاتی شان قرار داد " انجمن طرفدار دموکراسی"

 اين گروه مقدار زمان و  .منابع کمک ھای مالی به دست آوردتا اطالعاتی راجع به ميزان و نوع مخارج و 

 بعضی  .فضای خريداری شده توسط احزاب در رسانه ھای مختلف را تعيين کرد و مخارج آنھا را محاسبه نمود

استقبال کردند، به خصوص در زمينه " انجمن طرفدار دموکراسی" احزاب بيشتر از ديگران از ھمکاری با 

موفق شد آن دسته از مخارج مبارزه  PDA با استفاده از اطالعات به دست آمده،  .مالیمنابع کمک ھای 

 گزارش تھيه شده توسط گروه برای تغيير قانون  .انتخاباتی را که به اندازه کافی کنترل نمی شد شناسايی کند

 .تبودجه مبارزات انتخاباتی برای اطمينان از شفافيت و مسئوليت پذيری بيشتر به کار رف
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نظارت بر منابع کمک ھای مالی حتی از موارد قبلی ھم دشوارتر است چرا که تنھا منبع موثق اطالعات در اين زمينه 

 اگر قانون آنھا را ملزم به اعالم منابع کمک ھای مالی نکند، بعيد است خود  .خود احزاب سياسی و نامزدھا ھستند

 در ُچنين مواقعی، می توان نتيجه گرفت که  .در اختيار کسی قرار بدھنداحزاب و نامزدھا داوطالبانه اين اطالعات را 

ً در سطح حدس و گمان باقی می ماند  با اين ھمه، تجربه  .ھر گونه اطالعاتی که صحت يا سقم آن معلوم نشده صرفا

زدھا ارزش نشان می دھد که درخواست جزئيات درباره کمک ھای مالی از احزاب و نام" انجمن طرفدار دموکراسی"

 .امتحان کردن دارد

  

 ��نظارت بر سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی. ز

ده می تواند  اين استفا .در بعضی کشورھا، قانون انتخابات اجازه استفاده از امکانات دولتی را به احزاب سياسی می دھد

 برگزاری  شامل يارانه ھای مستقيم دولتی، استفاده از برخی امکانات خاص دولتی، استفاده از ساختمان ھای دولتی برای

اين امکانات بايد به طور مساوی دراختيار رقبای انتخاباتی قرار . جلسات عمومی، و دسترسی به رسانه ھای دولتی بشود

 اين خواھد بود که بسنجد آيا اين امکانات به تساوی در دسترس کليھاحزاب و   صورتگيرند، و کار گروه ناظر در اين

 امکانات ھمچنين ممکن است بر اساس معيارھايی در اختيار برخی از احزاب يا نامزدھا  .نامزدھا قرار گرفته يا خير

 : در اين صورت، ناظران بايد موارد زير را ارزيابی کنند .قرار گيرد

 ◄   ارھا بی طرفانه و روشن ھستند يا خير؛آيا معي 

 آيا معيارھا عادالنه و منطقی ھستند يا خير؛   ◄

 آيا معيارھا به تساوی برای ھمه رقبا به اجرا گذاشته شده اند يا خير؛   ◄

نامزدھا گذاشته شده اند که موجب ضرر ديگران /آيا امکانات به مقداری و در زمانی در اختيار احزاب   ◄

 .خيرنشود، يا 

 در دموکراسی،  .اين مسئوليت احزاب در قدرت است که از امکانات دولتی، چه انسانی و چه مادی، سوء استفاده نکنند

 بنابراين، وسايل  .قانون پذيرفته شده کلی اين است که اموال دولت به طور مساوی به کليه ساکنين آن کشور تعلق دارد

مخابراتی نبايد برای اھداف حزبی به کار گرفته شوند مگر اينکه به طور نقليه دولتی، فضای دفتری، و دستگاه ھای 

 عالوه بر اين، مقامات عمومی که به طور مستقيم در مديريت انتخابات  .مساوی در دسترس کليه رقبا قرار داشته باشند

به ) روھای امنيتیمثال به عنوان عضو ھيئت ھای انتخاباتی، مأمورين صندوق ھای رای، قضات، و ني(دخيل ھستند 

 ساير کارمندان عمومی که مستقيما درمديريت انتخابات دخيل نيستند نبايد  .طور خاص ملزم به رعايت بی طرفی ھستند

 .از قدرت يا نفوذ خود برای دخالت در روند انتخابات استفاده کنند

 
www.iranrights.org 

65

http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#_ftn14
http://www.iranrights.org/farsi/document-588.php#_ftn14


تياز انتخاباتی ممکن است نمونه ديگری ارائه پشتيبانی دولتی، وعده استخدام، و برنامه ھايی از اين دست برای کسب ام

 گرچه شناسايی چنين برنامه ھايی و ارزيابی تاثير آنھا آسان نيست، بايد در نظر گرفت  .از عملکرد نادرست دولت باشد

که ممکن است اين امتيازھا به جای اينکه به اسم دولت داده شود به اسم حزب يا نامزد خاصی وعده داده شود، که 

 درست قبل از شروع انتخابات مطرح شده باشد، ناظران می توانند اسناد و   ھمچنين اگر اين برنامه ھا .نادرست است

 .مدارکی مبنی بر اين ھمزمانی معنی دار جمع آوری کنند

در بعضی کشورھا مشاھده شده که احزاب و نامزدھای در قدرت، در سطح ملی يا منطقه ای، از امکانات دولتی به نفع 

 اگر مقرراتی برای آئين رفتار وزيران و مقامات دولتی وجود دارد، ناظران بايد مطمئن شوند که  .فاده کرده اندخود است

 در صورت عدم وجود چنين مقرراتی، ناظران بايد آموزش ھای دقيقی در مورد جنبه  .اين مقررات رعايت می شود

 .ات ديده باشندھای قانونی و نحوه استفاده از امکانات در طول دوره انتخاب

 ناظران بايد کليه موارد اثبات شده سوء استفاده را به  .نظارت بر استفاده از امکانات دولتی به احتياط ويژه احتياج دارد

 . ارزش مالی اين سوء استفاده ھا را نيز می توان محاسبه کرد .دقت و با جزئيات ثبت کنند

ر گذاشتن کارمندان دولتی يا پرسنل نظامی برای رأی دادن به حزب يا مساله ديگری که بايد در نظر گرفته شود تحت فشا

 اين مسأله در چندين کشور مشاھده شده و  .می باشد-که معموالً با مقامات در قدرت در ارتباط است- نامزد خاص

، فشار و  اتھامات مبنی بر رقابت انتخاباتی غير قانونی در محل کار .سؤاالتی در زمينه حقوق بشر برمی انگيزد

که ممکن (از طريق ارائه کاالھا و خدمات رايگان " خريد رأی"ارعاب، دخالت دادن موضع سياسی در استخدام، و 

 .بايد به دقت بررسی شود) است از بيت المال تأمين شده باشند يا نباشند

  

 جلوگيری از اختالف و نظارت بر خشونت در ارتباط با انتخابات. ح

گروه ھايی با منافع مختلف فرصتی فراھم کند که برای رسيدن به قدرت سياسی بدون روی آوردن به انتخابات بايد برای 

 در چنين مواردی،  . وردن به حخضخ با وجود اين، متأسفانه، خشونت گاھی اتفاق می افتد .خشونت رقابت کنند

ن بايد به دقت بر اين مساله نظارت  ناظرا .مسئوليت مديريت و حل و فصل مسأله بر عھده مقامات مربوطه قرار دارد

 .کنند

 يکی از راھھای موفقيت  .ھيئت ھای ناظر محلی می توانند نقش مثبتی در جلوگيری از خشونت انتخاباتی داشته باشند

نامزدھا /آميزی که توسط ھيئت ھای ناظر محلی برای جلوگيری از درگيری امتحان شده دور ھم جمع کردن احزاب

 گرچه مقرراتی از اين نوع ضمانت  . مقرراتی در مورد آئين رفتاردر طول دوره انتخابات استبرای توافق بر سر

 خوشبختانه،  .اجرايی ندارند، می توان بر نحوه برخورد با آنھا نظارت کرد و تخلفات را به شکل عمومی محکوم نمود

  .قاط جھانکمتر است تا در بعضی ديگر از ن OSCE خشونت مربوط به انتخابات در منطقه
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 ناظران محلی مونته نگرو در ايجاد مقرراتی برای آئين رفتاردر ميان احزاب سياسی وساطت می کنند

، بسياری از صاحبنظران و شھروندان، از به ٢٠٠١در روزھای باقيمانده به انتخابات محلی مونته نگرو در 

 در تالشی برای جلوگيری از درگيری،  .خشونت کشيده شدن مبارزه انتخاباتی، نگرانی فزاينده ای داشتند

از احزاب سياسی مونته نگرو دعوت کرد که در " شھروندان برای گذار دموکراتيک"ھيئت ناظر محلی به نام 

 .جلسه بحثی راجع به چگونگی پرھيز از خشونت شرکت کنند

تارتنظيم شود پيشنھاد داد که يک سری مقررات مشخص برای آئين رف" شھروندان برای گذار دموکراتيک"

  .خشونت يا نفرت، که چارچوبی تعريف کند برای رفتار حسنه، از جمله پرھيز از زبان يا ساير ابزار محرک 

 اين مقررات  .پس از مقداری مباحثه، کليه احزاب سياسی، به جز يکی، با امضای مقررات موافقت کردند

 گرچه تخلفاتی صورت پذيرفت  .حزاب نظارت کنندھمچنين معيارھايی به ناظرن داد که بر اساس آن بر رفتار ا

 .ھم آنھا را اعالم کرد، اّما خشونتی رخ نداد" شھروندان برای گذار دموکراتيک"و 

واحد " ديده بانھای محلی و اعضای  .روش نظارت بر خشونت انتخاباتی شبيه روش نظارت بر اختالفات انتخاباتی است

 :را پر کنند که شامل موارد زير است" پيشامد مھم"مشاھده خشونت بايد فرم در صورت " تحليل و ھماھنگی مشاھدات

   ◄  محل رويداد، شامل منطقه مديريتی يا انتخاباتی؛

 ؛)ھا(قربانی    ◄

 ؛)در صورت اطالع(عامالن /متخلفان   ◄

 تاريخ وقوع پيشامد؛   ◄

   ◄ ماھيت پيشامد، شامل گزارش ھای پليس و شھود؛

 ورد پيگيری پليس قرار گرفته است يا خير؛ وآيا پيشامد م   ◄

 .طبقه بندی پيشامد   ◄

ناظران بايد در جمع آوری اطالعات بی طرفانه عمل کنند و با تعداد زيادی از شھود، و در صورت لزوم، با پليس 

 .مصاحبه نمايند
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 يک راه طبقه  .يار مھمی داردطبقه بندی يک پيشامد در تحليل ماھيت و تناوب خشونت ھای مربوط به انتخابات نقش بس

پيشامدھای اساسی شامل قتل، اقدام به قتل، تجاوز،   .��بندی پيشامدھا به پيشامدھای اساسی و پيشامدھای جزئی ست

 پيشامدھای جزئی شامل  .دن، دزدی، و حمله فيزيکی استاقدام به تجاوز، آزار جسمی جدی، شورش، به آتش کشي

 ناظران بايد ھر پيشامد را دنبال کنند تا مطمئن شوند که عدالت در مورد  .تھديد، صدمه به اموال، و تحريک است

 . آنھا نبايد در رسيدگی ھای رسمی دخالت کنند .مجريان به اجرا در می آيد

 ممکن است باعث شود که ھيئت ناظر محلی نظر بسيار منفی نسبت به آن زياد بودن خشونت در طول يک انتخابات

 عالوه بر اين، بايد  . با توجه به اين موضوع، کليه پيشامدھا بايد به روشنی ثبت شوند و موثق باشند .انتخابات ابراز کند

بانی سياسی و يا نتيجه آن است و با دقت زياد بين جرائم يا ساير فعاليت ھای غيرقانونی که مربوط به انتخابات يا پشتي

 .ساير موارد تمايز قائل شد

 نظارت بر ساير مسائل. ط

گرچه نظارت بر انتخابات عموماً بر روند انتخابات تمرکز دارد و نه بر مسائل سياسی، اين قاعده لزوماً در ھمه موقعيت 

، توجه خود را بر جنبه ھايی از  برخی ھيئت ھای ناظر محلی ممکن است ضمن حفظ بی طرفی  .ھا صدق نمی کند

ً سياسی محسوب می شوند  به عنوان مثال، ھيئت ناظر محلی ممکن است بخواھد بر  .انتخابات متمرکز کنند که احيانا

 :مسائل زير که به سياست مربوط می شوند تمرکز کند

 ◄   آيا مبارزه انتخاباتی بر اساس موضوعات است يا شخصيت ھا؛ 

 مبارزه انتخاباتی از بييشترين توجه برخوردار شدند؛کدام مسائل در    ◄

 احزاب و نامزدھا به چه ميزان در مبارزه منفی شرکت جستند؛   ◄

نامزدھا چگونه به مسائل مربوط به زنان، اقليت ھا، معلوالن، و يا مربوط به ساير قسمت ھای اجتماع    ◄

 پرداختند؛

 تی داشتند يا خير؛آيا مسائل مذھبی نقشی در مبارزه انتخابا   ◄

در صورتی که انتخابات در يک جامعه پس از بحران برگزار می شد، آيا روند انتخابات شکاف ھا را    ◄

 بيشتر کرد يا بخش ھای مختلف کشور را بيشتر به ھم نزديک کرد؛ و

 .آيا تفاوت ھای منطقه ای قابل ذکری در روند انتخابات به چشم می خورد يا خير   ◄

يئت ناظر محلی بخواھد به طور عمده بر روند انتخابات تمرکز کند، درک پس زمينۀ سياسی و مسائل مطرح حتی اگر ھ

 به عنوان مثال، برای ھيئت ناظر مفيد است که پيش زمينه ای را که  .شده در مبارزات انتخاباتی ھمچنان بسيار مھم است

از آنھا مطلع می شوند بررسی کند و ببيند که آيا رأی دھندگان در قالب آن رأی دھندگان مسائل انتخاباتی را می فھمند يا 
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 ھمچنين برای ھيئت ناظر مفيد است بفھمد که احزاب و  .تفاوت مواضع احزاب و نامزدھا را درک می کنند يا خير

ر خانه ھا، نامزدھا چگونه مبارزات انتخاباتی خود را انجام می دھند، مثال از طريق گردھمايی ھا، مناظرات، رفتن به د

 اگر سطح  .آيا ھيچکدام ازاين روش ھا به طور خاص مؤثر ھست يا خير. ابزار الکترونيکی، يا روش ھای ديگر، و

عالقه به شرکت در انتخابات در ميان رأی دھندگان پايين است، اين ممکن است به اين خاطر باشد که شرکت در 

اندن پيام خود به آنھا موفق نبوده اند، يا اينکه رأی دھندگان اعتمادی انتخابات را مھم تلقی نمی کنند، که نامزدھا در رس

 .ندارند که شرکتشان در انتخابات تغييری در نتيجه امر بدھد

  

 نظارت بر رسانه ھا -�

 اھميت نظارت بر رسانه ھا. الف

 ھدف از نظارت بر رسانه ھا. ب

 ارزيابی چارچوب قانونی حکمفرما بر رسانه ھا. ج

  بر رسانه ھای ديداری، شنيداری، و نوشتارینظارت. د

نظارت بر تبليغات سياسی و آموزش ھای انتخاباتی خريداری . ه

 شده

 نظارت بر ارعاب رسانه ھا و خبرنگاران. و

 ◄    برنامه ای شامل ارزيابی کيفی و کمی پوشش خبری برای نظارت بر رسانه ھا تنظيم کنيد تا معلوم شود

 . درطول انتخابات دسترسی منصفانه و معقول به رسانه ھا داشته اند ياخيرآيا رقبای انتخاباتی 

عمومی از رقبای انتخاباتی توجه ويژه /به ارزيابی پوشش بی طرفانه و منصفانه رسانه ھای دولتی   ◄

 .مبذول داريد

 .توجه کنيد که آيا رسانه ھا مورد ھيچگونه سختگيری و آزار قرار می گيرند يا خير   ◄

  

اھميت نظارت بر رسانه ھا. فال ��
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سازمان " کشورھای عضو  . اعالميه جھانی حقوق بشر سازمان ملل حمايت شده است١٩ازحق آزادی بيان در ماده 

ھر کس از حق آزادی بيان، از جمله حق : "يد کرده اند کهق" سند کپنھاگ "٩مجدداً در بند " امنيت و ھمکاری اروپا،

 دسترسی احزاب سياسی و نامزدھا به رسانه ھا را بدون ٧ به عالوه، بند   ."برقراری ارتباط، برخوردار خواھد بود

ب ھيچ دموکراسی رشد نخواھد کرد مگر آنکه شھروندان اطالعات الزم برای انتخا. ھيچگونه تبعيضی الزامی می داند

جای دولت در پخش برنامه ھايشان يا   به ھمين ترتيب، رسانه ھا با وجود دخالت ھای بی .نمايندگانشان را داشته باشند

  .سانسور و ارعاب خبرنگاران، نمی توانند رشد کنند

در کشورھايی که تاريخی طوالنی در دموکراسی و آزادی مطبوعات دارند، راھکارھايی برای تأمين آزادی بيان، 

 به ھمين ترتيب، در کشورھايی  .مطبوعات، و اطالعات شکل گرفته است که آگاھی يافتن شھروندان را تسھيل می کند

با دموکراسی پايدار، خبرنگاران حرفه ای اغلب قواعدی برای آئين رفتارخود تبيين کرده اند که آنھا را از تعصب 

 بنابراين،  .ری از اين سنت ھا و موازين کمتر توسعه يافته اند در دموکراسی ھای جديد تر، بسيا .برکنار نگاه می دارد

برای شھروندان اين کشورھا تقاضای حرفه ای عمل کردن و بی طرفی از رسانه ھا و نظارت بر پوشش رسانه ای 

 .احزاب سياسی، نامزدھا، مقامات دولت، و امور عمومی حتی مھم تر است

 فرصت برابر در دسترسی  .نقش مھمی در شکل دادن به افکار عموم دارندرسانه ھای الکترونيکی و نوشتاری ھر دو 

 بنابراين، نظارت ھم بر پوشش خبری  .به رسانه ھا، به خصوص تلويزيون، برای انتخابات منصفانه حياتی است

، بخش مھمی انتخابات در يک رسانه و ھم بر آزادی بيان رسانه ھا در دوران انتخابات به صورت نظام مند و بی طرفانه

 .از امر نظارت بر انتخابات را تشکيل می دھد

با اين ھمه، ناظران بايد درک کنند که الزامات آئين رفتاردر رسانه ھای خصوصی و دولتی ممکن است بسيار متفاوت 

نه ای  رسانه ھای دولتی، چه الکترونيک و چه نوشتاری، ھميشه مسئوليت دارند که اطالعات را به گو .از يکديگر باشد

 اين مساله معموالً در قانون و يا منشورھای مربوط به رسانه  .متعادل و بی طرفانه در اختيار رأی دھندگان قرار دھند

کشورھای عضو را ملزم به " سازمان امنيت و ھمکاری اروپا" حتی اگر نشده باشد، تعھدات  .ھای دولتی قيد شده است

و قيد می کند که نامزدھا بايد از برخورد برابر ) ٧بند " سند کپنھاگ،("رعايت تعادل در رسانه ھای دولتی می کند 

   .مقامات برخوردار باشند و سياست ھای عمومی بايد برگزاری مبارزات انتخاباتی در فضايی منصفانه را تضمين کنند

ه انتخابات داشته قانون محلی ممکن است مقرراتی نيز در ارتباط با آئين رفتاررسانه ھای بخش خصوصی در طول دور

 در بعضی موارد، اين مقررات شامل  .باشد که ھدف از آنھا تامين پوشش متعادل احزاب و نامزدھا توسط رسانه ھاست

 اما در صورت عدم وجود چنين مقرراتی، موازين بين المللی وجود ندارد که رسانه  .رسانه ھای نوشتاری ھم می شود

 به عنوان مثال، بايد انتظار داشت که روزنامه يک  .و خط و مشی متعادل کندھای خصوصی را ملزم به داشتن مواضع 

حزب سياسی به عنوان بلندگوی آن حزب عمل کند، و غيرمعقول نخواھد بود اگر ساير روزنامه ھای خصوصی ھم از 

 .احزاب يا نامزدھای خاصی طرفداری کنند

  

 ھدف از نظارت بر رسانه ھا. ب
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 :ه بر رسانه ھا موارد زير استھدف از نظارت بی طرفان

 ◄   ارزيابی مستقل و معتبر از وضعيت آزادی بيان رسانه ھا در طول مبارزات انتخاباتی؛ 

ارزيابی مستقل و معتبر از منصفانه بودن دسترسی به رسانه ھا و پوشش خبری در طول مبارزات    ◄

 انتخاباتی؛

 رسانه ھا؛باال بردن آگاھی عمومی نسبت به آزار و ارعاب    ◄

تشويق خبرنگاران، سردبيران، و صاحبان رسانه ھا به رعايت موازين گزارش متعادل و پرھيز از    ◄

 سخنان خصمانه و ساير مواردی که منجر به تحريک به خشونت و نفرت می شود؛ و

 .حمايت از ايجاد تغييرات مثبت در قانون رسانه ھا مطابق با موازين بين المللی   ◄

  

  

 زيابی چارچوب قانونی حکمفرما بر رسانه ھاار. ج

اين کار بايد . قبل از شروع نظارت بر رسانه ھا، مھم است که قوانين و مقرات مربوط به رفتار رسانه ھا مرور شود

انجام شود و شامل بررسی " واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"توسط ديده بان ھای رسانه ھا ھمراه با مشاوران حقوقی 

 مالقات با ارگان ھای مسئول،  .انون اساسی، قوانين، و مصوبه ھای مربوط از جانب ارگان ھای مسئول باشدتدابير ق

چون مقام مسئول موازين رسانه ھا، مقام مسئول صدور گواھينامه، مقام مسئول صدور گواھينامه ھای متناوب، و غيره، 

ر کنترل رسانه ھا دارند و مھم است که نقش و کارکردھای ھا قدرت قابل توجھی د  اين ارگان .نيز می تواند مفيد باشد

 ھمچنين شايد مفيد باشد که توصيفی از نقش اين ارگان ھا و قسمت جداگانه ای برای گزارش  .آنھا به روشنی فھميده شود

 .( رجوع کنيد۴ و ٣به فصل ھای (اختالفات رسانه ای در جدول اختالفات انتخاباتی گنجانده شود 

  

 ت بر رسانه ھای ديداری، شنيداری، و نوشتارینظار. د

 اما در بھترين حالت،  .نظارت بر رسانه ھا بايد حداقل يک ماه قبل از روز انتخابات آغاز شود و با اعالم نتايج پايان يابد

ً وقتی که ھيئت اجرايی انتخابات شروع به آماده  سازی نظارت را بايد ھر چه زودتر که ممکن است آغاز کرد، ترجيحا

 اقدامات نظارتی را بعد از انتخابات  .می کند، و آن را تا وقتی که انتخاب شدگان کرسی ھا را اشغال می کنند ادامه داد

نيز می توان ادامه داد تا حضور جامعه مدنی ورای دوره موقت انتخابات تداوم يابد و جلوی تعصب ورزی رسانه ھا در 

 .انه ھا حمايت به عمل آيدآينده جلوگيری شود و از آزادی ھای رس
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 اين کار را بر اساس  .اولين مرحله در نظارت بر رسانه ھا انتخاب رسانه ھايی ست که قرار است بر آنھا نظارت شود

 :معيارھای زير بايد انجام داد

 ◄   امکانات مالی و پرسنلی ھيئت ناظر؛ 

   ◄ تجربه و دانش در مورد پوشش رسانه ای انتخابات قبلی؛

   ◄ رياست جمھوری، مجلس، يا محلی؛: ع انتخاباتنو

 ساختار و مالکيت رسانه ھا در سطح کشور؛   ◄

 داده ھای موجود درباره تعداد و نوع خوانندگان، شنوندگان، و بينندگان رسانه ھای مختلف؛   ◄

   ◄ داده ھای موجود درباره نظر عموم نسبت به اھميت اشکال مختلف رسانه ھا؛

 مورد مالکيت راديو و تلويزيون؛اطالعات در    ◄

 .رسانه ھای مخصوص اقليت ھای ملی   ◄

عنصر کليدی در تعيين رسانه ھايی که بايد مورد نظارت قرار گيرند ميزان استفاده از آن رسانه ھا توسط رأی دھندگان 

، پر شنونده ترين برنامه  در نتيجه، پر بيننده ترين برنامه ھای تلويزيونی .برای کسب اطالعات الزم جھت انتخاب است

 .ھای راديويی، و پر خوانده ترين روزنامه ھا بايد ھدف قرار گيرند

   .تلويزيون معموال تاثير بيشتری از راديو يا روزنامه ھا دارد" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا،"در منطقه تحت پوشش 

 اصلی دولتی باشد، چرا که اين رسانه مسئوليت اولويت بايد نظارت بر پوشش خبری و اطالع رسانی ايستگاه تلويزيونی

 ساير ايستگاه ھای تلويزيونی که در دسترس کليه يا بخش بسيار بزرگی از اجتماع ھستند نيز بايد  .دارد بی طرف باشد

تلقی می " خبرساز" در صورت امکان، به ايستگاه ھای تلويزيونی منطقه ای در مناطقی که  .مورد نظارت قرار گيرند

 عالوه بر اين، رسانه ھای اقليت ھا را ھم بايد در نظر داشت، به خصوص وقتی که نگرانی  .د نيز بايد پرداختشون

 .ھايی در زمينه حقوق اقليت ھا وجود داشته باشد يا بعضی احزاب و نامزدھای اصلی از اقليت ھا باشند

زاب سياسی، ھيئت اجرايی انتخابات، و نظارت بر رسانه ھا شامل سنجش کيفيت و کميت پوشش خبری نامزدھا و اح

  . مسائل مربوط برای نظارت بايد با توجه به تاثير آنھا بر رأی دھندگان تعيين شوند .می شود" مسائل مربوط"ساير 

ھيئت ناظر محلی ھمچنين ممکن است بخواھد به موضوعات کليدی که رأی دھندگان را تحت تاثير قرار می دھند 

سانسوری نقش قابل توجھی داشته -ه اين موضوعات ممکن است در سنجش سطح تعصب و خود پرداختن ب .بپردازد

ً توسط مخالفانشان به  .باشد  ھمچنين، مھم است که سطح مناظرات سياسی آنجا که نظرات احزاب يا نامزدھا مستقيما

ورد نظارت قرار گيرد  مسائل و موضوعات مربوط که پوشش خبری آنھا بايد م .چالش کشيده می شود ارزيابی شود

 :(آنھا که با عالمت ستاره مشخص شده اند ممکن است به ھمه موقعيت ھا مربوط نباشند(عبارتند از 
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 ◄   شخص رئيس جمھور؛ 

 سخنگو يا دفتر رياست جمھوری؛   ◄

 دولت؛   ◄

 شخص نخست وزير؛   ◄

 ؛)اگر نامزد شده اند(وزيران کليدی دولت    ◄

 رھبران احزاب سياسی؛   ◄

 احزاب سياسی و نامزدھای ارشد؛   ◄

 *استاندارھا؛   ◄

 *شھردار ھای انتخاب شده؛   ◄

 *سران ارگان ھای اجرايی محلی؛   ◄

 ؛)در صورت وجود* (تحريم کنندگان   ◄

 *زبان توھين آميز و سخنرانی ھای خصمانه؛   ◄

 *اقليت ھای ملی و پوشش رسانه ھای به زبان ھای اقليت ھا؛   ◄

 *؛"سکوت مبارزات انتخاباتی "دورۀ   ◄

 *محدوديت ھای اعمال شده بر پوشش نظرسنجی ھای عمومی؛   ◄

 *تبليغات انجام شده توسط احزاب و نامزدھا؛   ◄

 *نھضت ھای آموزش به رأی دھندگان؛   ◄

 *.ھيئت ناظر محلی   ◄

انون قيد شده و بقيه گزارش ھا تمايز قائل که غالباً در ق" زمان پخش رايگان"ناظرين بر رسانه ھا بايد دقت کنند که بين 

 : در اين مورد، ناظران بايد موارد زير را بسنجند .شوند
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 ◄   آيا تدابير مربوط به زمان پخش رايگان رعايت شده اند يا خير؛ 

 برای ھمگان يکسان بوده يا خير؛) مثال، زمان ارسال(پخش " شرايط"آيا    ◄

 پخش شده که احتمال تماشای آنھا توسط بينندگان وجود داشته باشد يا آيا مطالب در زمانی و به شکلی   ◄

 خير؛

آيا مطالب ارائه شده در زمان پخش رايگان به درک شھروندان از انتخاب ھايی که در اختيار دارند    ◄

 .کمک کرده يا خير

 برنامه ھا و گزارش روش نظارت بر رسانه ھا شامل ارزيابی پوشش کمی و کيفی مسائل و موضوعات انتخابی در

 .ھاست تا معلوم شود که آيا با مقررات اوليه خبرنگاری متعادل و منصفانه خوانايی دارد يا خير

تحليل کمی رسانه ھای نوشتاری شامل اندازه گيری فضای اختصاص يافته به مسائل و موضوعات مربوطه بر اساس 

داری به معنی اندازه گيری زمان اختصاص يافته به  نظارت کمی رسانه ھای ديداری و شني .سانتيمتر مربع است

 .موضوع در جلوی دوربين يا بر روی آنتن است، که شامل نقل قول از نامزدھا ھم می شود

ھنگام اندازه گيری و ثبت زمان اختصاص يافته به يک موضوع، ناظران بايد عناصر ديگری را نيز که به روشن کردن 

 به عنوان مثال،  . مختلف کمک می کنند مورد ارزيابی قرار دھند تن به موضوعاتاشکاالت ظريف تر در نحوه پرداخ

ممکن است بعضی نامزدھا يا نمايندگان احزاب ھميشه شخصا در برنامه ظاھر شوند و با صدای خود به معرفی خود 

رنامه ھای خبری در ب. بپردازند در حاليکه سخنان بعضی ديگر ھميشه توسط مجری نقل به معنا يا خالصه می شود

 :تلويزيون، اندازه گيری ھای زمانی را می توان به بخش ھای زير تقسيم کرد- راديو

 ◄    موضوعاتی که در باال به آنھا (کل زمان اختصاص يافته به يک خبر در مورد يک موضوع مربوط

 به ثانيه؛) اشاره شد

 زب در جلوی دوربين به ثانيه؛کل زمان اختصاص يافته به تصوير و صدای نامزد يا نماينده ح   ◄

اين (کل زمان اختصاص يافته به تصويرنامزد يا نماينده حزب بدون صدا در جلوی دوربين به ثانيه    ◄

اندازه گيری ھا در مقايسه با اندازه گيری ھای پيشين نشان می دھد که نحوه پرداختن به يک فرد يا موضوع 

 ؛)چقدر متفاوت از ديگری بوده

  صدای نامزد يا نماينده حزب بدون تصوير؛ و  اختصاص يافته بهکل زمان   ◄

 .ترتيب زمانی پخش خبر نسبت به ساير بخش ھا   ◄
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تحليل کيفی شامل ارزيابی لحن مطلب است، به خصوص اينکه آيا شخص يا موضوع به صورت مثبت تصوير شده يا 

 برخی مثالھای دستکاری  .رای دستکاری موضوعمنفی و يا خنثی، و ھمچنين ارزيابی صحت مطلب و تالش احتمالی ب

 :و عدم صحت عبارتند از

 ◄   استفاده از نظرسنجی ھای عمومی به نفع يک نامزد يا حزب سياسی؛ 

حذف اخباری که می تواند نظرات راجع به يک نامزد يا حزب سياسی را به طور مثبت يا منفی تحت    ◄

 تاثير قرار دھد؛

  واقعيت بدون ارائه ھيچ مدرکی برای آن؛گزارش مطلبی به عنوان   ◄

 ارائه عقيده خبرنگار يا فرد ذينفع ديگر به عنوان خبر؛   ◄

استفاده از اصطالحات، نظرات، و توصيفاتی که به نظر کنايه آميز، بی پايه، غير حرفه ای، يا توھين    ◄

 آميز می رسد؛

 کوچک تر يا بزرگ تر نشان دادن جمعيت حاضر استفاده عمدی از زاويه دوربين، به عنوان مثال، برای   ◄

 در گردھمايی ھای انتخاباتی يک حزب يا نامزد؛

 .استفاده از عکس يا صدا برای باال بردن، تحقير، يا مسخره رقبای سياسی   ◄

عالوه بر برنامه ھای خبری، نظارت بر رسانه ھا ممکن است شامل مناظرۀ نامزدھا، برنامه ھای بحث و گفتگو، و 

 در تحليل مناظرۀ نامزدھا ھدف اين است که ناظران بسنجند آيا مطابق  .رنامه ھای مربوط به اوضاع روز نيز بشودب

 از  .خود معقول بودند يا خير" مقررات مناظره"مقررات توافق شده برخورد با ھمه نامزدھا منصفانه بود يا خير، و آيا 

مه ھای مربوط به اوضاع روز در اختيار گذاشتن دانش و بينش راجع آنجا که ھدف از برنامه ھای بحث و گفتگو و برنا

به مسائل روز است، يک برنامه واحد نمی تواند لزوماً نظر متعادلی را ارائه دھد، ولی يک مجموعه برنامه بايد اين کار 

 .ايد به دقت نظارت شود در برنامه ھايی با ماھيت اين چنينی، بر استفاده از زبان اھانت آميز يا خصمانه ب .را بکند

در رسانه ھای نوشتاری، بايد بين سرمقاله ھا، نظرات، و نامه ھا از يک طرف و پوشش خبری از طرف ديگر تمايز 

سر مقاله ھا و نامه ھای بيشتری در پشتيبانی از يک ( تحليل موارد اول به فھم موضع روزنامه کمک می کند  .قائل شد

 .، در حاليکه پوشش خبری به طوری کلی بايد ھمچنان بی طرفانه باشد)شوندنامزد يا حزب به خصوص چاپ می 

 گرچه رسانه ھا بايد اطالعات مربوط به  .پوشش رسانه ای فعاليت ھای دولت در دوران انتخابات مساله دشواری است

ب يا گروھی که در حال فعاليت ھای مھم دولت را در اختيار شھروندان قرار دھند، اين کار طبيعتاً باعث می شود که حز

در ارزيابی . حاضر قدرت را در دست دارد فرصت بيشتری از ديگران برای رساندن پيامش به رأی دھندگان داشته باشد

که " اعالن ھای مربوط به سياست ھا"و " اعالن ھای خدمات عمومی"پوشش رسانه ای فعاليت ھای دولت، بايد بين 
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ممکن است به " اعالن ھای خدمات عمومی" پخش  .ش می کند تمايز قائل شددولت حاضر برای تبليغ مواضع خود پخ

اعالن ھای مربوط " بر عکس، از  .داليل کامال مشروع، مثال اعالم آمار رسمی، برای يک دولت خوب ضروری باشد

 .می شودبرای تحت تاثير قرار دادن اذھان عموم به نفع دولت حاضر در دوران انتخابات استفاده " به سياست ھا

داده ھای کمی و کيفی بايد ابتدا در فرم ھای مخصوص ديده بانی و سپس در يک بانک اطالعاتی کامپيوتری وارد شود 

 کليه داده ھای ثبت شده، نوارھا، و روزنامه ھا بايد بايگانی شود تا در  .فھم ممکن باشد تا تبديل آن به دياگرام ھای آسان

 . به آنھا رجوع کردصورت زير سوال رفتن نتايج بتوان

در صورت اجرای نظام مند و ارائه معتبر، تحليل کمی و کيفی می تواند مدرک قانع کننده ای برای تالش يا عدم تالش 

   ...رسانه ھا در حفظ تعادل و فراھم کردن دسترسی برابر به رسانه ھا باشد

  

 نظارت بر تبليغات سياسی و آموزش ھای انتخاباتی خريداری شده. ه

 اين کار مستلزم نظارت  .نظارت بر تبليغات سياسی و آموزش ھای انتخاباتی خريداری شده مفيد ولی وقت گير است

در صورت اجازه (مداوم بر رسانه ھای انتخاباتی است، چرا که امکان پخش تبليغات در ھر موقع از روز وجود دارد 

 حمله، استفاده يا عدم استفاده از زبان اھانت آميز يا  تحليل تبليغات شامل محتوای آنھا، ھدف ھای اصلی ).قانون

 تحقيق در اين زمينه ھمچنين اطالعات قابل اطمينانی  .خصمانه، و پيا م ھای کليدی احزاب و نامزدھای مختلف می شود

ت به قسم(در مورد تعداد تبليغات خريداری شده به دست می دھد که خود به برآورد ھزينه مصرف شده کمک می کند 

 .(نظارت بر بودجه مبارزه انتخاباتی مراجعه کنيد

چنانچه بيم آن برود که آگاھی از روند انتخابات و يا نقش و کارکرد انتخاب شوندگان ضعيف است، ھيئت ناظر محلی می 

 ھيئت ناظر ھمچنين ممکن است به اين نتيجه  .تواند بر آموزش رأی دھندگان و اطالع رسانی عمومی نيز نظارت کند

برسد که اشکاالتی در صورت اسامی رأی دھندگان و نگرانی ھای در مورد استقبال ناچيز مردم از انتخابات وجود 

 نظارت بر آموزش رأی دھندگان و اطالع رسانی عمومی ھمچنين برای دانستن سطح اطالعاتی که در اختيار  .دارد

ان اقليت ھا بوده يا خير، و آيا نشانی از تعصب در آن بوده اقليت ھای ملی قرار داده شده و اينکه آيا اين اطالعات به زب

  .يا خير، مفيد است

  

 نظارت بر ارعاب رسانه ھا و خبرنگاران. و

ھيئت ناظر محلی بايد با خبرنگاران و نمايندگان مؤسسات رسانه ای تماس برقرار کند و مالقات ھای منظمی با آنھا 

رک ساختار و مالکيت رسانه ھا در کشور، و اطالع از تجربه ھای احتمالی برای توضيح نحوۀ نظارت بر رسانه ھا، د

  .آنھا از فشار يا آزار و اذيت ترتيب دھد
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اشکال رايج آزار و اذيت، به منظور تشويق به خودسانسوری، طيفی از رفتارھا از خشونت و سرکوب سياسی مستقيم 

و اختالل در تأمين  کارشکنی بر سر صدور مجوز حرفه ای، گرفته تا اشکال غيرمستقيم چون اخذ ماليات غيرمعقول، 

 ھيئت ناظر بايد از صحت و سقم  .مواد اوليّه الزم برای توليد و يا اختالل در توزيع روزنامه ھا را در بر می گيرد

 ھمراه باشد و  ھر مورد بايد با سند و مدرک .ادعاھای آزار و اذيت اطمينان حاصل کند و آنھا را به طور دقيق ثبت نمايد

 در  . امکان دارد آزار و اذيت وارده سازمان ھای رسانه ای يا خبرنگاران را به شکايت قانونی بکشاند .پيگيری شود

 رجوع ۴به فصل (اين صورت، اين اختالفات بايد به روشی که ساير اختالفات انتخاباتی دنبال می شوند دنبال شوند 

 .(کنيد

  

  آرانظارت بر اخذ و شمارش -��

  نظارت بر اخذ و شمارش آرا. الف

 جدول بندی موازی آراء. ب

  

 در مورد ميزان و ماھيت نظارت تصميم بگيريد   ◄

 مطمئن شويد که ناظران آموزش ھای الزم را در مورد روند انتخابات، قالب گزارش ھا، و آئين رفتارديده اند   ◄

 انونی و فنی کامل برخوردار ھستندمطمئن شويد که ناظران در ھمه سطوح از حمايت ق   ◄

 ساختار منسجمی برای گزارش ھا تعريف کنيد   ◄

 از ارسال و تحليل به موقع گزارش ھا اطمينان حاصل کنيد   ◄

  

 با  .تقريبا ھمۀ ھيئت ھای ناظر محلی در جھت نظارت بر اخذ و شمارش آرا کوشيده اند و غالباً ھم بسيار موفق بوده اند

ج کردن ھزاران داوطلب برای حضور درپايگاه ھای اخذ رأی تعداد عظيمی نيروی انسانی در سطوح وجود اين، بسي

 بنابراين،  .ملی و منطقه ای می طلبد که ممکن است به قيمت کم کردن از ساير فعاليت ھای نظارتی حاصل شود

 .ت کندضروری است که ھيئت ناظر به روشنی بداند بر چه چيزھايی و چگونه می خواھد نظار

 :سواالت زير بايد در زودترين فرصت ممکن، ترجيحاَ در دوره ارزيابی نيازھا، مورد بررسی قرار گيرد
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 ◄   آيا الزم است در ھمه پايگاه ھای اخذ رأی ناظر گذاشته شود يا تعدادی نمونه شاخص کافی است؟ 

 آيا ناظران بايد تمام روز در يک مرکز رأی واحد ثابت بمانند؟   ◄

 يا ناظران بايد بين تعدادی مراکز رأی در رفت و آمد باشند؟آ   ◄

 به کار گماشته شوند؟" خبر ساز"آيا ناظران ثابت بايد در ھمه پايگاه ھای    ◄

 آيا ھدف بايد مشاھده و ثبت نتايج در ھمه مراکز رأی باشد؟   ◄

 گيری باشد؟ یآيا ھدف بايد مشاھده و ثبت نتايج در تعدادی نمونه شاخص از مراکز رأ   ◄

   ◄ چه امکانات مالی و پرسنلی وجود دارد؟

چگونه تعادلی بايد بين نظارت دراز مدت پيش از روز انتخابات و جذب و آموزش نيرو برای روز    ◄

 انتخابات برقرار شود؟

  

 نظارت بر اخذ و شمارش آرا. الف

 آرا نظارت کنند تا ھم امنيت آنھا بيشتر تامين شود در بھترين حالت، ناظران بايد در گروه ھای دوتايی بر اخذ و شمارش

 با اين وجود، وضعيت امکانات ممکن است طوری باشد که ھيئت  .و ھم بتوانند مشاھداتشان را با يکديگر مقايسه کنند

 .ناظر تصميم بگيرد ھر ناظر را به تنھايی در مراکز اخذ رأی مستقر کند

 به طور اخص، آنھا بايد دوره ھای آموزشی را گذرانده  .دگی کامل داشته باشندناظران بايد قبل از شروع وظايفشان آما

   .باشند، از قانون انتخابات آگاه باشند، و بدانند چگونه فرم ھای گزارش تھيه شده توسط ھيئت را تکميل و ارسال نمايند

ی که بر آن نظارت می کنند و محل مراکز  آنھا ھمچنين بايد با منطقه ا .مھم است که ناظران به آئين رفتاروفادار باشند

 .اخذ رأی و مراکز شمارش آرا آشنا باشند

اگر ناظران به نظارت بر يک پايگاه واحد گماشته شده اند بايد در طول روند اخذ رأی و شمارش آرا، اگر در ھمان محل 

ت باشند بايد حداقل سی دقيقه در ھر  اگر ناظران قرار است بين پايگاه ھا در حرک .انجام می گيرد، حضور داشته باشند

 ھنگامی که شمارش آرا در پايگاه به پايان می رسد،  ! کيفيت نظارت مھم است نه کميت آن .پايگاه وقت صرف کنند

 لوازم رأی گيری به  ناظران بايد تالش کنند نسخه ای از نتايج به دست بياورند و ھمراه نتايج و برگه ھای رأی و ساير

 .ندی بروندمرکز جدول ب
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ناظران بايد در ھمه حال بی طرفی خود را حفظ کنند و تحت ھيچ شرايطی ابراز ترجيح يا تعصب نسبت به حزب، 

 آنھا ھمچنين از الصاق يا حمل ھر گونه نشانه يا رنگ جانبدارانه خودداری    .نامزد، مقام، يا موضوع خاصی نکنند

  .تی انجام دھند که مانع و مزاحم ھيچ جنبه ای از روند انتخابات نباشد ناظرين بايد فعاليت ھای خود را به صور .کنند

نظمی مشاھده می کنند، بايد آن را به مقامات مسئول پايگاه گوشزد کنند ولی ھرگز دستورالعمل ندھند و تصميمات  اگر بی

 . قابل تصديق باشد کليه نتيجه گيری ھا بايد بر اساس مدارک مستند، حقيقی، و .مقامات را زير سؤال نبرند

ناظران بايد در ھر حال جانب ادب را نگاه دارند و به خاطر داشته باشند که آنھا نمايندگان ھيئت ناظر ھستند که کل 

ً خودشان را به رئيس پايگاه و ساير مقامات . برنامه را طرح ريزی کرده است به محض ورود به پايگاه اخذ رأی حتما

با مقامات، ناظران بايد سعی کنند با ناظران حاضر از طرف احزاب يا نامزدھا يا  عالوه بر صحبت  .معرفی کنند

ناظران بين المللی، در صورت وجود، ارتباط برقرار کنند، و ھمچنين با خود رأی دھندگان تا بتوانند اعتماد آنھا را 

 ھمه نظرات، مادام که اعتبار آنھا  .دنسبت به روند انتخابات ارزيابی کنند و سخنان آنھا در مورد نامنظمی ھا را بشنون

 ناظران بايد به خاطر داشته باشند که بعضی افراد ممکن است برای تأمين اھداف  .محل شک نباشد، بايد به حساب آيند

خود اطالعات غلط در اختيار آنھا بگذارند و بنابراين بايد ھميشه از قوه تشخيص خود برای اطمينان از ارزيابی متعادل 

 . در صورت امکان، خوب است به سخنان افراد از گروه ھای مختلف گوش داده شود .قعيت ھا استفاده کننداز مو

 :ھنگام نظارت بر به صندوق انداختن و شمارش آرا موارد زير بايد در نظر گرفته شود

 :فضای پايگاه اخذ رای

 □   آيا پيدا کردن محل آسان است؟ 

 آيا دسترسی به محل مشکل است؟   □

 آيا نشانی از فعاليت ھای مربوط به مبارزه انتخاباتی در پايگاه يا اطراف آن ديده می شود؟   □

 آيا نشانی از ارعاب، رشوه، و اختالل به چشم می خورد؟   □

 آيا افراد غير مجاز در پايگاه حضور دارند؟   □

 آيا نيروھای انتظامی به درستی عمل می کنند؟   □

 رد ترغيب يا تحريک قرار می گيرند که به فرد يا گروه خاصی رأی بدھند؟آيا رأی دھندگان مو   □

  

 :مقامات انتخاباتی
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 □   آيا مقامات به نظر آموزش ديده و آشنا به مراحل به صندوق انداختن و شمارش آرا می رسند؟ 

 آيا مقامات به نظر در اظھار نظر راجع به وظايفشان آزادند؟   □

 صورت بی طرفانه انجام می دھند؟آيا وظايفشان را به    □

آيا ھمه مقامات منصوب شده در پايگاه حضور دارند يا بعضی از خدمت در کميسيون اخذ رأی باز داشته    □

 شده اند؟

  

 :لوازم

 □   آيا لوازم اخذ رأی به اندازه کافی در پايگاه وجود دارد؟ 

 طمئن نگھداری شده اند؟آيا لوازم در فاصله تحويل و باز شدن پايگاه به صورت م   □

 آيا صندوق ھای رأی در معرض ديد مقامات قرار داده شده اند؟   □

 گرفته است؟  چه تعداد برگه از اول در اختيار پايگاه قرار آيا استفاده از برگه ھای رأی آسان است؟   □

 :صورت اسامی رأی دھندگان

 □    اين به (آنھا رأی خود را به صندوق انداخته اند؟ تعداد کل اسامی بر روی کاغذ چقدر است و چند نفر از

 (فھم ميزان استقبال در ھر پايگاه کمک می کند

 آيا به نظر می رسد که نام تعداد زيادی از افراد واجد شرايط از صورت اسامی حذف شده است؟   □

 آيا به نظر می رسد که تعداد اسامی به طور غير معقولی زياد است؟   □

  می رسد ھمه رأی دھندگان در منطقه از ساکنين ھمان منطقه باشند؟آبا به نظر   □

  

 :روند به صندوق انداختن آرا

 □   آيا پنھان بودن رأی تامين شده است؟ 
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 آيا رأی دھندگان ملزم ھستند مدارک شناسايی خود را قبل از به صندوق انداختن رأی شان نشان دھند؟   □

  رأی دھندگان به طور مؤثر و ايمن صورت می گيرد؟آيا توزيع برگه ھای رأی در بين   □

 آيا برگه ھای رأی مھر پايگاه خاص، و يا امضای مقامات آن پايگاه را دارند؟   □

 آيا افراد واجد شرايط اجازه رأی دادن می يابند؟   □

 آيا ھيچ فرد غير واجد شرايطی اجازه رأی دادن می يابد؟   □

 ی در خارج از باجه ھای اخذ رأی، رأی خود را به صندوق می اندازند؟آيا کسانی به طور غيرقانون   □

 مجاز است؟) حضور بيشتر از يک نفر در باجه اخذ رای" (خانوادگی"آيا رأی دادن    □

 آيا رأی دھندگان بيشتر از تعداد مجاز، برگه رأی دريافت می کنند؟   □

 ی به چشم می خورد؟آيا نشانی از پر کردن صندوق ھا به طور غير قانون   □

 آيا به نظر می رسد رأی دھندگان با مراحل اخذ رأی آشنايی داشته باشند؟   □

 آيا رأی دھندگانی که به کمک احتياج دارند به درستی ھدايت می شوند؟   □

 آيا تأخير قابل توجھی در اجرای رأی گيری وجود دارد؟   □

  می کنند؟آيا مقامات پايگاه مراحل را به خوبی مديريت   □

آيا به نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا اجازه داده می شود که در محدوده قانون بر روند اخذ    □

 رأی نظارت کنند؟

 آيا نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا مورد ارعاب و آزار قرار می گيرند؟   □

وند انتخابات دخالت می کنند و سعی می کنند رأی آيا نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا در ر   □

 دھندگان را تحريک يا مجبور کنند که به حزب يا نامزد خاصی رأی بدھند؟

  

ھای سيار، و اخذ  توجه ويژه ای بايد به اخذ رأی در شرايط خاص، چون اخذ رأی زودتر از موعد، اخذ رأی در صندوق

 :ر بيمارستانھا، مبذول شودرأی سربازان، زندانيان، و بيماران بستری د
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 □   آيا اخذ رأی زودتر از موعد به اندازه کافی کنترل شده، ايمن، و شفاف ھست؟ 

 آيا استفاده از پايگاھھای اخذ رأی سيار به اندازه کافی کنترل می شود؟   □

ی شود وجود اگر صورت اسامی جداگانه ای برای رأی دھندگان بيمار يا مسن که رأی آنھا در منزل اخذ م   □

 دارد، آيا تعداد اسامی موجود در اين صورت ھا به طور غيرعادی زياد نيست؟

آيا به اندازه کافی مطالب مربوط به مبارزه انتخاباتی در اختيار سربازان، زندانيان، و بيماران بيمارستانی    □

 قرار داده شده تا بتوانند انتخاب آگاھانه ای انجام دھند؟

  است؟ يزی ھای خاصی برای ثبت نام رأی دھندگان سرباز، زندانی، و بستری انجام شدهآيا برنامه ر   □

آيا تدابير کافی برای تضمين رأی پنھان عاری از ارعاب برای سربازان، زندانيان، و بيماران بيمارستانی    □

 انديشيده شده است؟

 آيا سربازان ملزم ھستند در جلوی افسرھا رأی بدھند؟   □

 افسرھا به سربازھا می گويند چگونه رأی بدھند؟آيا    □

  

 :مراحل شمارش

 □   آيا شمارش آرا به صورت شفاف انجام می شود؟ 

 آيا ناظران و نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا قادر به نظارت بر کليه مراحل شمارش ھستند؟   □

 انداخته اند با تعداد برگه ھای رأی موجود در آيا تعداد ثبت شده برای کسانی که رأی خود را به صندوق   □

 صندوق ھا خوانايی دارد؟

 آيا آراء به صورت منظم و ايمن شمارش می شود؟   □

 آيا برگه ھای رأی استفاده نشده بعد از شمرده شدن حفظ می شوند، باطل می شوند، يا نابود می شوند؟   □

 داشتی روی برگه ھای رأی می گذارند؟آيا مقامات انتخاباتی ھيچگونه عالمتی يا ياد   □

 آيا برگه ھای رأی بی اعتبار به درستی و به طور منظم تعيين و از بقيه جدا می شوند؟   □
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 آيا تعداد برگه ھای رأی بی اعتبار به طرز غيرمعمولی باال به نظر می رسد؟   □

 آيا به شکايت به صورت راضی کننده رسيدگی می شود؟   □

 م از نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا اقدام به دخالت در روند شمارش آرا می کنند؟آيا ھيچکدا   □

 آيا افراد غيرمجاز در ھنگام شمارش آرا وجود دارند و اگر دارند، نقش آنھا چيست؟   □

  

 :تکميل نتايج و انتقال آراء و ديگر مدارک انتخاباتی

 □   ش به درستی تکميل شده و به امضای مقامات پايگاه رسيده است؟آيا پروتکل ھای نتايج در پايان شمار 

آيا ناظران و نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا می توانند نسخه ای از پروتکل ھا را در پايان    □

 شمارش به دست بياورند؟

ه نمايش گذاشته می آيا نتايج به صورت عمومی اعالم می شود و نسخه ای از پروتکل نتايج برای عموم ب   □

 شود؟

آيا حمل پروتکل ھا، برگه ھای رأی، و لوازم اخذ رأی به کميسيون باالتر به طور شفاف و ايمن صورت    □

 می گيرد؟

آيا آراء و ديگر اسناد انتخاباتی به طور مستقيم به کميسيون باالتر برده می شود يا ابتدا به محل ديگری    □

 منتقل می شود؟

ظارت بر اخذ و شمارش آرا، ھمراه با تحليل برنامه ھای روز انتخابات، بايد به ناظران نشان دھد که چه تجارب پيشين ن

 به عنوان مثال، تجربه ھای پيشين ممکن است نشان دھد  .جنبه ھايی از روند اخذ و شمارش آرا به توجه ويژه نياز دارد

 مناطق است يا مواد و لوازم انتخاباتی معموال دير به که چندباره رأی دادن يکی از مشکالت قابل توجه در يکی از

 .بعضی پايگاه ھای اخذ رأی می رسند

 از ھمه  .اين الزامات بايد در فرم ھای مخصوص گزارش که توسط ناظرين اخذ و شمارش آرا تکميل می شود آمده باشد

 وارد کردن اطالعات از صورت ھای بلند  .مھم تر، فرم ھای گزارش بايد روشن، دقيق، و به راحتی قابل استفاده باشند

 اين کار ھمچنين  .با سؤالھايی که جوابھای طوالنی می طلبند به رايانه ھا زمان گير است و تحليل اين اطالعات دشوار

 در تھيه فرم ھای  .ممکن است منجر به روی ھم انبار شدن مقدار زيادی کاغذ و فشار آمدن به سيستم مخابرات شود

 برای امتحان اين  .احان بايد به خاطر داشته باشند که فرم ھا بايد به آسانی برای ناظران قابل فھم باشندگزارش، طر
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موضوع، بايد فرم ھا را قبل از روز انتخابات بين تعدادی از ناظران پخش کرد تا اطمينان يافت که به آسانی قابل فھم و 

 .قابل پر کردن ھستند

دارند و سواالتی که تعداد اشکاالت احتمالی را مشخص " خير"يا " بله" باشد که جواب فرم گزارش بايد شامل سؤاالتی

 :نمونه ای از اين نوع سواالت در پايين آمده است. می کنند

 :�مثال 

 سؤال ھای کّمی

 آيا مشاھده کرديد که کسی بيش از يک بار رای بدھد؟

 □ خير   □ بله 

 .....افتاد؟اگر جواب مثبت است، چند بار اين اتفاق 

کميسيون انتخابات چگونه با کسانی که "در صورت امکان، بايد از از سواالتی که جوابھای طوالنی می طلبند، مثل 

 تحليل تکه ھای بزرگ متن بسيار دشوار  .پرھيز نمود" نامشان در صورت اسامی رأی دھندگان نبود برخورد کرد؟،

 اگر از اين نوع سواالت استفاده می شود،  .اندن وجود داشته باشداست، به خصوص وقتی که ھزاران گزارش برای خو

بايد چند جواب از پيش تعيين شده در فرم ھا قرار داد که ناظران فقط يکی را انتخاب کنند به جای اينکه بخواھند نظرات 

 : نمونه ای از اين نوع سواالت در زيرآمده است .خود را بنويسند

 :٢مثال 

  از پيش تعيين شدهسواالت با جوابھای

 (لطفا يک يا چند جواب مناسب را انتخاب کنيد(چرا پايگاه اخذ رای به موقع باز نشد؟ 

 □ لوازم اخذ رای مھيا نبود؟

 □ کميسيسون انتخابات حاضر نبود؟

 □ امنيت پايگاه در خطر بود؟

 □ امکان دسترسی به ساختمان برای کميسيون وجود نداشت؟

 ...........................................(ای داده شده برای نوشتن استفاده کنيدلطفا از فض(موارد ديگر 
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راه سوم که ممکن است مفيد واقع شود اين است که از ناظران خواسته شود قضاوت خود را از يک مسأله با انتخاب 

 اين  . اين نوع سواالت در پايين آمده است نمونه ای از .يکی از گزينه ھا که به مشاھدات آنھا نزديک تر است ارائه دھند

 به طور کلی، طراحان فرم ھای  .کار به خصوص برای دريافت يک ارزيابی کلی از وضعيت پايگاه اخذ رأی مفيد است

گزارش بايد ازتعداد گزينه ھای فرد مثال سه يا پنج درجه بپرھيزند، چرا که تجربه نشان داده ناظرين معموال گزينه وسط 

 .تخاب می کنندرا ان

 :�مثال 

 سؤال ھای چھار گزينه ای

برگزاری انتخابات در اين پايگاه اخذ رأی را به طور کلی چگونه ارزيابی می کنيد؟ 

ھيچ تخلفی صورت نگرفته □ 

بعضی تخلفات ناچيز صورت گرفته □ 

چند تخلف جدی صورت گرفته □ 

 تخلفات اساسی زيادی صورت گرفته □

  

 بايد تاکيد شود که مھم است ناظرين فرم ھای گزارش را به روشنی تکميل کنند و آنھا را قبل از در طول دوره آموزشی

 .رفتن به خانه به فرد يا مکان تعيين شده تحويل دھند

اگر ھيئت ناظر محلی اھداف بلندپروازانه ای در نظر دارد می تواند از سيستم پيچيده تری برای گزارش ھا استفاده کند 

 به عنوان مثال، می توان از فرم ھای جداگانه ای برای زمان باز شدن درھای  .اطالعات بيشتری بيانجامدکه به کسب 

 اگر از اين روش  .پايگاه، نظارت بر اخذ رأی در صبح، نظارت براخذ رأی در بعد از ظھر، و شمارش آراء تھيه کرد

  .برخورد با فرم ھای گزارش و داده ھای بيشتر را دارداستفاده می شود، ھيئت ناظر بايد اطمينان حاصل کند که قابليت 

ھا  اطالعات به دست آمده از فرم ھای گزارش بايد توسط يک گروه پرسنل آموزش ديده و تحت نظر يک تحليل گر داده

ھا   اگر ھيئت خود قابليت طراحی نرم افزار تحليل داده .به سرعت و دقت در بانک ھای اطالعاتی رايانه ای وارد شود

 در بھترين حالت، تحليل گر داده و طراح فرم ھا بايد  .را ندارد بايد با يک متخصص علوم اجتماعی يا آمار مشورت کند

با ھم کار کنند تا مطمئن شوند که بيشترين مقدار اطالعات از کمترين تعداد سواالت بر روی فرم ھای گزارش به دست 

 .می آيد

 شھروندان و  .صميم بگيرد که فرم ھای شکايت در اختيار ناظران بگذاردھيئت ناظر محلی ممکن است ھمچنين ت

 ناظران  .ناظران می توانند از اين فرم ھا برای ارائه رسمی شکايت خود به مسئولين پايگاه ھای اخذ رأی استفاده کنند
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 به جای  .نجام شده نظارت کردبايد ھمچنين نسخی از شکايات را به دفتر مرکزی ارسال دارند تا بتوان بر ھرگونه اقدام ا

 با اين کار اطالعات  .اين کار می توان به جزئيات بی نظمی ھای جدی در جلسات گزارش گيری محلی ھم اشاره کرد

 .در مورد نوع، تناوب، و محل مشکالت قابل توجه جمع آوری می شود

 مشاھده فرم ھای اخذ و شمارش آرا بايد اطالعات به دست آمده از گزارش گيری ھای محلی، تحليل فرم ھای شکايات، و

 در بعضی  .ساعت بعد از روز انتخابات صادر شود۴٨به موقع برای تھيه بيانيه اوليه ارسال شود که ترجيحا بايد ظرف 

شرايط، وارد کردن اطالعات به دست آمده از ھمه پايگاه ھای اخذ رأی به موقع برای صدور بيانيه اوليه ممکن يا عملی 

 در اين صورت، نمونه شاخصی از گزارش ھا بايد برای بيانيه اوليه تحليل شود و بقيه به گزارش نھايی موکول  .نيست

  .گردد

  

 �� جدول بندی موازی آراء. ب

ات معتبر در اختياراحزاب، نامزدھا، و عموم جامعه برای ارزيابی ھدف از جدول بندی موازی آراء قرار دادن اطالع 

 ھيئت ناظر بايد از قبل تصميم بگيرد که آيا می خواھد اين کار را انجام بدھد يا خير، چون انجام  .مشروعيت نتايج است

  .آن مستلزم به کارگيری ناظران به شکل خاصی در سطح کشور است

گاه ھای اخذ رأی ممکن است مطلوب باشد، فشار زيادی که اين کار بر پرسنل و سيستم گرچه جمع آوری نتايج کليه پاي

 در اين صورت، يک نمونه شاخص از پايگاه ھا که  .ھای مخابراتی وارد می کند احتماال مانع انجام آن در عمل می شود

رست طراحی شود به ھيئت ناظر به طريقه علمی انتخاب شده می تواند از درجه دقت بااليی برخوردار باشد و اگر د

 .قدرت پيش بينی کل نتايج را بدھد

ھيئت ناظر بايد برای تعيين اندازه و طرح نمونه شاخص از يک متخصص توانای علوم اجتماعی يا آمار يا يک سازمان 

ست،  تجربه نشان می دھد که وقتی داده ھای جمعيتی کم و جمعيت بسيار متنوع ا .نظرسنجی عمومی مشورت بگيرد

 در شرايط برعکس،  . درصد از پايگاه ھای اخذ رای، استفاده شود١٠بھتر است از نمونه شاخص نسبتا بزرگی، مثال 

می توان از نمونه کوچک تری استفاده کرد و ھمچنان نتايج معتبر و دقيقی برای کل انتخابات درسطح کشور به دست 

اتی مبتنی بر رأی اکثريت، دقت ويژه ای بايد در تعيين اندازه و  ھنگام نظارت بر انتخابات شھرداری يا انتخاب .آورد

 .طرح نمونه شاخص در سطح منطقه ای به کار رود چرا که تفاوت ھای محلی بايد به حساب آورده شوند

جھت تھيه برنامه رايانه ای و انتخاب پايگاه ھا برای نمونه شاخص، گروه مسئول جدول بندی موازی به اطالعات دقيقی 

 نتايج پايگاه ھايی که برای  .ر مورد تعداد، محل، و اندازه گروه ھای رأی دھندگان در پايگاه ھای مختلف نياز داردد

 .نمونه شاخص انتخاب می شوند بايد به دقت توسط ناظران بر فرم ھای گزارش يک ورقه ای ثبت شود

اظران محلی نمی دھد، ھيئت ناظر می تواند از اگر قانون حق نظارت بر شمارش آراء در پايگاه ھای اخذ رأی را به ن

 به جای اين کار، ممکن  .ناظران بخواھد که نتايج ھر پايگاه را از روی اعالن ھای نصب شده در بيرون پايگاه ثبت کنند
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رش است بتوان نسخه ای از نتايج را از کميسيون پايگاه يا نمايندگان حاضر از جانب احزاب و نامزدھا که در ھنگام شما

 .حضور داشته اند درخواست کرد

ممکن است برای ھيئت ناظر مفيد باشد که سيستم ھای گزارش دھی و مخابراتش را قبل از اقدام به جدول بندی موازی 

 به اين ترتيب اعتماد به روش ھای در نظر گرفته شده افزايش می يابد و قابليت ھيئت ناظر در انجام يک  .امتحان کند

 از آنجا که زمان در انتشار نتايج  . و در نتيجه جلوگيری از تخلف انتخاباتی به نمايش گذاشته می شودجدول بندی معتبر

 .جدول بندی موازی حياتی است، ھيئت ناظر بايد از قبل برای انجام چنين کاری آماده باشد

 ھيئت ناظر صرب در شرايط خصمانه اقدام به جدول بندی موازی آرا می نمايد

، يک سازمان غير دولتی صرب، توسط مقامات از نظارت بر انتخابات CeSID، ٢٠٠٠ و ١٩٩٧ بين سالھای

تصميم به سازماندھی يک جدول بندی موازی آراء در انتخابات دولت فدرال در سال   CeSID متقابالً،  .بازداشته شد

ا به نمايندگان حاضر از جانب احزاب  گرفت و برای اين کار داوطلبانی را بيرون پايگاه ھای اخذ رأی قرار داد ت٢٠٠٠

  .و اعالن عمومی نتايج بعد از شمارش دسترس داشته باشند

و حمله ھای متعاقب به دفاتر منطقه ای در ھفته ھای پيش از انتخابات،   CeSID به دنبال حمله پليس به دفتر مرکزی

CeSID يک روش ارتباطی پيچيده ولی بی  . گيردتصميم گرفت که سازماندھی جدول بندی موازی بايد مخفيانه انجام 

 دستورالعمل ھای نھايی و  .ھای پشتيبان برقرار شد"  سرور وب"نھايت ايمن از طريق خط تلفن و اينترنت مجھز به 

 .فرم ھا فقط کمی قبل از روز انتخابات پخش شدند

 دقيقه ٣٠ و ۴اخذ رأی را تا ساعت  پايگاه ١٠٩۶موفق شد نتايج جدول بندی آرا حدود  CeSIDعلی رغم موانع زياد، 

 اين نتايج پيش بينی می کرد که کستونيکا برنده خواھد شد و اين با نتايج صادره  .صبح روز بعد از انتخابات اعالم نمايد

 عموم  .توسط کميسيون فدرال انتخابات که می گفت ميلوسويچ جلو است و انتخابات بايد به دور دوم بکشد تناقض داشت

رب نتايج کميسيون فدرال را نپذيرفت و کميسيون متعاقباَ مجبور شد در نتايج تجديد نظر کند و اين بار جامعه ص

 .کستونيکا را رئيس جمھور اعالم کرد

  

 نظارت بر جدول بندی، نشر، و اعالم نتايج -��

  اھميت نظارت بر جدول بندی نتايج. الف
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  نظارت بر نشر نتايج با استفاده از رايانه. ب

  نظارت بر تحوالت بعد ازروز انتخابات.ج

  

 .از آشنايی با ساز و کار جدول بندی و ارسال نتايج اطمينان حاصل کنيد   ◄

   ◄ .سيستمی برای نظارت بر جدول بندی و ارسال نتايج در ھم سطوح طرح ريزی کنيد

   ◄ . ھستندمطمئن شويد که ناظران در ھمه سطوح از حمايت قانونی و فنی کامل برخوردار

به دقت رويدادھای بعد از روز انتخابات، به خصوص ھر گونه چالش حقوقی نتايج انتخابات، را تحت نظر داشته    ◄

 .باشيد

  

 اھميت نظارت بر جدول بندی نتايج. الف

  در نتيجه، ھيئت ناظر محلی .جدول بندی و ارسال نتايج به طور خاص در معرض اشتباھات و دستکاری ھا قرار دارد

 در حقيقت، صرف حضور ناظران ھنگام  .بايد به صورت دقيق و نظام مند بر اين بخش از روند انتخابات نظارت کند

 .جدول بندی و ارسال نتايج می تواند از احتمال دستکاری ھا بکاھد

مان روز انتخابات برخی دولت ھا داده ھای انتخاباتی را، اغلب با استفاده از برنامه ھای رايانه ای ثبت اطالعات، در ھ

 ھيئت ناظر محلی بايد نسخه ای از اين داده ھا را به دست بياورد تا بتواند آنھا را با نتايج بعدی مقايسه  .منتشر می کنند

کند و مطمئن شود که ھيچگونه تغيير اساسی ناگھانی در آنھا رخ نداده و ھمچنين ميزان خوانايی اين داده ھا را با داده 

 .روتکل ھای نتايج پايگاه ھای اخذ رأی بسنجدھای موجود بر پ

نتايج شمارش آراء در پايگاه ھای اخذ رأی معموالً به کميسيون محلی انتخابات و از آنجا، پس از جمع آوری نتايج، به 

 ھيئت ناظر محلی بايد اطمينان حاصل کند که نحوه جمع  .کميسيون مرکزی انتخابات در سطح ملی ارسال می شود

 اين ھيئت بايد با به کار گرفتن پرسنل به صورت نوبتی در کليه مراحل  .رسال نتايج را به درستی می فھمدآوری و ا

 . در صورت امکان ناظران بايد ھمراه با نتايج از سطحی به سطح ديگر بروند .جدول بندی حضور داشته باشد

دول بندی رسمی را از ھر کدام از سطوح روند ناظران بايد سعی کنند نسخه ھايی از پروتکل ھا يا برگه ھای نتايج ج

 اگر چنين چيزی امکان ندارد، ناظران بايد جزئيات نتايج ھر سطح را پس از اعالم بر  .جدول بندی به دست بياورند

 اين نتايج سپس بايد با نتايج به دست آمده توسط ناظران احزاب و نامزدھا  .روی برگه ھای مخصوص شمارش ثبت کنند
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 ناظران ھمچنين بايد گزارش دھند که آيا مراحل قيد شده در مقررات  . ناظران محلی و بين المللی مقايسه شوديا ديگر

 .جدول بندی و ارسال نتايج دنبال شده يا خير و بر ھرگونه شمارش مجدد ھم نظارت کنند

  

 نظارت بر نشر نتايج با استفاده از رايانه. ب

 ناظران بايد سعی کنند  .ريق پست الکترونيک به کميسيون مرکزی ارسال می شوددر بعضی کشورھا، نتايج اوليه از ط

 در بھترين حالت، نتايج ھر پايگاه اخذ رأی با صدای بلند توسط مسئول پايگاه خوانده  .بر اين روند نظارت داشته باشند

عضی کشورھا، نسخه ای از داده  در ب .می شود و توسط فردی که اطالعات را در رايانه وارد می کند تاييد می گردد

 در چنين شرايطی، ناظران بايد نسخه ای از  .ھای وارد شده در رايانه چاپ می شود و به عنوان رسيد به امضا می رسد

 ھيئت ناظر محلی  .رسيد را درخواست کنند و نتايج موجود در برگه ھای شمارش خودشان را با آن مقايسه نمايند

ت کند که نرم افزار مورد استفاده برای ارسال نتايج در اختيارش قرار گيرد تا بتواند آن را قبل ھمچنين می تواند درخواس

 .از انتخابات توسط يک متخصص رايانه امتحان کند

  

 نظارت بر تحوالت بعد ازروز انتخابات. ج

نتايج، اطالعات ناکامل در روزھای بعد از انتخابات ممکن است پر از فشار و نامعلومی باشند که از تأخير در اعالم 

مورد نتايج، چالش ھای حل و فصل نشده در سيستم شکايات، يا شايعاتی در مورد اينکه بعد از اعالم نتايج چه اتفاقی 

 در نتيجه، ھيئت ناظر محلی بايد با دقت تحوالت بعد از روز انتخابات، من جمله به کرسی  .خواھد افتاد ناشی می شود

 .اب شده، را تحت نظر داشته باشدنشستن نماينده انتخ

 نتايج بايد در فاصله زمانی  .در صورت امکان، ھيئت ناظر بايد درستی نتايج نھايی اعالم شده توسط مقامات را بسنجد

 ھر گونه تأخير بی دليل يا ناھمخوانی در جمع آوری،  .معينی از روز انتخابات، تعيين شده توسط قانون، اعالم شوند

 .م نتايج نھايی بايد ثبت و پيگيری شودتصديق، و اعال

سنجش درستی نتايج توسط ھيئت ناظر محلی می تواند اعتماد عمومی نسبت به نتيجه انتخابات را افزايش دھد يا، در 

  .صورت کشف اشکاالت جدی، انتخابات را زير سوال برد

انی معينی را برای احزاب و نامزدھا قانون فاصله زم" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا،"در بيشتر کشورھای عضو 

 اين اختالفات بايد با استفاده از روشھای تبيين  .قرار می دھد که در طی آن می توانند نتيجه انتخابات را به چالش بکشند

 ھيئت ناظر محلی بايد روند  . به دقت تحت نظر گرفته شوند، چرا که تقريبا ھميشه جنجال برانگيزند۴شده در فصل 

 . ھر پرونده در دادگاه را پيگيری کند و به اطالعات ارائه شده توسط رسانه ھا يا شاکيان اکتفا نکندپيشرفت
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در دوره بعد از انتخابات، ناظران بايد چشم و گوش خود را برای ھر نشانه ای از اشکال در روند کارھا، از جمله 

 پيگيری بی نظمی ھای احتمالی، کاھش شفافيت ضرب االجل ھای رعايت نشده، تصميم گيری ھای بی قاعده، تاخير در

 آنھا ھمچنين بايد ھر مورد انتقام گيری يا خطر انتقام گيری  . باز نگه دارند در قبال ناظران يا احزاب سياسی، و غيره

ه از شھروندان را برای شرکت در انتخابات يا رأی دادن به فرد خاصی دنبال کنند، ھمچنين ھر گونه نشانه ای از اينک

 .رسانه ھا دارند جامعه را برای نتايج تقلبی آماده می کنند

ھيئت ناظر محلی بايد آماده پيگيری ھر گونه مشکلی که به نظر می رسد بخشی از يک الگوی نظام مند دستکاری عمدی 

گيری مسائل  برای اين کار می توان گروھی مخصوص پي .است يا عمالً نتيجه انتخابات را تحت تاثير قرار می دھد باشد

 ھيئت ناظر محلی بايد ھمچنين آماده مالقات با احزاب سياسی، ساير عناصر جامعه مدنی، و رأی  .خاص به کار گماشت

دھندگان باشد تا به نگرانی ھای احتمالی شان گوش دھد، ھر گونه مدرک مبتنی بر تقلب را دريافت دارد، يا اطالعات 

 .ست آوردبيشتری را که ممکن است الزم باشد به د

  

 -�� تھيه گزارش و توصيه ھا

  اھميت تھيه گزارش. الف

  گزارش ھای ديده بان ھای منطقه ای. ب

  گزارش پيشامدھا. ج

  بيانيه ھا. د

  گزارش نھايی. ه

 پخش گزارش. و

ساختاری برای گزارش ھا تعريف کنيد که ھدف قرار دادن مسائل کليدی و انتقال به موقع اطالعات مربوط در    ◄

 .خل گروه را ممکن سازددا

قالب ھای مختلفی چون گزارش ھای ھفتگی، گزارش پيشامدھا، گزارش رويدادھای مربوط به مبارزه انتخاباتی،    ◄

 .و گزارش ھای روز انتخابات طرح ريزی کنيد

 .ل کنيداز صحت، حرفه ای بودن، و توزيع به موقع گزارش ھا در ميان سازمان ھا و افراد مربوط اطمينان حاص   ◄
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 اھميت تھيه گزارش. الف

 اين کار عموم جامعه را در جريان آنچه مشاھده شده قرار می  .گزارش دادن بخش مھمی از نظارت بر انتخابات است

 گزارش به عموم مستلزم توليد و تحليل گزارش ھای داخلی  .دھد و به عنوان مرجعی برای انتخابات آينده به کار می آيد

 . برای اين کار بايد نظام گزارش دھی دقيقی طرح ريزی کرد .تبه طور منظم اس

ھيئت ناظر محلی بايد تصميم بگيرد که آيا می خواھد قبل از روز انتخابات ھم گزارش بدھد يا گزارش ھا را به بعد از 

عيت ھای مناسب  گزارش قبل از انتخابات ھيئت را قادر می سازد که به طور منظم يا در موق .روز انتخابات موکول کند

 بسياری از ھيئت ھای ناظر محلی از  .ای درباره روند انتخابات در حالی که ھنوز در جريان است بدھد نظرات سازنده

 در  . گرچه بعضی ترجيچ می دھند قضاوت درباره روند را به بعد از انجام آن موکول کنند .اين روش استفاده می کنند

  . قرار را بر توليد يک بيانيه اوليه و يک گزارش نھايی بعد از انتخابات بگذاردھر دو صورت، ھيئت ناظر محلی بايد

 .به اين ترتيب ارزيابی قطعی از روند انتخابات به دست می آيد

 روی ھم ريختن فکرھا قبل از شروع  .قبل از شروع برنامه نظارت بايد طيفی از يافته ھای احتمالی را در نظر گرفت

 سناريوھای مختلف و احتمال وقوع ھر کدام از آنھا  . برخورد با موقعيت ھای احتمالی تعيين شودکمک می کند که نحوه

 با فکر کردن به اين مسائل از قبل و مرور گاه به گاه استراتژی ھا و تاکتيک ھا، ھيئت ناظر محلی  .بايد بررسی شود

 .اھد بودبرای برخورد موثر با اطالعاتی که به دست خواھد آورد آماده تر خو

  

 گزارش ھای ديده بانھای منطقه ای. ب

 عالوه بر فرم  .ديده بانھای منطقه ای بايد ملزم شوند که به طور منظم در مورد فضای پيش از انتخابات گزارش دھند

حداقل و رويدادھای مربوط به مبارزات انتخاباتی، ديده بان ھا بايد اقدام به ارسال چکيده ھای منظم، " پيشامد مھم"ھای 

 قالب اين گزارش ھا بايد از قبل طرح ريزی شده باشد تا از وجود يک ساز و کار استاندارد  .به صورت ھفتگی، نمايند

 ھر بخش  . گزارش بايد آنچه را که در دوران مورد پوشش اتفاق افتاده توصيف کند .گزارش دھی اطمينان حاصل شود

 : قالب گزارش می تواند موارد زير را در بر بگيرد .بايد سرفصل از پيش تعيين شده ای داشته باشد

 ◄   خالصه کوتاھی از وضعيت سياسی منطقه در ھفته، با تاکيد بر پيشامد ھا يا مسائل : خالصه سياسی کلی

 خاص؛

و اينکه آيا مطابق با برنامه ( به روزرسانی در مورد فعاليت ھای مقامات انتخابات  :مديريت انتخابات   ◄

، آماده سازی ھا برای روز انتخابات، داده ھای مربوط به تعداد پايگاه ) پيش می روند يا خيرزمانی خاصی

 ھای اخذ رای، و ھر مساله نگران کننده؛
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 عالوه بر گزارش اختالفات، ديده بان منطقه ای بايد از اين قسمت برای فھرست  :اختالفات انتخاباتی   ◄

 ن در منطقه مربوط به پرونده ايجاد شده استفاده کند؛کردن و دنبال کردن اختالفاتی که برايشا

افراد درگير، مطالبی که توليد می کنند، موضوعاتی که راجع به آنھا مطلب توليد : آموزش رأی دھندگان   ◄

 می کنند، و تاثير اين مطالب؛

 ارعاب ھای فعاليت ھای احزاب و نامزدھا در اين مدت، جلسات تشکيل شده، موانع و: مبارزه سياسی   ◄

 احتمالی، ھر موضوعی که از نظر آنھا نگران کننده است، عکس العمل عموم به اين مبارزات؛

نحوه گزارش مبارزات انتخاباتی در رسانه ھای منطقه، اينکه آيا امکان دسترسی معقول به : رسانه ھا   ◄

ل بوده يا خير؛ و عکس العمل رسانه ھا برای رقبای انتخاباتی فراھم بوده يا خير، آيا پوشش خبری متعاد

 احزاب، نامزدھا، و عموم به پوشش رسانه ای؛

اينکه آيا نھادھای عمومی نسبت به مبارزه انتخاباتی بی طرف بوده اند يا خير، ھر گونه : مديريت دولتی   ◄

نکه آيا گزارش از مانع ايجاد کردن يا جانبداری از احزاب يا نامزدھای خاص توسط سازمان ھای دولتی، و اي

 ارگان ھای دولتی از قانون پيروی می کنند يا خير؛

اينکه آيا نمونه ای از ارعاب رأی دھندگان توسط احزاب يا ديگران بوده يا خير : ارعاب رأی دھندگان   ◄

، اينکه آيا نشانی از احتمال بروز اختالف ھست يا خير و اگر ھست آيا اقدامی برای )نقل مثال ھای خاص(

  آن به عمل آمده يا خير، نمونه ھايی از اختالفات يا خشونت اگر پيش آمده؛جلوگيری از

تبعيض احتمالی مستقيم يا غير مستقيم نسبت به زنان در روند انتخابات يا مسائل نگران : مشارکت زنان    ◄

 کننده خاص، اينکه آيا زنان به تعداد زياد در انتخابات شرکت داشته اند يا خير؛

دسترسی يا عدم دسترسی بالمانع اجتماع اقليت ھا به روند انتخابات اگر چنين : ليت ھای ملیمشارکت اق   ◄

اجتماعی در منطقه وجود دارد، اينکه آيا در انتخابات مشارکت می کنند يا خير، و اينکه آيا مسائل نگران کننده 

 خاص مطرح شده اند يا خير؛

 .ساير مسائل قابل ذکر   ◄

 بايد از گمانه زنی به دور باشد و بين آنچه مستقيماً مشاھده شده و  .وشن، و مبتنی بر حقايق باشدگزارش بايد مختصر، ر

 اگر اتھامی زده شده، ديده بان بايد معلوم کند که آيا منبع ديگری ھم  .آنچه توسط ديگران گفته شده به دقت تمايز قائل شود

" واحد تحليل و ھماھنگی مشاھدات"يقه ايمن به شخص معينی در  گزارش ھا بايد به طر  .اتھام را تصديق کرده يا خير

 اگر مسائلی ھست  .دفتر مرکزی که مسئول خواندن، سر ھم کردن، طبقه بندی و خالصه کردن آنھاست تحويل داده شوند

ً با اين شخص بايد تماس گرفته شود ای محلی  در صورت امکان، ديده بان ھ .که احتياج به پيگيری بيشتر دارد، عمدتا

 در بعضی موارد، مفيد است که خالصه ای از  .بايد برای گزارش دھی به طور منظم به دفتر مرکزی مراجعه کنند

 
www.iranrights.org 

92



 تا تصويری از اتفاقات در حال جريان در کل کشور پيدا کنند و  گزارش ھا از سطح کشور به ديده بان ھا داده شود

 .بتوانند الگوھای رفتاری را شناسايی نمايند

  

  گزارش پيشامدھا.ج

 در حد امکان، اطالعات بايد  .دفتر مرکزی بايد از ھر پيشامد نگران کننده مربوط به انتخابات در اسرع وقت باخبر شود

   . قالب مشخصی برای ارائه گزارش پيشامدھا بايد در اختيار ديده بان ھا قرار گيرد .مختصر، روشن، و قابل تاييد باشد

 :شد و سرفصل ھای واضح زير را در برگيرداين قالب بايد کوتاه با

   ◄  گزارش با جزئيات پيشامد؛

 طرح پيگيری توسط ديده بان ھا؛   ◄

 .درخواست پيگيری توسط دفتر مرکزی   ◄

 بيانيه ھا. د

ھمانطور که قبال اشاره شد، ھيئت ناظر محلی ممکن است بخواھد گزارش ھا يا بيانيه ھای کوتاه مدت در طول دوره 

 گرچه نظراتی از اين دست می تواند سازنده باشد، ھيئت ناظر بايد آگاه باشد که  .ات و قبل از اعالم نتايج تھيه کندانتخاب

 گزارش ھای معتبر و موثق اطلالعات حياتی را در مورد کيفيت روند  .با اين کارممکن است تحت فشار قرار گيرد

  .گيری از بروز دستکاری ھا و خشونت بيشتر می شودانتخابات در اختيار عموم قرار می دھند که باعث جلو

مھمترين بيانيه عمومی صادره توسط ھيئت ناظر احتماال درست بعد از برگزاری انتخابات خواھد بود، وقتی که اشتياق 

ً  .در سطح منطقه ای و ملی به بيشترين حد می رسد خواھد بود چون جنبه ھايی از " مقدماتی" اين بيانيه، که طبعا

ھنوز کامل نشده اند، بايد تحليلی از کليه جنبه ھای انتخابات که مورد نظارت ) مثالً شکايات و تجديد نظرھا(نتخابات ا

 اگر نگرانی ھای مضاعف يا اطالعات جديدی بعد از صدور اين بيانيه پيش آيند، می توان  .قرار گرفته به دست بدھد

 .بيانيه ديگری برای تکميل آن صادر کرد

 : بايد سه عنصر اساسی را در نظر گيردبيانيه

 :ارزيابی عناصر اصلی انتخابات .١

   ◄  پيش زمينه؛

 چارچوب قانونی؛   ◄
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 مديريت انتخابات؛   ◄

 فضای قبل از انتخابات، شامل مبارزات انتخاباتی و رسانه ھا؛   ◄

 شکايات انتخاباتی و تجديد نظرھا؛   ◄

 روز انتخابات؛   ◄

 .تخابات شامل جدول بندی و نتايجفضای بعد از ان   ◄

  

 :پيشامدھای قابل ذکر .٢

 ◄    جزئيات ھمه پيشامدھای خاص که باعث نگرانی ھای قابل توجه شده اند، به خصوص موارد مربوط به

 .خشونت انتخاباتی

  

 :ارزيابی کلی انتخابات-نتيجه گيری  .٣

 ◄   ين و تعھدات کليدی بين المللی برای انتخابات ارزيابی نحوه انجام انتخابات از نظر خوانايی با مواز

 بيانيه مقدماتی بعد  .دموکراتيک و الزامات قوانين ملی مربوط، به طور اخص قانون اساسی و قانون انتخابات

 بنابراين، اين بيانيه بايد  .از انتخابات دربرگيرنده يافته ھا و نتيجه گيری ھای اصلی ھيئت ناظر محلی است

 از آوردن جزئيات بی پايان و مسائل کمتر  . باشد و نکات اصلی آن به روشنی بيان شده باشدآشکار و مختصر

 . توصيفات طوالنی تر و مثالھا بايد برای گزارش نھايی نگه داشته شود .حياتی بايد خودداری شود

ار ھم گذشتن يافته ھا و به در آخر، ھيئت ناظر محلی بايد تعادلی بين فشار رسانه ھا برای نظر دھی سريع و نياز به کن

 بسياری از قسمت ھای بيانيه را که به قبل از روز انتخابات مربوط می شوند  .سرانجام رساندن تحليل ھايش برقرار کند

می توان از قبل آماده کرد و نتيجه گيری راجع به اخذ، شمارش، و جدول بندی آرا را پس از انجام اين مراحل و تحليل 

 ھيئت ناظر محلی بايد چارچوبی برای گزارش ھا داشته باشد که انتشار به موقع بيانيه مقدماتی را  .فزودآنھا به گزارش ا

 گرچه ھيئت ناظر نبايد به سمت انتشاربيانيه قبل از تکميل نتيجه گيری ھايش سوق داده شود، بايد در  .ممکن می سازد

رد و بيشترين تأثير را خواھد گذاشت که رسانه ھا و افکار  را جلب خواھد ک نظر داشت که بيانيه زمانی بيشترين توجه

 .عمومی باالترين حد اشتياق را نسبت به آن داشته باشند، يعنی در روزھای بالفاصله پس از برگزاری انتخابات
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 گزارش نھايی. ه

به جزئی از کليه مراحل  گزارش بايد تحليل جزء  .گزارش نھايی بايد در فاصله دو ماه از برگزاری انتخابات صادر شود

 بايد دقت داشت که گزارش به روشنی نوشته شود و به آسانی  .انتخابات که مورد نظارت قرار گرفته اند به دست دھد

 مھم است که ھمه نکات گزارش قابل اثبات با سند و  .برای مردمی که در انتخابات تخصصی ندارند قابل فھم باشد

 پيشنھاد می شود که گزارش نھايی قسمت ھای  .مطلب شک دار بايد خودداری کرد از آوردن ھر گونه  .مدرک باشد

 :زير را شامل شود

   ◄  چکيده ارائه شده ھيئت رئيسه؛

 مقدمه و قدردانی؛   ◄

   ◄ پيش زمينه سياسی؛

 تحليل چارچوب قانونی؛   ◄

 يا نتايج بررسی صورت اسامی ھا؛/ تحليل روند ثبت نام رأی دھندگان و   ◄

 نظارت بر مديريت انتخابات؛   ◄

   ◄ نظارت بر ثبت نام نامزدھا؛

 نظارت بر مبارزه انتخاباتی؛   ◄

 نظارت بر رسانه ھا؛   ◄

 نظارت بر اخذ، شمارش، و جدول بندی آرا؛   ◄

 نتايج رسمی و نظرات؛   ◄

 حل و فصل شکايات و کارا بودن سيستم قضايی؛   ◄

 .توصيه ھا   ◄

 .شنی و به منظور ارائه پيشنھادات سازنده برای بھتر ساختن روند انتخابات تبيين شوندتوصيه ھا بايد به رو

عالوه بر صدور بيانيه ھا و گزارش ھا، ھيئت ناظر محلی ممکن است بخواھد گزارش ھای شفاھی ھم برای طرح يافته 

 اين کار ممکن  .لمللی ارائه دھدھا و توصيه ھايش به مقامات انتخاباتی، احزاب سياسی، جامعه مدنی، و جامعه بين ا
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است فرصتی فراھم کند که تبادالتی در زمينه نحوه بھبود روند انتخابات انجام گيرد و اعتمادی بين ھيئت ھای ناظر 

 گزارش ھای شفاھی ممکن است قبل يا  .محلی و مھره ھای کليدی، مشخصا مقامات و مديريت انتخابات، ايجاد شود

 کتبی به عموم، به طور منظم در طول دوره انتخابات، يا طی سميناری بعد از انتخابات برای بالفاصله بعد از گزارش

 .طيفی از عالقه مندان، شامل مقامات، قانونگذاران، و مديريت انتخابات ارائه شوند

  

 پخش گزارش. و

ی اقليت ھا و زبان انگليسی اصلی کشور، و در صورت امکان، زبانھا) ھای(بيانيه ھا و گزارش ھا ھر دو بايد به زبان 

 بيانيه ھا و گزارش ھا بايد در ميان رسانه ھای محلی و بين المللی، سازمان بين  .برای مخاطبان بين المللی، تھيه شوند

المللی و غير دولتی، سفارت خانه ھا، مقامات کشوری، احزاب سياسی، نامزدھا، حاميان مالی، و جامعه بين المللی 

 .نيه ھا و گزارش ھا بايد ھمچنين از طريق وبسايت ھيئت ناظر قابل دسترسی باشند بيا .توزيع شوند

  

 )OSCE/ODIHR" (دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر/سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"درباره 

  

 (OSCE) "سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"نھاد اصلی  (ODIHR) "دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"

حصول اطمينان از احترام کامل به حقوق بشر و آزادی ھای بنيادين، پيروی از "ای کمک به کشورھای عضو در بر

بنياد، تقويت، و پشتيبانی از نھادھای دموکراتيک، به عالوه ترغيب (...) حاکميت قانون، ترغيب اصول دموکراسی، و 

 .(١٩٩٢" سند ھلسينکی("است " به تسامح و بردباری در سطح جامعه

 پاريس به ١٩٩٠ که در ورشو، لھستان، مستقر است، در اجالس سران  "دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"

 يک سال بعد، نام دفتر  . آغاز نمود١٩٩١تشکيل شد و فعاليت ھای خود را در ماه می " دفتر انتخابات آزاد"عنوان 

 کارمند ١٠٠ امروز اين نھاد بيش از  .راسی را بھتر بازبتاباندتغيير پيدا کرد تا گسترش برنامه آن به حقوق بشر و دموک

 .دارد

سازمان "مھمترين نھاد در زمينه نظارت بر انتخابات در منطقه تحت پوشش " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر" 

اندھی و ھماھنگ می  اين نھاد ساالنه چندين ماموريت نظارتی را با ھزاران ناظر سازم . است "امنيت و ھمکاری اروپا

 روش منحصر به فرد اين نھاد ديد  .کند تا تطابق انتخابات منطقه را با موازين بين المللی و قوانين ملی ارزيابی کند

 اين نھاد از طريق طرح ھای مساعدت به کشورھای  .عميقی نسبت به کليه عناصر روند انتخاباتی به دست می دھد

 .باتی خود را بھبود بخشندعضو کمک می کند که چارچوب انتخا
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حاکميت قانون، جامعه مدنی، آزادی : فعاليت ھای دموکراسی پروری اين نھاد شامل اين حوزه ھای موضوعی می شود

 برنامه مساعدت پياده می کند که ھدف از آنھا ١٠٠ اين نھاد ساالنه  .عبور و مرور، برابری جنسيتی، و تجارت انسان

و ايجاد ساختارھای دموکراتيک " سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"ای عضو با تعھدات تسھيل و تعالی تطابق کشورھ

 .است

حمايت از حقوق بشر را از طريق طرح ھای مساعدت فنی و آموزش مسائل " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"

عات مختلف مربوط به حقوق  اين نھاد به تحقيق و تھيه گزارش در مورد موضو .مربوط به بعد انسانی ترويج می کند

 عالوه بر اين، اين نھاد ساالنه چندين جلسه برای بررسی ميزان پياده شدن تعھدات بعد انسانی در  .بشر می پردازد

 در راستای فعاليت ھای ضد تروريستی اش، اين  .برگزار می کند" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"کشورھای عضو 

از مسائل مربوط به بعد انسانی را افزايش دھد و طرح ھايی اجرا می کند که به طور نھاد می کوشد که آگاھی عمومی 

  .خاص به عوامل ايجاد تروريسم می پردازند

و " روما"به کشورھای عضو در زمينه سياست ھايشان در قبال کوليان " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"

ترويج می کند و " سينتی"و " روما"يت و شبکه سازی را در اجتماعات  اين نھاد افزايش ظرف .مشاوره می دھد" سينتی"

 اين نھاد ھمچنين به  .نمايندگان اين اجتماعات را ترغيب می کند که در ارگان ھای سياست گزاری مشارکت داشته باشند

  .مل می کنددر ميان فعاالن ملی و بين المللی ع" سينتی"و " روما"عنوان پايگاه اطالعاتی مسائل مربوط به 

  

سازمان "در ھمکاری و ھماھنگی با نھادھا و عمليات ميدانی " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر"کليه فعاليت ھای 

 .و ساير سازمان ھای بين المللی انجام می گيرد" امنيت و ھمکاری اروپا

  

 .ر استامکان پذي (www.osce.org/odihr) کسب اطالعات بيشتر از طريق وبسايت دفتر

  

 

  

 کشور اروپايی عضو ��سازمان امنيت و ھمکاری اروپا مجموعه ای است در اوج جنگ سرد از گردھم آيی   �

 و چند کشور غير متعھد تشکيل شد با اين پيمان ورشو و پيمان آتالنتيک شمالی و ھمچنين کانادا و اياالت متحدۀ آمريکا

ھدف که راھکارھای مسالمت آميزی را برای تأمين امنيت در اروپا و پيشگيری از يک جنگ خانمانسوز ديگر جستجو 

که شامل ده اصل است، اعالم موجوديت ) ����مصوب اوت (اين مجموعه با تدوين سند نھايی ھلسينکی . کنند
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    اصل آن در شرايط آن دوره با به رسميت شناختن حاکميت مطلق دولتھا و�ن سند،  اي  اصل��اگرچه از . کرد

اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورھا از يک سو و با به رسميت شناختن مرزھای فعلی کشورھای عضو پيمان 

شيده و تقسيم ورشو از سوی ديگر به فتوحات شوروی و نقض حقوق ملل تحت نفوذ اين کشور مشروعيت بين المللی بخ

 اين سند نھفته بود در واقع نطفۀ اصلی آنچه منجر �آلمان را به دوکشور می پذيرفت، اّما نيروی اخالقی که در اصل 

اصل ھفتم سند ھلسينکی احترام به حقوق بشر، و آزادی ھای . به فروپاشی توتاليتاريسم در جھان شد را در خود داشت

و کشور ھای عضو مجموعه با . جدان، عقيده و مذھب را به رسميت می شناختاساسی فرد از جمله آزادی انديشه، و

با استناد به اصل ھفتم بود که دگرانديشانی . پذيرش سند و اصول دھگانه اش خود را مکلف به اجرای اين اصول کردند

دنی جھانی به چون ھاول، ساخارف و لخ ولنسا حرکت ھای مدنی مبتنی بر حقوق بشر را سازمان دادند و جامعۀ م

در پی فروپاشی کمونيسم و انحالل پيمان ورشو نقش سازمان امنيت و ھمکاری اروپا از . حمايت از آنان به پا خاست

يک ابتکار ديپلماتيک تنش زدا به يک نقش مؤثر در دوران باز سازی سياسی و اقتصادی کشور ھای اروپای مرکزی و 

 کشور به ��امروزه . يالدی دامنۀ فعاليت ھايش گسترده تر شداروپای شرقی مبدل گشت و در طول دھۀ نود م

 (يادداشت ناشر. (عضويت اين سازمان در آمده اند

  

سازمان "تيک در منطقه تحت پوشش برای يک تحليل جامع تر از ھنجارھای بين المللی در ارتباط با انتخابات دموکرا�

تعھدات موجود برای انتخابات دموکراتيک در کشورھای عضو سازمان : "رجوع کنيد به " امنيت و ھمکاری اروپا

سازمان امنيت و " اين گزارش و مطالب مفيد ديگر را می توانيد در وبسايت  ."گزارش پيشرفت: امنيت و ھمکاری اروپا

" ی دموکراتيک و حقوق بشردفتر نھادھا/ھمکاری اروپا

 http://www.osce.org/odihr/elections/standards :بيابيد 

  

و ساير معيارھای حقوق بشر " ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی"، "اعالميه جھانی حقوق بشر"متن کامل  �

قابل دسترسی " کميسيون عالی حقوق بشر سازمان ملل"سازمان ملل از طريق وبسايت 

 http://www.unhchr.ch:است

  

 اين ميثاق ھر شھروند را، بدون ھيچ گونه تبعيضی، مستحق شرکت در انتخابات، چه به عنوان نامزد و چه ٢۵ماده  �

 .به عنوان رای دھنده، می داند

 (http://www.coe.int) مه ھای حقوق بشر شورای اروپا از طريق وبسايت شورامعيارھا و توافقنا �

قابل ) org.osce.www://http (از طريق وبسايت آن " سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"و کليه اسناد 

 .دسترسی ھستند
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کميسيونر عالی سازمان امنيت و " توسط ھيئتی از متخصصين مامور توسط ١٩٩٩توصيه ھای الند در سال " �

 برای مطالعه شکل گيری اين توصيه ھا به قسمت  .به رشته تحرير در آمد"  ملی ھمکاری اروپا در زمينه اقليت ھای

" ديده بان ھلسينکی"از " در مورد مشارکت موثر اقليت ھای ملی در عرصه عمومیمنشا و ماھيت توصيه ھای الند "

راھکارھايی برای " "سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"، ٢٠٠١ در سال  .مراجعه کنيد) ٢٠٠٠، سال ۴، شماره ٢جلد (

 :ترسی استرا به چاپ رساند که از اين طريق قابل دس" کمک به مشارکت اقليت ھای ملی در روند انتخابات

http://www.osce.org/odihr/documents/guidelines/gl_nmpa_eng

.pdf. 

  

مرتبا درباره قوانين مربوط به انتخابات " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر/ی اروپاسازمان امنيت و ھمکار"�

نظر می دھد و به منظورفھرست کردن قوانين محلی مربوطه در کليه جنبه ھای بعد انسانی در منطقه تحت پوشش 

از قوانين " راتيک و حقوق بشردفتر نھادھای دموک"  تحليل .وبسايتی تھيه کرده است" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"

مربوط به انتخابات و گزارش ھای انتخاباتی آن از طريق وبسايت اين سازمان قابل دسترسی 

فھرست قوانين از طريق   .http://www.osce.org/odihr:است

  "کميسيون ونيز شورای اروپا " .قابل دسترسی است http://www.legislationline.org وبسايت

 http://venice.coe.int :نيز درباره قوانين نظر می دھد

  

سازمان ھای محلی " با عنوان ١٩٩۵که در سال " موسسه دموکراتيک ملی در امور بين الملل"ترچه راھنمای دف �

به چاپ رسيده است جزئيات بيشتری را در زمينه تشکيل يک " راھنمای الف تا ی: چگونه بر انتخابات نظارت می کنند

 .ھيئت و برنامه نظارت محلی در اختيار قرار می دھد

بر اساس نمونه شاخص از نتايج پايگاه ھای اخذ رای می تواند در تعيين صحت تنايج، به خصوص " شمارش سريع" �

" مارش سريعش" گرچه دقت  . بسيار مفيد واقع شود در يک رقابت ملی که بر اساس اکثريت نسبيتی تعيين می شود،

کمتر از جدول بندی موازی آراست، پياده کردن اين روش بسيار آسانتر و به دست آوردن نتايج با استفاده از آن بسيار  

  . با اين ھمه، ضروری است که از شاخص بودن نمونه اطمينان حاصل شود .سريع تر از جدول بندی موازی آراست

 .آمار با تجربه آشنا با داده ھای اجتماعی و جمعيتی کشور استفاده کردبنابراين، بايد از رھنمون ھای يک متخصص  

دفتر نھادھای /سازمان امنيت و ھمکاری اروپا" "دستورالعمل ھايی برای بررسی چارچوب قانونی انتخابات،"��

 "موسسه بين المللی دموکراسی و کمک به انتخابات"، تھيه شده با ھمکاری ٢٠٠١ ورشو،  "قوق بشر،دموکراتيک و ح

(International IDEA) 
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يی ماموريت ھای نظارت انتخاباتی ھنگام بررسی چارچوب قانونی، بررسی کننده می تواند به گزارش ھای نھا ��

 اين گزارش ھا از طريق  . رجوع کند "دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر/سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"

 http://www.osce.org/odihr : قابل دسترسی ھستند وبسايت سازمان

حل و فصل اختالفات انتخاباتی در منطقه تحت پوشش "برای اطالعات بيشتر درباره نزاع ھای انتخاباتی، به  ��

" به سوی يک سيستم استاندارد نظارت بر اختالفات انتخاباتی،: "مراجعه کنيد" سازمان امنيت و ھمکاری اروپا

اين مطلب از طريق   .٢٠٠١ورشو، " دفتر نھادھای دموکراتيک و حقوق بشر،/مان امنيت و ھمکاری اروپاساز"

 http://www.osce.org/odihr :وبسايت سازمان قابل دسترسی ست

موسسه دموکراتيک ملی در امور بين  "٢٠٠١اين فصل با استفاده از مطالب مورد بحث در يکی از جزوات سال  ��

برای اطالعات بيشتر راجع به ارزيابی . تھيه شده است" جلب اعتماد به روند ثبت نام رای دھندگان"با عنوان " الملل

 بايد به اين سند که شامل توضيحات مبسوطی در زمينه بررسی صورت ثبت نام رای دھندگان، ھيئت ھای ناظر محلی

 .اسامی رای دھندگان است مراجعه کنند

فوق طرح  (Institute of Human Rights) "موسسه حقوق بشر"يک سازمان سری النکايی به نام  ��

 سوء استفاده از منابع دولتی توسط احزاب در  برای نظارت بر" برنامه حفاظت از اموال عمومی"العاده ای با عنوان 

ھيئت ناظران اعزامی " يافته ھای اين سازمان در گزارش  . اجرا کرد٢٠٠١قدزت در انتخابات رياست جمھوری سال 

 : اين گزارش را می توانيد در آدرس اينترنتی زير پيدا کنيد .از اين انتخابات به کار رفته است" اتحاديه اروپا

http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/sri_lanka/el

ection_report/index.htm 

مرکز نظارت بر خشونت "برای اطالعات بيشتر راجع به اين روش طبقه بندی، خوانندگان می توانند به وبسايت  ��

 http://www.cpalanka.org  :در سريالنکا مراجعه نمايند  (CMEV) "انتخاباتی

نظارت "در جزوه ای به نام " موسسه ملی دموکراتيک در امور بين الملل" توسط  اين فصل از مطالب چاپ شده ��

: نويسنده" (م موسسه ملی دموکراتيک در امور بين المللدفترچه راھنمای قدم به قد: بر رسانه ھا در انتخابات گذار

 برای اطالعات بيشتر درباره نظارت بر رسانه ھا، ھيئت ھای ناظر  .، استفاده می کند)٢٠٠١: روبرت موريس، سال

محلی بايد به اين سند که حاوی توصيفات با جزئيات راجع به چگونگی اجرای برنامه نظارت بر رسانه ھاست رجوع 

راھنمای پخش مطالب : "نيز دو راھنمای مفيد برای نظارت بر رسانه ھا و موازين آنھا دارد" ١٩ماده " به عالوه  .کنند

راھنمای عملی نظارت بر - گزارش انتخابات "و ) ١٩٩۴" (مربوط به انتخابات در دموکراسی ھای در حال گذار

قابل دسترسی   "١٩ماده "يت اطالعات در مورد اين جزوات از طريق وبسا  ).١٩٩٨" (انتخابات

 http://www.article19.org :ست
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راھنمای : تخاباتشمارش سريع و نظارت بر ان"برای اطالعات بيشتر راجع به جدول بندی موازی آرا، به  ��

منتشر شده توسط اين موسسه در " موسسه دموکراتيک ملی در امور بين الملل برای سازمان ھای مدنی و احزاب سياسی

 . رجوع نماييد٢٠٠٢سال 
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