رهنمود پیگیری
سفارشات انتخاباتی

ناشر :دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری
اروپا )(OSCE/ODIHR
 10 00-251 Ul. Miodowaوارسا ،پولند
وی بسایتwww.osce.org/odihr:

© 7102 OSCE/ODIHR
کلیه حقوق به ناشر محفوظ است
از محتویات این رهنمود ب رای مقاصد آموزشی و غیر تجارتی آزادانه استفاده
شده م یتواند .هر گونه چاپ و نشر دوباره آن باید هاوی تصدی قنامۀ دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا ،منحیث
یک منبع ،باشد.
ISBN 978-92-9234-956-1

تصویر روی جلد:
دی زاین :نونا رویتر

OSCE/Jonathan Perfect

محتویات رهنمود
محتویات رهنمود

3

مقدمه

5

 .۱معرفی
 .۱.۱در مورد این رهنمود
 .۱.۲طرز استفاده این رهنمود  

7

 .۲پس منظر پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۲.۱پیگیری سفارشات انتخاباتی در یک نگاه
 .۲.۲منظور از پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۲.۳چال شهای ف را راۀ پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۲.۴چگونگی ،زمان و مکان پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۳تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر تعهدات و معیارهای
بی نالمللی در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۳.۱تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا
 .۳.۲میکانیزمها و اسناد بی نالمللی
 .۳.۳دیگر اسناد  منطقوی
 .۳.۴معیارهای دیگر ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی  
 .۳.۵اصول پیگیری سفارشات انتخاباتی

7
8
11
11
21
31
41

71
81
02
22
42
52

 .۴فعالی تهای بعد از انتخابات :پروسۀ دوران انتخاباتی
 .۴.۱نشر گ زارش نهایی
 .۴.۲پیشکش گ زارش نهایی
 .۴.۳فعالی تهای تعقیبی و پیگی رانه
 .۴.۴ماموری تهای ارزیابی نیازمندیها

03

 .۵تجارب خوب در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی

33

 .۶مثالهای فعالی تهای پیگیرانه
 .۶.۱فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی  توسط کشور برگ زار کننده انتخابات
 .۶.۲فعالی تهای پیگی رانه دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
مثال اول :مروری بر قوانین

73

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

72
82
92
03

83
04
24

3

مثال دوم :مرور و بررسی انتخاباتی و پالنگذاری است راتیژیک
مثال سوم :دادخواهی نهادهای جامعه مدنی
مثال چهارم :گ زارشدهی به کمیتۀ ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا

34
34
44

 .۷مشارکت و هماهنگی در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۷.۱هماهنگی با دس تاندرکاران ملی
 .۷.۲هماهنگی در بین سازمان امنیت و همکاری اروپا
 .۷.۳هماهنگی بین سازمانهای بی نالمللی
 .۷.۴هماهنگی با تمویل کنندهگان (دونر ها) و جامعه دیپلوماتیک

25

 .۸ارزیابی پیگیری سفارشات انتخاباتی

35

54
64
74
94

 .۹تشویق و تقویت مشارکت گروههای کم حضور در عرصه سیاسی
 .۹.۱تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر اسناد بی نالمللی جهت تشویق و تقویت
75
مشارکت گروههای کم حضور در عرصه سیاسی
 .۹.۲تشویق و تقویت گروههای کم حضور در عرصه سیاسی در پروسه پیگیری سفارشات و
95
اصالحات انتخاباتی
75

ضمایم
ضمیمه : Aتعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر الت زامات و معیارهای بی نالمللی
26
ب رای پيگیری سفارشاتی انتخاباتی
27
ضمیمه  : Bاسناد و منابع دیگر در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی
47
ضمیمه   :Cلست اختصارات و مخففات در این رهنمود
16

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

4

مقدمه
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوایل دهه  ۰۹۹۱
میالدی فعالی تهای نظارت از انتخابات را آغاز نمود تا کشورهای عضو این سازمان را در
راستای تقویت پروس ههای دموک راتیک و رشد نهادهای برگ زار کننده انتخابات کمک و حمایت
نماید  .از آن زمان به بعد ،این سازمان از بیش از  ۰۰۳انتخابات نظارت نموده و نقش مهمی را
در راستای تقویت شفافیت ،حسابدهی و بلندبردن اعتماد مردم باالی پروس ههای انتخاباتی ایفا
نموده است  .
قابل یادآوریست که نظارت از انتخابات یک هدف مشخص نبوده بلکه یک فعالیت دوامدار
است که بخاطر تامین شفافیت پروسه انتخابات صورت گرفته و بخاطر مؤثریت بخشیدن به آن
باید با کشورهای شامل این سازمان همکاری صورت گرفته تا تعهدات و مکلفی تهای خویش را
در این راستا به وجه احسن انجام دهند  .بخش عمدۀ پروسه نظارت از انتخابات را بررس یهای
نهایی و سفارشات انتخاباتی تشکیل میدهند که دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر آن را
به منظور برگ زاری بهتر پروس ههای انتخابات به کشورهای عضو پیشکش م ینماید  .نظارت
از انتخابات زمانی مفید واقع م یشود که سفارشات انتخاباتی بطور جدی در نظر گرفته شده و
به شکل مؤثر آن تطبیق شوند  .در صورت عدم تطبیق مؤثر این سفارشات ،نگ ران یها در مورد
وقوع کاست یها و آسی بپذیریها در پروسه انتخابات به دور از تصور نبوده و احتمال عواقب
ناگوار اف زایش م ییابد.
کشورهای عضو سازمان سازمان امنیت و همکاری اروپا همیشه در مورد اهمیت پیگیری از
تطبیق سفارشات انتخاباتی تاکید م ینمایند  .چنانچه در نشست مؤرخ  ۹۹۹۱این سازمان در
شهر استانبول ،کشورهای عضو بر پیگیری و عملی کردن سفارشات این سازمان تعهد نموده؛
اظهار داشتند تا“ :سفارشات و بررس یهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان
امنیت و همکاری اروپا را بصورت دقیق پیگیری نمایند “ .در حال حاضر ،پیگیری سفارشات
انتخاباتی ،ب رای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر از اهمیت بس زایی برخوردار بوده و
کشورهای عضو در جریان پروس ههای پیگیری سفارشات انتخاباتی از کمک و حمایت این
سازمان برخوردار م یباشند.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر همواره تالش نموده تا پیگیری مؤثر سفارشات
انتخاباتی را تشویق و ترویج نموده و طی سا لهای اخیر تالشهای خویش را در این راستا
دوچند ساخته است  .ما همیشه سفارشات و گ زارشهای نهایی خویش را بعد از برگ زاری هر
انتخابات به نهادهای مربوطه کشور/کشورهای برگ زار کننده انتخابات پیشکش نموده و تالش
به خرچ داده ایم تا زمنیۀ یک بحث سازنده را به منظور پیگیری آنها با مقامات مربوطه
ف راهم سازیم  .ه مچنان ما در مورد چگونگی تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی از راههای
مختلف از جمله مرور و بررسی چارچوب حقوقی انتخابات ،ارایه نظرها کارشناسانه در مورد
چارچوبهای انتخاباتی ،تنظیم جلسات و میزگردها در مورد موضوعات مشخص انتخاباتی و
ارایه مشورههای تخنیکی با کشورهای عضو کمک و همکاری نموده ایم.
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دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را طی سالیان
متمادی انجام داده و امیدوار است تا این رهنمود ما را در راستای ایجاد یک شیوه منظم و
سیستماتیک که باعث وضاحت و تسلسل منطقی در تطبیق پروس هها شود ،کمک نموده و با
استفاده از آن توجه بیشتر به تطبیق سفارشات پیشکش شده مبذول گردد  .ما این رهنمود را
منحیث جزء از تالشهای مان جهت انکشاف میتودولوژی و روش کاری به منظور تقویت و
تخصص یسازی فعالی تهای نظارتی خویش ،تهیه و ترتیب نموده ایم.
ما اطمینان داریم که این رهنمود م یتواند تاثی رات نظارت و کیفیت پیگیری فعالی تها در حوزه
سازمان امنیت و همکاری اروپا را تقویت بخشیده و ب رای کشورهای عضو این سازمان که
عالقمند پیگیری سفارشات انتخاباتی هستند ،منحیث یک وسیله مفید و کارآمد ممد واقع شود  .
این رهنمود حیثیت یک راهکار عملی را ب رای دفتر نهاهای دموک راتیک و حقوق بشر در راستای
کمک به کشورهای عضو خواهد داشت.
جا دارد تا از همۀ متخصصین و سازمانهای که نظر خود را در جریان تهیه این رهنمود با ما
شریک ساخته اند  -بویژه کشورهای منعقد کننده اعالمیه اصول نظارت بی نالمللی انتخابات -
اب راز سپاس او امتنان نماییم .بدون شک تهیه این رهنمود بدون همکاری و هماهنگی آنها کار
ناممکن بود.
مایکل جورج لینک
رئیس دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر
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 .۱معرفی
 .۱.۱در مورد این رهنمود
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوایل دهه  ۰۹۹۱
میالدی فعالی تهای نظارت از انتخابات را آغاز نمود تا کشورهای عضو این سازمان را در
راستای تقویت پروس ههای دموک راتیک و رشد نهادهای برگ زار کننده انتخابات کمک و حمایت
نماید  .از آن زمان به بعد ،این سازمان از بیش از  ۳۰۰انتخابات نظارت نموده و نقش مهمی را
در راستای تقویت شفافیت ،حسابدهی و بلندبردن اعتماد مردم باالی پروس ههای انتخاباتی ایفا
نموده است  .
هر چند نظارت از انتخابات خود یک هدف مشخص نیست بلکه م رام از آن ایجاد همکاری با
کشورهای عضو این سازمان بوده تا تعهدات و مکلفی تهای خویش را در قبال انتخابات به وجه
احسن عملی نمایند  .یک بخش مهم نظارت از انتخابات ،همان سفارشات انتخاباتی است که
به منظور مدیریت بهتر انتخابات پیشنهاد م یشود  .نظارت از انتخابات زمانی سودمند واقع
می شود که این سفارشها جدی گرفته شده و بطور مؤثر تطبیق شوند .تمام کشورهای عضو در
تدوین و تصویب سند استانبول مصوب سال  ۰۹۹۱تعهد نمودند تا“ :سفارشات و بررس یهای
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا را بصورت دقیق
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پیگیری نمایند“ .در حال حاضر ،پیگیری سفارشات انتخاباتی ،ب رای دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر از اهمیت بس زایی برخوردار بوده و کشورهای عضو در جریان پروس ههای
پیگیری سفارشات انتخاباتی از کمک و حمایت این سازمان برخوردار م یباشند.
این رهنمود حاوی روشها و تجارب دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در ارتباط به کمک
و همکاری این نهاد در زمینه پیگیری سفارشات انتخاباتی با کشورهای عضو م یباشد  .در
حالیکه دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالیت های پیگیری سفارشات انتخاباتی را
طی سالیان متمادی انجام داده است ،هدف از این رهنمود ایجاد یک شیوه منظم و سیستماتیک
بوده تا وضاحت و تسلسل منطقی در تطبیق پروس هها را بوجود آورده و با استفاده از آن توجه
بیشتر به تطبیق سفارشات پیشکش شده مبذول گردد  .این رهنمود جزء تالشهای پیگی رانه دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بوده و با سهم مالی کشورهای عضو جهت تقویت روشهای
تخصصی بمنظور پیگیری فعالی تهای نظارتی تهیه شده است.
اص الً این رهنمود پیگیری سفارشات انتخاباتی ب رای استفادۀ کشورهای عضو سازمان امنیت و
همکاری اروپا ساخته شده است ،ولی استفادۀ آن ب رای کشورهای خارج از حوزه تحت پوشش
این سازمان که فعالی تهای پیگیری از سفارشات انتخاباتی را انجام م یدهند ،نیز خالی از مفاد
نخواهد بود  .این رهنمود جهت استفادۀ دس تاندرکاران انتخابات اعم از مقامات دولتی ،اح زاب
سیاسی ،رسان هها ،گروههای ناظرین ملی و نهادهای جامعه مدنی و سایر سازمان های ملی و
بی نالمللی تهیه و ترتیب شده است.
در این رهنمود ،فعالی تهای پیگی رانه طوری تعریف شده است که بیانگر اقدامات عملی نهادهای
دولتی و غیر دولتی به منظور تطبیق سفارشات انتخاباتی بوده که توسط ماموری تهای نظارت
از انتخابات جهت تحقق بخشیدن حقوق دموک راتیک در توافقات سیاسی و پیمانهای حقوقی
تعهد شده است   .پیگیری سفارشات انتخاباتی شامل آوردن اصالحات در چارچوب حقوقی
و پروسه برگ زاری انتخابات بوده که توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و سایر
سازمانهای بی نالمللی با راه اندازی فعالی تهای مشخص ،تعقیب و پشتیبانی م یشود.
 .۱.۲طرز استفاده این رهنمود
این رهنمود در برگیرندۀ یک تعداد نکات کلیدی بوده که ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی مهم
شمرده میشود  .فصل دوم این رهنمود در مورد رویکرد دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
پی رامون پیگیری سفارشات انتخاباتی و فواید و چال شهای آن بحث میکند   .فصل سوم این
رهنمود مروریست بر تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا ،مکلفی تها و دیگر معیارهای
بی نالمللی پی رامون تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی که کشورهای عضو این سازمان را به
عملی کردن آن تشویق م ینماید.
فصل چهارم در برگیرنده فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی در جریان انتخابات و دوران
بین انتخابات م یباشد  .معرفی بهترین عملکردها که بر مؤثریت پیگیری پروس ههای انتخاباتی
م یاف زاید ،در فصل پنجم این رهنمود به بررسی گرفته شده است  .میکانیزمهای ممکنه جهت
تعقیب و تطبیق سفارشات انتخاباتی و همچنان فعالی تهای پیگی رانۀ دفتر نهادهای دموک راتیک
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و حقوق بشر که کشورهای عضو این نهاد را در راستای فعالی تهای انتخاباتی شان کمک نموده
م یتواند ،در فصل ششم این رهنمود بیان شده است  .
فصل هفتم همکاری دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر با سایر دس تاندرکاران ملی و
بی نالمللی دخیل در پروسۀ پیگیری سفارشات انتخاباتی در قلمرو کشورهای عضو و حوزۀ
بیرون از پوشش این سازمان را به بررسی گرفته است .فصل هشتم این رهنمود ،شامل راهها
و روشهای تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر است که
با بکارگیری آن م یتوان به پروسۀ تعقیب و تطبیق سفارشات انتخاباتی و م راحل بعد از
انتخابات رسیدگی نمود  .فصل نهم این رهنمود روی ضرورت شمولیت گروههای کم حضور
از دید سیاسی به شمول زنان ،اقلی تهای قومی و اشخاص دارای معلولیت در پروسۀ پیگیری
سفارشات انتخاباتی اشاره م ینماید.
این رهنمود حاوی سه ضمیمه است:
ضمیمه  :Aتعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا ،مکلفی تها و سایر معیارهای بی نالمللی
بمنظور پیگیری سفارشات انتخاباتی.
ضمیمه  :Bلست اسناد و منابع دیگر در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی و
ضمیمه  :Cلست اختصارات و مخف فها
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 .۲پس منظر پیگیری سفارشات انتخاباتی
 .۲.۱پیگیری سفارشات انتخاباتی در یک نگاه
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا متعهد بر احت رام به حقوق بشر ،دموک راسی و
حاکمیت قانون بوده و انتخابات مردمی را ستون اصلی ب رای ثبات و امنیت پایدار تلقی م یکنند  .
آنها تعهد نموده اند تا ناظرین انتخاباتی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ،دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروههای
ناظر ملی را جهت نظارت از انتخابات ،دعوت نمایند.
هدف از فعالی تهای نظارتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر حصول اطمینان از
چگونگی تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی در مطابقت به تعهدات و مکلفی تهای سازمان
امنیت و همکاری اروپا و دیگر معیارهای بی نالمللی ب رای انتخابات دموک راتیک م یباشد.
ه مچنان طی فعالی تهای نظارتی دیده م یشود که آیا تعهدات فوق در قوانین انتخاباتی کشورهای
برگ زار کنندۀ انتخابات انعکاس یافته است یا خیر  .مقصد از نظارت از انتخابات شناسایی
ساحات قابل انکشاف و ارایه سفارشات دقیق و عملی بوده تا کشورهای عضو را در برگ زاری
هر چه بهتر انتخابات کمک و حمایت نماید  .
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دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر تا حال بیش از   ۰۰۳فعالی تهای نظارت از انتخابات را
در  ۶۵کشور از جمله   ۷۵کشور عضو این سازمان انجام داده است  .همچنان بر اساس تعهد
خاص شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا با کشورهای همکار نیز در این زمینه
1
همکاری صورت گرفته است.
 .۲.۲منظور از پیگیری سفارشات انتخاباتی
توسعه فعالی تهای نظارت از انتخابات در طول دو دهه گذشته نشان دهنده اهمیت انتخابات
ب رای جامعه جهانی م یباشد   .این مسئله شامل اف زایش عالق همندی سیاسی ب رای حمایت از
تحکیم ثبات ،توسعه دموک راسی و بلندبردن سطح آگاهی عامه در مورد خطرهای ناشی از
انتخابات جنجالی و چالش ب رانگیز و نیز ثبات و امنیت م یباشد   .
فعالی تهای نظارت از انتخابات ثابت ساخته است که این کارکرد یک وسیله مؤثر جهت
بررسی برگ زاری انتخابات و مشخص ساختن موارد قابل اصالح و بهبود ب رای حمایت از حقوق
دموک راتیک و تقویت و انکشاف پایدار انتخابات م یباشد  2.سفارشات ناشی از فعالی تهای
نظارت از انتخابات اج زای کلیدی این برنامه بوده که ب رای تشخیص راههای عملی توسط
سازمانهای معتبر نظارتی پیشکش م یشوند  .این سفارشات به تقویت و انکشاف انتخابات
کمک نموده و ضامن عملی شدن تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر مکلفی تها
و معیارهای بی نالمللی م یشود   .
در صورت یکه سفارشات انتخاباتی مورد توجه جدی ق رار نگیرد ،احتمال وقوع کوتاه یها و
آسی بپذیریها در پروسۀ انتخابات بوجود آمده و ممکن وضعیت بدتر شود   .این نه تنها
خط راتی را متوجه حقوق اساسی بشری نموده بلکه تاثیر مستقیم باالی اعتبار پروسۀ انتخابات
داشته و نگ ران یهای امنیتی به سطح ملی و منطقوی را در پی خواهد داشت  .ممکن عدم تطبیق
سفارشات انتخاباتی منجر به عک سالعمل منفی فعالین بی نالمللی از جمله عدم توجه آنها به
تقویت و حفاظت از حقوق بشری شود  .در ضمن احتمال آن م یرود تا وضع محدودی تها روی
همکاریهای سیاسی ،کم کهای انکشافی و یا تجارت بی نالمللی را در قبال داشته باشد  .از این
رو ،تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی یکی از نقاط قابل توجه ب رای جوانب ذیدخل ملی و
بی نالمللی در عرصه انتخابات م یباشد  .
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در عرصه تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی با
 Holy See 1یگانه کشور عضو دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر است که تا حال در آن نظارت از انتخابات
صورت نگرفته است .این دفتر تی مهای نظارتی خویش را ب رای نظارت از انتخابات سال های ،۹۰۰۲ ،۵۰۰۲ ،۴۰۰۲
 ۰۱۰۲و  ۴۱۰۲به افغانستان فرستاده است .همچنان این دفتر در انتخابات سال  ۲۱۰۲و  ۴۱۰۲کشور تونس نیز
همکاری نموده است.
    2دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر طرحها و اقدامات الزم را در راستای فعالی تهای انتخاباتی انکشاف داده است
تا به نیازمندیهای کشورهای عضو را پاسخگو باشد .این فعالیت ها شامل ماموریت نظارت از انتخابات ،ماموریت نطارت
ار انتخابات با مسئولیت محدود ،هیئت بررسی از انتخابات و تی مهای متخصصین انتخابات م یباشد .ب رای معلومات بیشتر به
فصل پنجم چاپ ششم رهنمود نظارت از انتخابات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م راجعه نمائید .تمامی اصطالحات
چون« :هیئت نظارت از انتخابات/فعالیتها» ،م رادف با تمامی انواع طرحهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در این
بخش تشریح شده است.
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انجام فعالی تهای مخلتف به تقاضای های کشورهای عضو لبیک گفته و در این راستا با ارایۀ
مشورههای تخنیکی و تخصصی در مورد چارچوبهای انتخاباتی ،مرور مسایل حقوقی ،راه
اندازی میزگردها و جلسات مشورتی همکاری نموده است  .تعدادی از کشورهای عضو تجارب
خوب گ زارشدهی داوطلبانه از فعالی تهای پیگی رانه خویش در مورد سفارشات انتخاباتی را به
شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا ،کمیتۀ ابعاد انسانی و دیگر مجالس و رویداد
ها پیشکش نموده اند  .معلومات بیشتر در این مورد در فصل ششم این رهنمود بیان شده است.
برعالوۀ اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت حمایت از فعالی تهای تطبیق و پیگیری
سفارشات انتخاباتی ،اسناد دیگر نیز در این موارد نوشته شده است   .در سطح جهانی،
میکانیزمهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  ۸۴۹۱و
سند کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ،۶۹۱فضای الزم را ب رای مرور و ارزیابی
وضعیت تطبیق حقوق سیاسی و انتخاباتی بوجود آورده است  .در سطوح منطقوی ،اسناد مربوط
به شورای نهادهای اروپایی از جمله محکمه حقوق بشر اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی
) (OASبه شمول محکمه امریکایی حقوق بشر نقش ه مسانی را ایفا م ینمایند  .اتحادیه اروپا
نیز پالیس یها را جهت تقویت فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی و چگونگی تطبیق آن
در حوزه کشورهای عضو این اتحادیه و خارج از آن ،ایجاد نموده است  .ه مچنان معاهدات و
اسناد کشورهای مستقل مشترک المنافع ) (CISنیز میکانیزمهای را جهت رسیدگی به سفارشات
انتخاباتی پیشبینی نموده است   .
 .۲.۳چال شهای فرا راۀ پیگیری سفارشات انتخاباتی
رسیدگی به پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی یک کار دشوار و چند بُعدی بوده و مقتضی
همکاری جوانب مختلف از جمله ادارات حکومتی [ب رای تشریح و تفسیل پالیس یها] ،پارلمان
[ب رای تسوید و تصویب قوانین] ،ادارات انتخاباتی و دیگر م راجع مربوطه [جهت تشریح و توضیح
پروس ههای اداری] ،نهادهای غیر دولتی مانند اح زاب سیاسی ،رسان هها و نهادهای جامعه مدنی
[جهت مرور پالیس یهای داخلی ،دادخواهی و نظارت از پروسه انتخابات] م یباشد  .در حال یکه
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر الت زامات و معیارهای بی نالمللی چارچوبی را
ب رای برگ زاری انتخابات دموک راتیک مهیا نموده است ؛ ولی زمینه برگ زاری انتخابات و تحرکات
ملی ،ش رایط و محیط هر انتخابات از هم فرق م یکند.
دالیل مختلفی وجود دارد که چ را کشورهای عضو نم یخواهند و یا نم یتوانند سفارشات انتخاباتی
را عملی کنند .این دالیل ق رار ذیل اند:
• نبود اراده سیاسی بویژه زمانی که حکوم تها و سیاسیون بخاطر جلوگیری از تضعف
موقف سیاسی و دسترسی به قدرت ،مانع بوجود آمدن تغیی رات م یشوند.
• عدم همکاری پارلمان بویژه زمانی که اصالحات انتخاباتی مقتضی تغیی رات در احکام
عمده قانون اساسی باشد.
• نبود تخصص الزم ب رای تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی.
• عدم وجود منابع مالی الزم ب رای تطبیق اصالحات ی که مقتضی تغیی رات عمده در
زیربناها م یباشند .
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• نبود وقت کافی قبل و بعد از برگ زاری انتخابات و یا برگ زاری انتخابات قبل از وقت
موعد.
• بی ثباتی ،هرج و مرج اجتماعی و یا آغاز جنگ.
• دس تاندرکاران ملی تصور کنند که سفارشات انتخاباتی قانع کننده نبوده ،مؤثریت الزم
نداشته و سازگاز وضعیت ملی نم یباشد.
ممکن است دس تاندرکاران بی نالمللی انتخابات در زمینۀ کمک و همکاری ب رای پیگیری و
تطبیق سفارشات انتخابات بویژه  زمان یکه کشورها ملزم به ب رآورده ساختن مکلفی تها و تعهدات
بی نالمللی شده باشند ،به چال شهای جدی مواجه شوند  .لذا آنها م یتوانند مسئولی تها ،تعهدات و
معیارهای مرتبط را شناسایی نموده؛ خالها و ابهامات در پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی
را پیدا نموده و کم کهای الزم را ب رای تطبیق سفارشات انتخاباتی پیشکش نمایند.
گرچه تالشها ب رای پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی و از بین بردن چال شها مستقیمآ
به کشور مربوطه بر م یگردد؛ پروسه اصالحات مستلزم احساس قوی مالکیت ملی آن کشور
م یباشد  .ممکن است همکاری و کم کهای بی نالمللی در راستای پیگیری و تطبیق سفارشات
انتخاباتی از مقاومت سیاسی محلی ،عدم فعال بودن نهادهای مسئول ،موجودیت جامعه مدنی
ضعیف و عدم موجودیت رسان ههای آزاد متاثر شود و فعالین بی نالمللی نتوانند ،همکاریهای
الزم را ارایه نمایند.
 .۲.۴چگونگی ،زمان و مکان پیگیری سفارشات انتخاباتی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر تنها از انتخابات کشورهای عضو این سازمان نظارت
نموده و فعالی تهای پیگیری   سفارشات انتخاباتی عموما محدود به حوزۀ تحت پوشش این
سازمان بوده ولی بعضی اوقات در این راستا با کشورهای همکار نیز تشریک مساعی صورت
م یگیرد  .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی
را در جریان یا مستقیمأ متعاقب برگ زاری انتخابات انجام نم یدهد؛ چ را که این کار به مثابه
تضعیف نقش این نهاد در بررسی مستقالنه و غیرجانبدارانه از انتخابات تلقی م یشود.
فعالی تهای پیگی رانه بر اساس یافت هها و سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در
گ زارش نهایی نظارت از انتخابات شکل م یگیرد .چنانچه در فصل چهارم این رهنمود بیان شده
است؛ گ زارشهای نهایی به اولویت بندی بعضی از سفارشها اشاره نموده که باید در جریان
پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی در مح راق توجه ق رار گیرد  .کشورهای عضو باید به این
سفارشها توجه جدی نموده تا از ی کطرف همه شمول بودن پروسه انتخابات در نظر گرفته
شود و از طرف دیگر مالکیت ملی نیز تضمین شود.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ساالنه فعالی تهای متعدد نظارت از انتخابات را انجام
داده ولی ممکن است ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی هر ماموریت نظارتی منابع مالی و
بشری الزم را در دسترس نداشته باشد   .لذا ب رای بلندبردن مؤثریت این فعالی تها ،نیاز به
تخصیص دقیق و حساب شدۀ منابع محسوس م یشود  .در روشنی آنچه گفته شد ،شاخ صهای
آتی اساس اولویت بندی فعالی تهای تعقیبی را پیشکش م ینماید   .
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 .۱عالقمندی مقامات ذیربط :که شامل تاکید ب رای اصالح و برگ زاری انتخابات و اتخاذ
اقدامات مقدماتی چون راه اندازی بح ثهای عمومی در مورد اصالحات ،توسعه
پالنهای تطبیقی و درخواست رسمی همکاری از دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق
بشر م یباشد.
 .۲میزان ضرورت :این مسئله را م یتوان در یافت هها و گ زارشهای نهایی دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر جستجو کرد .چال شها و کشمک شهای ف را راه انتخابات و
یا احتمال خشونت در انتخابات آینده را نیز بر استناد یافت ههای این سازمان ،مدنظر
گرفت.
 .۳موجودیت وقت و زمان :ب رای راه اندازی مشورههای گسترده با جوانب ذیدخل ،مرور بر
مسایل مربوط به قوانین ،انکشاف پروس ههای الزم و تدویر ترینن گها و تعلیمات مدنی
الزم ب رای رایدهندگان به وقت نیاز است .در صورت یکه قبل از برگ زاری انتخابات
وقت کافی ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی وجود نداشته باشد ،باید به سفارشات
رجوع شده تا خطرهای باالقوه در یک چارچوب زمانی کوتاه بازنگری شده و اولوی تها
مشخص شود.
 .۴اکمال فعالی تها :باید به فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی که توسط مؤسسات
داخلی و بی نالمللی انجام داده م یشود ،توجه صورت گرفته تا از تک رار همچو
فعالی تهای مشابه توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر جلوگیری صورت
گرفته تا به عوض مؤثریت پروسه سبب ایجاد خال ها نشود.
شاخ صهای اولوی تبندی ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی را میتوان ب رای ارزیابی مکرر و
متداوم مؤثریت چنین فعالی تها استفاده نمود  .مشخصأ این کار وقتی بسیار با ارزش است که
خطر جدی کشمک شهای انتخاباتی و وقوع خشون تها پی شبینی شده باشد.
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 .۳تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و
دیگر تعهدات و معیارهای بی نالمللی در مورد
پیگیری سفارشات انتخاباتی
تعهد ب رای برگ زاری انتخابات واقعی که بیانگر اراده آزاد مردم باشد در اسناد بی نالمللی منجمله
ماده  ۱۲اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ۵۲کنوانسیون بی نالمللی حقوق سیاسی و مدنی
بصورت واضح بیان شده است  .در سند تصویب شده سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب
 ۰۹۹۱کوپن هاگن آمده است که تمامی کشورهای عضو این سازمان توافق نموده اند که« :اساس
قانونیت و مشروعیت تمام حکوم تها را اراده آزاد مردم تشکیل م یدهد که توسط انتخابات آزاد
و عادالنه تمثیل شده باشد”.
سند سازمان امنیت و همکاری اروپا منعقد کوپن هاگن ،کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی
و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشر سریعأ تاکید م یورزد تا کشورهای عضو اقدامات جدی
را ب رای ب رآروده شدن حقوق بشری رویدست گیرند  .این کار اطمینان م یدهد که الت زامات و
تعهدات بی نالمللی در چارچوب حقوقی کشورهای عضو مورد توافق ق رار گرفته و در عمل پیاده
م یگردند  .در حال یکه کشورهای عضو در مورد عملی کردن این الت زامات و تعهدات اختیار
کامل دارند ،سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشر،
رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی
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رهنمای یهای قوی و متعبر را ب رای عملی کردن سفارشات انتخاباتی در مطابقت به این الت زامات
و تعهدات ف راهم م یسازد   .
نقطه مهم اینست که تعداد زیادی از اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا ،کشورهای عضو
را به تطبیق اسناد جهانی و بعضی اسناد منطقوی حقوق بشر تشویق م ینماید .مثأل :مصوبه
نهایی  Helsinkiکه در سال  ۵۷۹۱تصویب شده است ،کشورهای عضو را ملزم م یسازد تا
«بروفق اعالمیه جهانی حقوق بشر عمل نمایند» و “بر تعهدات شان در قبال اعالمی هها
و توافقات جهانی وفادار بوده و ه مچنان به الت زامات و تعهدات شان در قبال کنوانسیونهای
بی نالمللی حقوق بشر عمل کنند ”.سند مصوب  ۳۸۹۱مادرید از کشورهای عضو که تا هنوز
به کنوانسیونهای بی نالمللی حقوق بشر نه پیوسته اند ،م یخواهد تا به این کنوانسیونها ملحق
شوند  ”.ه مچنان اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اهمیت ملحق شدن به میثاقهای
بی نالمللی حقوق بشر ،پروتوکولهای اختیاری مربوطه و کنوانسیون حقوق بشر اروپا ،تاکید
3
م یورزد.
کشورهای عضو این سازمان درک نموده اند که عملی کردن تعهدات شان بويژه تعهدات مرتبط
به انتخابات یک موضوع داخلی نبوده و باید منحیث یک نگ رانی بی نالمللی قابل توجه ق رار
گیرد  .در سند مصوب  ۱۹۹۱در شهر مسکو ،کشورهای عضو “بطور قطعی و بدون جبر”
اعالم نمودند که« :تعهدات که در عرصه بعد انسانی در اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا
بدان تاکید شده است ،مسایل قابل توجه ب رای تمام کشورهای عضو بوده و صرف مربوط به
مسایل داخلی کدام کشور مشخص نم یباشد”.
در نشست سال  ۰۱۰۲در شهر آستانه ،کشورهای عضو بر «تطبیق کامل»  مجموع های از اسناد
سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر اسناد بی نالمللی و نیز “مسئولی تهای کشورهای عضو
در قبال تطبیق کامل و صادقانه اسناد مذکور" تاکید مجدد نمودند.
 .۳.۱تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ارگان پیشتازی در قالب سازمان امنیت و همکاری
اروپا بوده که مسئولیت راه اندازی برنام هها و فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را بدوش
دارد  .منشور پاریس مصوب سال ،۰۹۹۱این نهاد را اساس گذاشته است (که در آن زمان بنام
دفتر انتخابات آزاد نامگذاری شده بود) و مسئولیت "تقویت پیگیری و تطبیق تعهدات” مرتبط
به انتخابات بویژه “تعهدات مندرج سند کوپن هاگن مصوب  ۰۹۹۱سازمان امنیت و همکاری
اروپا آمده است” را بدوش داشت.
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خود را بصورت واضح و دوامدار متعهد به
    3به پ راگ راف  ۳۱.۲سند ویانا مصوب ۹۸۹۱در مورد ملحق شدن به معاهدات بی نالمللی حقوق بشر بطور عموم ،پ راگ راف ۵۱
در مورد کنوانسیون (میثاق) رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان و همچنان پ راگ راف  ۲.۰۴سند مسکو مصوب ۱۹۹۱در مورد عین
کنوانسیون؛ پ راگ راف  ۵.۰۲و پ راگ راف  ۵.۱۲سند کوپن هاگن مصوب  ۰۹۹۱در مورد ملحق شدن به تمامی معاهدات بی نالمللی
حقوق بشر به شمول میثاق اروپای حقوق بشر م راجعه شود .پ راگ راف  ۲۳فصل ششم سند هلسنگی مصوب ۲۹۹۱به ملحق شدن
به میثاق بی نالمللی رفع تمامی انواع تبعیض نژادی تاکید م یورزد.
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پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یدانند  .اهمیت
پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی توسط س ران این کشورها در نشست استانبول در سال
 ۰۹۹۱مورد توافق ق رار گرفته و آنها تعهد نموده اند تا« :بررس یها و سفارشات دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر را مجدانه پیگیری خواهند نمود  ”.ه مچنان آنها اعالم نموده اند که
همکاریهای این نهاد م یتواند به کشورهای عضو در پروسه قانونگذاری ب رای انتخابات و
تطبیق آن کمک نماید  .
سند دیگری در این مورد در نشست شورای وزی ران کشورهای عضو مصوب  ۸۹۹۱در اسلو،
اضافه شد که در آن کشور های عضو تشویق شدند تا“ :سفارشات انتخاباتی پیشنهاد شده
توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بعد از انتخابات را بصورت دقیق پیگیری
نمایند  ”.ه مچنان این سند خاطر نشان م یسازد که“ :دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
باید همکاریهای خود را در مورد تطبیق و پیگیری سفارشات انتخاباتی به کشورهای مورد
نظر پیشنهاد نموده و ازچگونگی تطبیق و کیفیت این سفارشات به شورای دایمی گ زارش بدهد”.
تعهدات ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی طی تصامیم مختلف شورای وزی ران سازمان امنیت
و همکاری اروپا مورد تاکید ق رار گرفته است   .در نشست  Portoدر سال  ،۲۰۰۲کشورهای
شرکت کننده بر «مهارتهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در کمک به کشورهای
عضو در راستای تطبیق و پیگیری تعهدات انتخاباتی» مهر تصدیق گذاشته و توافق نمودند
که «در مقابل سفارشات این نهاد قویأ پاس خگو باشند ”.در جلسه  Maastrichtدر سال ،۳۰۰۲
کشورهای عضو توافق نمودند تا «در مورد پیشرف تها در راستای تطبیق و پیگیری سفارشات،
به شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا معلومات بدهند»   .در جلسه سال ۶۰۰۲
بروکسل ،کشورهای عضو تاکید نمودند که در قبال تطبیق مؤثر تعهدات شان که در سازمان
امنیت و همکاری اروپا به آن ملزم هستند ،مسئولیت دارند» و «دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر «نقش مهمی را در همکاری با آنها” بشمول کمک در پروسه “مرور و بررسی
قوانین انتخابات” بازی م یکند   .متعاقب جلسه بروکسل در سال  ،۵۰۰۲یک بحث گروهی
اشخاص مشهور در همین سال ب راه انداخته شد که در گ زارش آن ذکر شده بود که کشورهای
عضو سازمان و دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر باید “از طریق راه اندازی گفتمانها و
همکاریهای عملی” به پیگیری سفارشات بعد از انتخابات توجه بیشتر نموده و این دفتر "بعد
از مشوره با کشور ذیربط» در این مورد به شورای دایمی گ زارش دهد.
تعدادی از تعهدات ،رهنمای یهای مشخصی را در مورد چگونگی پروس ههای پیگیری سفارشات
انتخاباتی به کشورهای عضو ارایه م ینماید  .مثأل :پ راگ راف  .۵.۸ ،.۵.۷و  .۷.۱سند مصوب سال
 ۰۹۹۱سازمان امنیت و همکاری اروپا در گوپن هاگن ،کشورهای عضو را ملزم بر تضمین
گنجانیدن حقوق انتخاباتی در قوانین نموده که از طریق یک پروسیجر عمومی اتخاذ شده و
این قوانین در دسترس همگانی ق رار داشته باشند  .در مورد همه شمول بودن پروسه قانونگذاری
ب رای انتخابات ،پ راگ راف  ۸۱.۱سند مسکو مصوب سال  ۱۹۹۱اعالم م یدارد که قانونگذاری و
تصویب آن باید در نتیجه یک پروسه باز که انعکاس دهنده اراده مردم باشد ،صورت بگیرد  .
همچنان پ راگ راف  ۷۲سند استانبول مصوب سال  ۰۹۹۱بر نقش مهم مؤسسات غیر دولتی در
رابطه به حصول اطمینان از در نظرداشت مسایل حقوق بشر و آزادیهای بنیادی در قوانین
تاکید م یورزد.
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در کل این اسناد ،کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را ملزم م یسازد تا سفارشات
انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر را پیگیری نموده و نقش مهم این نهاد را در
راستای کمک به پروسه پیگیری سفارشات در نظر داشته باشند.
 .۳.۲میکانیزمها و اسناد بی نالمللی
سازمان ملل متحد یک چارچوب جهانی را آماده ساخته است و این چارچوب کشورها را در مورد
پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی رهنمایی نموده و آنها را در برگ زاری انتخابات به وجه
بهتر و خوبتر همکاری م ینماید  .سازمان ملل متحد همواره در منشور خویش بر نقش ارزندۀ
انتخابات دموک راتیک و قابل اعتماد ب رای تأمین صلح و ثبات تاکید نموده است  .از جمله   ۷۵
کشور شرکت کننده در سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۵ ،کشور عضو سازمان ملل متحد
بوده و تنها یک کشور عضو ناظر دایمی این سازمان م یباشد.
سیستم سازمان ملل متحد بین مسایل حقوق بشری مبنی بر پیمانها و مسایل حقوق بشری
مبنی بر منشورها فرق م یگذارد .پیمانهای این سازمان بخش عمدۀ تعهدات بی نالمللی مرتبط
به مسایل انتخابات را در بر م یگیرد که عمدهترین آنها سند کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی
و سیاسی م یباشد  .این سند که جهت تقنین مسایل حقوقی و تشویق مشارکت مردم در زندگی
سیاسی و اجتماعی ساخته شده است ،شامل الت زاماتی در مورد حق کاندید شدن و رای دادن،
آزادیهای بنیادی و حق اصالحات مؤثر م یباشد .پیمانهای دیگر این سازمان بر حفظ قوی
حقوق انتخاباتی گروههای مشخص تاکید م ینماید .پیمانهای مرتبط در این مورد شامل سند
کنوانسیون بی نالمللی رفع کلیه انواع تبعیض ن ژادی مصوب سال  ۵۶۹۱که به [ف راهم سازی
حقوق انتخاباتی بدون کدام تبعیض و فرق گذاری بین اف راد واجد ش رایط اشاره دارد] و سند
کنوانسیون بی نالمللی رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان مصوب سال  ۷۹۹۱م یباشد که روی
الت زامات در مورد سهم گیری زنان در عرص ههای سیاسی تاکید م یورزد   .سند کنوانسیون
بی نالمللی حفظ و رعایت حقوق تمام کارگ ران مهاجر و اعضای فامیل آنها مصوب  ۰۹۹۱و سند
کنوانسیون حقوق اف راد دارای معلولیت مصوب  ۶۰۰۲شامل این کتگوری م یباشند  .برعالوه،
سند کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری مصوب  ۳۰۰۲شامل احکامی در مورد شفافیت ادارات
خدمات عامه و بخ شهای مالی م یباشد  .
برای دریافت معلومات بروز در مورد تصویب و امضای اسناد سیستم ملل متحد توسط
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ،به دیتابیس مجموعه پیمانهای ملل
متحد در آدرس ذیل مراجعه شودhttps://treaties.un.org/>.:
هرکدام ازین پیمانها کمیتۀ متشکل از متخصصین مستقل بوده که از کارکردهای کشورهای
عضو در مطابقت به مواد این پیمانها نظارت م ینمایند  .مثال :نهاد نظارت از تطبیق
کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،کمیته حقوق بشر ( )RPCCاست  .پیمانها
و معاهدات ،کشورهای عضو را مکلف بر احت رام به صالحی تهای نهادهای نظارتی
(کمیت ههای) پیمان م یسازد  .عمومأ این کمیت هها تفاسیر متعبر (“مالحظات عمومی” و یا
“سفارشات عمومی”) را در مورد تفسیل احکام و الت زامات مربوط به پیمانها و معاهدات،
صادر م ینماید  .قابل یادآوری است که مالحظه/توضیح شماره  ۵۲کمیته نظارت بر حقوق
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بشر ) (CCPRبر حق سه مگیری در شئون عامه از قبیل فرصت اشت راک در ساختن و تطبیق
پالیس یهای محلی ،ملی و بی نالمللی تایید م ینماید.
ه مچنان کمیت ههای نظارت از پیمانها/معاهدات گ زارشهای منظم کشورهای عضو  -در مورد
اقدامات آنها جهت مؤثریت حقوق تضمین شده در پیمان ها  -را بصورت «مشاهده نهایی”
ارزیابی نموده و سفارشات در مورد چگونگی استفاده از آن را عنوانی کشورها عضو ارسال
م یدارد   .سطح تطبیق و رسیدگی به این سفارشات باید در گ زارش عمومی کشور تطبیق
کننده ،منعکس شود  .خالصه ای نکه مالحظات مربوط به تطبیق سفارشات کمیت ههای نظارت
کنندۀ پیمانها ،گاهی اوقات به تمامی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ارسال
م یشود.
یک تعداد از کشورها بعضی پروتوکولهای اختیاری این پیمانها را نیز تصویب نموده و یا به
آن ملحق شده اند که این کار به کمیت ههای نظارت کننده صالحیت داده تا به شکایات قربانیان
موارد تخلف از پیمان ها/میثاقها را در مطابقت اصول رسیدگی نمایند  .تصامیم در مورد
شکایات اف راد مستلزم تفسیر دقیق پیمان مورد نظر بوده و تصامیم بعد از غور و بررسی دقیق
اتخاذ م یشود  .کشورهای عضو متعهد بر احت رام به یافت ههای کمیت ههای نظارت از پیمانها
م یباشند  .کمیت ههای نظارتی پروس ههای پیگیری سفارشات انتخاباتی را انکشاف داده و از
تطبیق آن نظارت م ینمایند  .در صورت وقوع تخلف ،کشور متخلف شش ماه وقت دارد تا در
مورد حل آن به کمیت ههای نظارتی پیمانها معلومات ارایه نماد  .در صورت یکه کشور متخلف
قادر به حل تخلف انجام شده نباشد ،قضیه مربوطه بسته نشده بلکه ب رای جستجوی یک راه حل
منطقی ،فضا ب رای بح ثهای رسمی باز نگه داشته م یشود.
ه مچنان یک تعداد از نهادهای مربوط به منشور سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت
سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن نقش مهمی را در پیگیری سفارشات انتخاباتی ایفا
م یکنند  .فیصل ههای این دو نهاد ممکن مستقیمأ به موضوعات مشخص انتخاباتی در یک
کشور مورد نظر ربط داشته باشد  .مثال :مجمع عمومی ملل متحد در هر دو سال در مورد تقویت
اصول انتخاباتی یک قعطنامه صادر م یکند  .ب رای اولین بار در سال  ۳۱۰۲و متاقعبأ در سال
 ۵۱۰۲قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد روی تعهدات این نهاد تایید نموده و خواستار آن شد تا
کشورهای عضو این سازمان تمام تالشهای خویش را بخرچ داده تا حق اشت راک مساویانه در
انتخابات را ب رای شهروندان خود ف راهم نماید  .مجمع عمومی ملل متحد در سال ۸۹۹۱اعالمیۀ
را پی رامون وظایف و مسئولی تها صادرنمود و در آن روی حقوق شهروندان تاکید صورت گرفته
بود که هر کس حق دارد انتقادات و پیشنهادات خویش را بمنظور تقویت فعالی تهای نهادهای
دولتی ،مؤسسات و سازمانها به م راجع مربوطه ،ارایه نمایند .طرزالعم لهای مشخص ملل
متحد ،گ زارشگ ران ویژه ،متخصصین آزاد و گروههای کاری هم م یتوانند در این مورد اب راز
نظر نمایند  .
برعالوه ،میکانیزم جهانی ارزیابی دورهیی) (UPRفرصتی را ب رای تمامی کشورهای عضو ملل
متحد ف راهم م یسازد تا اقدامات انجام شده و تعهدات خود در راستای تقویت مسایل حقوق بشر
بویژه مسایل مربوط به انتخابات را بیان نمایند  .در پایان میکانیزم جهانی ارزیابی دورهیی،
یک گ زارش نهایی نشر شده که در آن چگونگی رسیدگی به سفارشات منجمله سفارشات مرتبط
به تخلفات انتخاباتی نیز توضیح م یشود  .در جریان عملی کردن میکانیزم جهانی ارزیابی
رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی
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دورهیی ،از کشورهای ذیربط توقع م یرود تا در مورد چگونگی عملی کردن سفارشات انتخاباتی
وضاحت بدهند  .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر گ زارشهای نظارت از انتخابات را
طور مداوم و سیستماتیک با دس تاندرکاران میکانیزم جهانی ارزیابی دورهیی شریک ساخته و
هر کشور در مدت  ۰۶ماه یکبار مورد ارزیابی ق رار م یگیرند  .تمام کشورهای عضو سازمان
امنیت و همکاری اروپا در پروسه جهانی ارزیابی دورهیی شرکت کرده اند.
بطور خالصه ،این چارچوب جهانی الت زامات و میکانیزمهای مربوط به انتخابات را ایجاد
نموده تا پروسه عمل یسازی تعهدات را تقویت ببخشد   .گ زارشهای نظارت از انتخابات از
طریق شناسایی خالها و انکشاف سفارشات در مورد چگونگی عملی کردن آنها کمک م یکند  .
در مقابل پیگیری سفارشات انتخاباتی م یتواند به عملی کردن پیمانها کمک نماید  .
 .۳.۳دیگر اسناد منطقوی
شورای اروپا نقش کلیدی را در تقویت و تطبیق حقوق بشر در جغ رافیای  ۷۴کشور عضو
خویش که همه آنها عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز دارا م یباشند ،بازی م یکند  .
ماده  ۳اولین پروتوکول سند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کشورهای عضو شورای اروپا را
متعهد به «برگ زاری انتخابات آزاد در فاصل ههای مناسب از طریق رای سری و تحت ش رایطی
مناسب ب رای انتخاب نمایندهگان مردم با خواست مردم» م یسازد  .محکمه اروپایی حقوق بشر
مسئولیت دارد تا از مسایل حقوق بشر به شمول مسایل حقوق بشری مربوط به انتخابات نظارت
نماید  .در صورت عدم مؤثریت راه ح لهای داخلی ،هر شخص ،نهاد غیر دولتی و یا اف رادی
که ادعای نقض حقوق بشر بويژه مسایل مربوط به انتخابات را داشته باشند ،م یتوانند علیه
کشور عضو در محکمه اروپایی شکایت درج نماید  .در سا لهای اخیر محکمه حقوق بشر
اروپا به قضایای متعدد مربوط به شکایات انتخاباتی به شمول قضایای حق رایدهی زندانیان،
اف راد دارای نارساییهای ذهنی ،شهروندان غیر مقیم ،تصامیم و قواعد واجد ش رایط بودن
ب رای کاندیدان ،تخلفات در پروسه رایدهی ،طرح سیستم انتخابات ،ترکیب و ب یطرفی ادارات
انتخاباتی ،پروس ههای درست و دقیق ب رای میکانیزمهای شکایات و دادخواهی و مسایل مربوط
به پوشش رسان های انتخابات رسیدگی نموده است  .محکمه حقوق بشر اروپا بطور ف زاینده از
گ زارشهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ب رای اتخاذ تصامیم و قضاوتها در مورد
مسایل انتخاباتی منحیث ریفرنس استفاده نموده است  .قضاوتها و فیصل ههای نهایی این
محکمه ب رای کشور ذیربط ال زام آور بوده و اشاریست ب رای دیگر کشورهای عضو شورای اروپا
تا در این مورد محتاط باشند  .کمیته وزرا شورای اروپا تطبیق فیصل ههای محکمه حقوق بشر
اروپا را از طریق پروسه فشار سیاسی باالی کشورهای عضو نظارت م یکند.
کمیسیون اروپایی ب رای دموک راسی از طریق قانون ) (the Venice Commissionیک بورد
مشورتی شورای اروپا م یباشد .این کمیسیون  ۰۶کشور عضو داشته که از آن جمله  ۱۵کشور
آن در سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند .کمیسیون وینیس در مورد مسایل
مختلف حقوقی به شمول مسایل مربوط به انتخابات و نظر سنج یها گ زارشها و سفارشات
خویش را نشر نموده و از پیگیری آن در بح ثهای عمومی ربعوار این کمیسیون نظارت
م ینماید .کمیسیون وینیس در سال  ۲۰۰۲یک «اصول رفتار” را در مورد عملکرد خوب پی رامون
مسایل انتخابات به مثابه یک مرجع و رهنمود به کمیسیون اروپا ،پیشکش نمود .بر اساس این
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اصول رفتار ،بخاطر حفظ ثبات قانون ،احکام اساسی قوانین انتخابات اصوأل نباید در یک سال
اخیر قبل از برگ زاری انتخابات تعدیل شود .راه حل پی شبینی شده دیگر اینست که در صورت
تعدیل احکام اساسی قانون انتخابات نیز سیستم سابقه انتخابات ب رای انتخابات پی شرو مرعی
االج راء ق رار داده شود و قانون جدید و یا احکام جدید قانون بعد از آن انتخابات اج رایی شود.
رویه مرفته ،پیگیری سفارشات انتخاباتی باید از اصل ثبات قانون انتخابات مستثنا ق رار داده
شود و نباید قسمی عمل شود که باعث ایجاد وضعیت خالف معیارها و ستندردهای می راث
انتخاباتی اروپا شود و یا هم مانع تطبیق سفارشات انتخاباتی توسط سازمانهای بی نالمللی گردد.
گروپ کشورهای عضو شورای اروپا علیه فساد اداری ) (GRECOگ زارشهای را در مورد
سفارشات مربوط به اح زاب سیاسی و مسایل مالی مبازات انتخاباتی تهیه م یکنند .این گروپ
  ۹۴عضو دارد که همه آنها در سازمان امنیت و ه مکاری اروپا عضویت دارند .زمان یکه
سفارشات کمیسیون وینیس و گروپ کشورهای عضو شورای اروپا ال زامیت نداشته باشند ،این
گروپ مشورههای دقیق را ب رای کشورهای عضو این سازمانها پیشکش م ینماید.
اتحادیه اروپا متعهد به تقویت ،ترویج و محافظت از حقوق بشر و دموک راسی در حوزه
کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو این اتحادیه که با آنها در تعامل است ،م یباشد.
اتحادیه اروپا  ۸۲کشور عضو دارد که همه آنها عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا
را نیز دارند .اتحادیه اروپا در سند پالیسی خود بر اهمیت پیگیری سفارشات انتخاباتی تاکید
ورزیده است .اتحادیه اروپا در سال  ۲۱۰۲چارچوب است راتیژیک و پالن عملیاتی حقوق بشر
و دموک راسی خود را تصویب کرد که بر اساس آن نهادهای مربوط به این اتحادیه وظیفه دارند
تا با استفاده از یافت ههای ماموری تهای نظارت از انتخابات و گ زارشهای اتحادیه و ه مچنان
یافت ههای گ زارشهای دیگر نظارت از انتخابات (مثل :گ زارشهای دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا) در راستای تقویت دوران انتخاباتی گامهای
عملی برداشته و تطبیق مؤثر آن را تضمین کنند .در سال ۵۱۰۲یک پالن عملیاتی جدید در
مورد مسایل حقوق بشر و دموک راسی تصویب شد که در آن روی ضرورت “توحید بهترین
عملکردها از انتخابات جهت تقویت سفارشات انتخاباتی ماموری تهای نظارت اتحادیه اروپا
و دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید صورت گرفته
است تا مباحثات کشورهای عضو این اتحادیه روی مسایل سیاسی و دموک راسی “به منظور
ازدیاد تاثی رات نظارت انتخاباتی” حمایت شود.
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز به ارزش پیگیری سفارشات انتخاباتی اشاره
نموده است .این سازمان  ۱۱عضو دارد که همه آنها عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا
را دارا م یباشند .اعالمیه اسامبله بی نالپارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع منعقده سال
 ۸۰۰۲در مورد اصول بی نالمللی نظارت از انتخابات و نظر سنج یها م راحل متعدد مرتبط به
پیگیری سفارشات انتخاباتی را مشخص ساخته است .این م راحل شامل ارایه گ زارش نهایی
حاوی سفارشات تخنیکی م یباشد که باید به نهادهای مربوط به این سازمان در مدت کمتر از
دوماه بعد از برگ زاری انتخابات ،پیشکش شود.
سازمان کشورهای امریکایی ) (OASانتخابات دموک راتیک را در کشورهای امریکایی تشویق و
تقویت م ینماید ۵۳ .کشور در این سازمان عضویت داشته که از جمله آنها صرف دو کشور
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آن ،عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا را دارند .منشور دموک راتیک بین االمریکایی
) (IADCکه توسط اسامبله عمومی سازمان کشورهای امریکایی در سال  ۱۰۰۲تصویب شده
است ،کشورهای عضو را مکلف ساخته تا از انتخابات نظارت نموده  و کم کهای انتخاباتی را
بنا به درخواست کشورهای عضو سازمان ،ارایه بدارند .منشور دموک راتیک بی ناالمریکایی از
کشورهای عضو م یخواهد تا ماموری تهای نظارت انتخاباتی را انجام داده و گ زارشهای خویش
را به شورای دایمی سازمان کشورهای امریکایی پیشکش نمایند .سفارشهای که در هر یک
ازین گ زارشها ارایه م یشوند ،اساس کم کهای این سازمان را ب رای فعالی تهای پیگی رانه بعد
از انتخابات بشمول همکاریهای حقوقی و تخنیکی ،تشکیل م یدهد   .
 .۳.۴معیارهای دیگر برای پیگیری سفارشات انتخاباتی
معیارهای تخصصی ب رای ناظرین بی نالمللی در اعالمیه اصول نظارت انتخاباتی بی نالمللی
) (DoPاساس گذاری شده است .این معیارها در مجمع ملل متحد در سال  ۵۰۰۲تذکر داده شده و
توسط بیش از   ۰۵سازمان  نظارت کننده انتخابات در دنیا تصویب شده است .دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر یکی از  ۳۲سازمانهای اولی بود که این معیارها را تصویب نمود.
این معیارها در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی نگاشته که "از ماموری تهای نظارتی توقع
م یرود تا یافت هها ،تصامیم و سفارشات مناسب را که به پروس ههای انتخابات کمک نموده
م یتواند” پیشکش نمایند .در این معیارها به فعالی تهای بالقوه پیگیری سفارشات انتخاباتی
نیز اشاره شده و تاکید شده که «ماموری تهای نظارت م یتوانند جلسات خصوصی را با اشخاص
ذیدخل در برگ زاری انتخابات دموک راتیک در کشور ذیربط تدویر نموده و یافت هها ،تصامیم و
سفارشات خود را با آنها شریک سازند ».در ضمن اعالمیه اصول نظارت انتخابات بی نالمللی بر
ضرورت همکاری مشترک در راستای فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی تاکید ورزیده
و از سازمانهای تصویب کننده این اعالمیه م یخواهد که "تحت هر ش رایطی" ب رای بلندبردن
دس تآوردهای ماموری تهای نظارت بی نالمللی باهم یکجا کار کنند.
در سال  ،۲۱۰۲معیارهای مشابهی ب رای ناظرین ملی توسط اعالمیه اصول جهانی ب رای نظارت
ب یطرفانه از انتخابات و نظارت توسط سازمانهای ملی ،ساخته شد .این معیارها شامل تعهد
ب رای ارایه «سفارشات مناسب ب رای برگ زاری انتخابات دموک راتیک» و دادخواهی «ب رای اصالح
چارچوب حقوقی انتخابات ،تطبیق آن توسط نهادهای برگ زار کننده و دور کردن موانع سد راه
مشارکت همه جانبه شهروندان در پروس ههای سیاسی و انتخابات» م یباشد .از این رو ناظرین
ملی نقش به س زایی را در شکل گیری سفارشات انتخاباتی و فعالی تهای پیگیری آنها ایفا
م یکنند .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر حامی بی نالمللی این اعالمیه و حامی بیش از
 ۰۵۲سازمان نظارتگر ملی در س راسر جهان م یباشد که این اعالمیه را تصویب نموده است   .
اعالمیه سال  ۵۰۰۲پاریس در مورد مؤثریت کم کها و اجندای اک را ب رای عمل(Accra Agenda
) for Actionاسنادی اند که معلومات مفید را در مورد طرح و تنظیم فعالی تهای پیگیری
سفارشات انتخاباتی ارایه م یدارند .این توافقات که توسط تعداد زیادی از کشورهای عضو
سازمان امنیت و همکاری اروپا به امضاء رسیده اند ،یک روش مؤثرتری را ب رای همکاریهای
بی نالمللی [که روی اصل مالکیت ملی تمرکز داشته باشد] در نظر گرفته است .این روش روی
مشارکت همه شمول بین کشورهای ذیربط و شرکای بی نالمللی ،پروژههای هماهنگ و مکمل

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

24

یکدیگر ،کم کهای ظرفیت سازی ب رای دس تاندرکاران ملی و پروس ههای مبتنی بر نتایج و
تقویت حسابدهی تمرکز دارد.
 .۳.۵اصول پیگیری سفارشات انتخاباتی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در وقت حمایت از پیگیری سفارشات انتخاباتی توجه
خاصی را به یک سلسله اساسات کلیدی مبذول داشته که ذیأل ذکر م یشود .تعداد از این اساسات
در این فصل و فصول قبلی این رهنمود تذکر داده شده است؛ در حال یکه تعداد دیگر آن بعدأ در
این رهنمود بیان خواهد شد.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر تطبیق سفارشات ماموری تهای نظارت از
انتخابات را در روشنایی توافقات سیاسی و پیمانهای حقوقی که به آن تعهد نموده
است ،تشویق و حمایت م ینماید.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر صرف بر حسب تقاضای کشور عضو در
پیگیری سفارشات انتخاباتی ،همکاری م ینماید.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی
را بصورت هدفمند ،ب یطرفانه ،غیر جان بدارانه و مستقل با در نظرداشت ای نکه
مسئولیت نهایی برگ زاری انتخابات مربوط و منوط به کشور عضو م یشود ،انجام
م یدهد.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر کم کهای خود در راستای فعالی تهای پیگیری
سفارسات انتخاباتی را مطابق به ضرورت و عالق همندی کشور ذیربط ،زمان میسر قبل
از انتخابات پیش روی و منابع موجود اولویت بندی م یکند.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر از تجارب خوب در مورد پیگیری سفارشات
انتخاباتی با در نظر داشت دوران انتخابات ،تشویق اراده سیاسی ،کمک به
ظرفی تسازی پایدار انتخاباتی ،تقویت مشورههای عمومی ،همه شمول بودن پروسه
انتخابات ،بکارگیری و پایبندی به تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر
تعهدات و معیارهای بی نالمللی ،تخص صهای ملی و بی نالمللی پی رامون پروسه و
تشویق ایجاد پالنها ،گ زارشدهی عمومی و میکانیزم مرور و ارزیابی حمایت
م یکند  .
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر کثرتگ رایی سیاسی و مشارکت گروههای
اقلیتی و کم حضور سیاسی را در پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی منحیث یک
وسیله تشویق ب رای ایجاد زمین ههای مساوی در پروسه انتخابات ،تقویت م یکند.

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

25

· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر با دیگر سازمانهای نظارت کننده بی نالمللی
و گروههای ناظرین ملی جهت تشویق فعالی تهای هماهنگ ب رای پیگیری سفارشات
انتخاباتی همکاری م ینماید.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی ها
را به شکل شفاف و باز راه اندازی م یکند.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را
طور دوامدار مورد ارزیابی ق رار داده تا زمین ههای ممکنه بهبود فعالی تها را شناسایی
نماید.
· دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر کشورهای عضو را تشویق م ینماید تا در مورد
فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی شان از مج رای ساختارهای سازمان امنیت و
همکاری اروپا و سایر میکانیزمهای جهانی و منطقوی ،گ زارش دهند.
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 .۴فعالی تهای بعد از انتخابات :پروسۀ دوران
انتخاباتی
دوران انتخابات) (electoral cycle approachروشی است که توسط آن م یتوان انتخابات را
منحیث یک پروسه دوامدار نه یک رویداد منزوی و منحصر به یک زمان تلقی نمود .این روش
تشخیص نموده که انتخابات متشکل از تعداد از بخ شهای با هم مرتبط بوده و از ه مدیگر متاثر
م یشوند .دوران انتخابات چندین سال قبل از برگ زاری انتخابات آغاز و بعد از مدت طوالنی
بعد از روز انتخابات تمام م یشود .دوران انتخابات نقطه آغاز معین و یا ختم معین نداشته
ولی عمومأ به سه زمان عمده :زمان قبل از انتخابات ،جریان انتخابات و زمان بعد از انتخابات
تقسیم بندی شده است.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در طول دوران انتخابات آماده بحث روی نحوه تطبیق
و پیگیری سفارشات انتخاباتی م یباشد .فعالی تهای مشخص پیگی رانه محدود به زمان بعد از
انتخابات م یباشد .فعالی تهای زمان بعد از انتخابات دارای سه عنصر کلیدی م یباشد )۱( :نشر
گ زارش نهایی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر )۲( ،پیشکش نمودن گ زارش نهایی و ()۳
فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی  .
در یک مرحله بعدی ،ماموریت ارزیابی مقدماتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
فرصتی را ب رای ارزیابی عملی شدن سفارشات قبلی ،ف راهم م یسازد.
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شکل ( :)۱دیاگ رام دوران انتخابات ،انستیتوت بی نالمللی ب رای دموک راسی و کمک به انتخابات

 .۴.۱نشر گزارش نهایی
اساس پروسه پیگیری مؤثر سفارشات انتخاباتی در گ زارشهای نظارت از انتخابات دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نهفته است .گ زارش نهایی این نهاد تقریبأ دو ماه بعد از
برگ زاری انتخابات منتشر م یشود .این گ زارش در اختیار کشور برگ زار کننده انتخابات ق رار داده
شده و نیز در وبسایت دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر به نشر م یرسد .ه مچنان گ زارش
نهایی به زبانهای رسمی کشور مربوطه ترجمه شده و در اختیار ،رسان هها ،دیگر کشورهای
عضو ،سازمانهای بی نالمللی و اعضای کمیته اکادمیک ق رار داده م یشود.
نکات کلیدی در گ زارش نهایی همان سفارشاتی انتخاباتی است که به منظور بهبود و تقویت
چارچوب حقوقی و قانونی انتخابات و برگ زاری انتخابات آینده ،پیشکش م یشود .این سفارشات
بمنظور تطبیق و جلب توجه جوانب ذیدخل در انتخابات بشمول نهادهای برگ زار کننده انتخابات،
مقامات حکومتی ،اح زاب سیاسی ،رسان هها و جامعه مدنی در گ زارش نهایی گنجانیده م یشوند.
این سفارشات مبتنی بر یافت ههای است که در آن موارد ،تعهدات و الت زامات تا هنوز عملی نشده
و یا مواردی است که به تقویت بیشتر نیاز دارد .بعضی از سفارشات قسمی اند که مستلزم تغییر
در روند قانونگذاری بوده در حال یکه بعضی دیگر آنها ممکن باالی عم لکردهای انتخاباتی
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متمرکز باشند .سفارشات باید سازنده و استوار بر حقایق باشند تا پیشنهادات واضح را در مورد
چگونگی تطبیق تغیی رات مطابق به تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر تعهدات
و معیارهای بی نالمللی ،ارایه کرده بتواند .سفارشات انتخاباتی جهت کمک و مشوره دهی به
کشورهای عضو ارایه م یشود نه اداره انتخابات آنها .سفارشهای انتخاباتی نباید بیش از حد
صبغه حتمی بودن داشته و باید مجال تطابق با محی طهای مشخص ب رای تطبیق را در خود
داشته باشند .خامۀ سفارشات باید در جریان ماموریت نظارتی با اط راف ذیدخل مورد بحث ق رار
گیرد تا وضاحت و جنبه تطبیقی آنها تضمین شود.
سفارشات در متن گ زارش نهایی گنجانیده شده و با اشاره به تعهدات ،الت زامات و معیارهای
مشخص مستقیمأ به نواقص و کمبودیهای شناسایی شده ارتباط داده م یشود .این سفارشات
بصورت جمعی یکبار دیگر در آخر گ زارشها گنجانیده شده و تعداد شان محدود به چهار الی ده
شده و منحیث اولوی تهای کاری پیشنهاد م یشوند .ممکن است در گ زارش نهایی به سفارشات
قبلی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر که تا هنوز عملی نشده اند ،نیز اشاره شود .این
سفارشات اساس هر فعالیت تعقیبی و پیگی رانه در آینده را تشکیل داده و بر اساس اولویت بندی
مورد پیگیری ق رار م یگیرند.
سفارشاتی که توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر پیشکش م یشود ،نه قطعی بوده
و نه جامع؛ لذا کشورهای عضو م یتوانند بخاطر اصالح و بهبود پروسه انتخابات شان ،به
سفارشات م راجع دیگر نیز م راجعه نمایند .بر این اساس آنها م یتوانند سفارشات ناظرین ملی،
نهادهای برگ زار کننده انتخابات و دیگر سازمانهای بی نالمللی را نیز مدنظر بگیرند.
 .۴.۲پیشکش گزارش نهایی
ارایه گ زارش نهایی نظارت از انتخابات یک میکانیزم مؤثر را ب رای گذار از مرحله نظارت به
مرحله کمک به کشورهای عضو جهت پیگیری سفارشات انتخاباتی ف راهم م یسازد .زمان یکه
گ زارش نهایی به کشور ذیربط سپرده شد ،دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر آمادگی
خویش را ب رای سفر به آن کشور اعالم نموده تا محتویات گ زارش را با مقامات مربوطه به
بحث گیرند .گرچه پیشنهاد سفر به تمام کشورهای عضو داده م یشود ،ولی سفر وقتی بر حسب
تقاضا کشور میزبان صورت م یگیرد .چنین سفرها معموأل توسط رییس هیئت نظارت ،یکی
از کارمندان ارشد دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و یا رییس این دفتر رهبری م یشود.
بصورت عادی این سفر  ۳الی  ۹ماه بعد از سپری شدن انتخابات صورت م یگیرد   .
بعد از سفر به کشور میزبان ،گ زارش نهایی رسمأ به جوانب ذیدخل پیشکش شده و روی
یافت ههای کلیدی ،تصامیم و سفارشات مندرج در گ زارش ،بحث و تبادل نظر صورت م یگیرد.
اعضای هیئت در جریان سفر شان در مالقاتهای دوجانبه با مقامات ذیربط ،نشس تهای
معلومات دهی ب رای پارلمان کشور میزبان ،میزگردها ،جلسات گروه کاری و نشس تهای
معلومات دهی به رسان هها شرکت م یکنند .چنین سفرها فرصت بح ثهای سازنده با مقامات
کشور میزبان را ف راهم ساخته ،توضیحات الزم در مورد نقاط مبهم ارایه شده و راههای همکاری
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی به کشور میزبان
بیان م یشود .متعاقب سفر ،دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نقاط عمدۀ سفر (مینوت) را
با جوانب ذیدخل شریک م یسازد.
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 .۴.۳فعالی تهای تعقیبی و پیگیرانه
فعالی تهای تعقیبی و پیگی رانه مجموع های از فعالی تهایست که توسط کشور میزبان و بعضأ
با کمک دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و دیگر دست اندرکاران بی نالمللی انجام
م یپذیرد .این فعالی تها روی تطبیق سفارشات انتخاباتی که ممکن شامل مسایل وسیع مربوط
به انکشاف دموک راتیک و محافظت از حقوق بشر مانند آزادی اتحادیه ها ،آزادی تجمعات و
حرک تهای  مدنی ،کمک به اح زاب سیاسی ،نهادهای عدلی و قضایی ،رسان هها و دیگر جوانب
ذیدخل در پروسه انتخابات م یشود ،تمرکز م ینماید .فعالی تهای تعقیبی ایکه ممکن است
توسط کشور میزبان و یا دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر عملی شود ،در فصل ششم
این رهنمود به تفصیل بیان شده است.
ترجیحأ ،پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی باید هرچه زودتر بعد از ختم  پروسه انتخابات
آغاز شود .در جریان دوران انتخابات ،فرصت زمانی مناسب جهت رسیدگی به اکثریت
موضوعات انتخاباتی از جمله تغیی رات اساسی در چارچوب حقوقی انتخابات ،ثبت نام
رایدهندگان ،تعیین سرحدات حوزههای انتخاباتی ،ادارات انتخاباتی ،مسایل مالی کمپای نها و
میکانیزم حل منازعات ،زمان بعد از برگ زاری انتخابات م یباشد .تکمیل فعالی تهای پیگیری
سفارشات انتخاباتی نیاز به زمان بندی دقیق دارد .آوردن تغیی رات در عناصر کلیدی پروسه
انتخابات در مدت زمان کوتاه نزدیک به انتخابات م یتواند جنجال ب رانگیز شده و زمان اندکی را
ب رای بح ثهای الزم و تطبیق پروس هها باقی گذارد .این تغیی رات بیشتر بر م یگیرد به اصالحات
در قوانین انتخاباتی و طوریکه در سند “تجارب خوب وینیس” به آن اشاره شده است؛ ای نکه
عناصر اساسی و کلیدی قانون انتخابات نباید در سال اخیر قبل از انتخابات تعدیل گردد  .
چندین فعالی تهای پیگی رانه را م یتوان در زمان بعد از انتخابات انجام داد .مثال :راه اندازی یک
میزگرد در مورد تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا پی رامون یکی از مسایل انتخاباتی
تا در آن روی خامه اصالحات در قانون یک مرور صورت گیرد .ه مچنان دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند با استفاده از فرصت یک سفر کوتاه را در زمان بین انتخابات
به کشور مورد نظر طرحریزی تنظیم کند تا مسایل قابل پیگیری را ارزیابی نموده و اصالحات
مزید را تشویق نماید .در همه حاالت ،فعالی تهای پیگیری سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر باید قبل از ارسال ماموریت ارزیابی نیازمندیها به پایان برسد    .
 .۴.۴ماموری تهای ارزیابی نیازمندیها
با وجودیکه ماموری تهای ارزیابی نیازمندیها قبل از انتخابات ،یک فعالیت تعقیبی نبوده ولی
فرصتی را ب رای ارزیابی سطح  تطبیق سفارشات قبلی در یک مرحله بعدی دوران انتخابات
ف راهم م یسازد .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر اکث رأ تیم ماموری تهای ارزیابی
نیازمندیها را در کشور برگ زار کننده انتخابات چهار یا شش ماه قبل از روز انتخابات ارسال
م ینماید .آنها وضعیت موجود قبل از انتخابات را ارزیابی نموده و در مورد ضرورت انجام
فعالی تهای مرتبط به انتخابات و نوع سازگاری آن با در نظر داشت نیازمندیها ،سفارش
ارایه م ینماید .تیم ماموریت ارزیابی نیازمندیها با در نظرداشت معیارهای متعدد به شمول
سفارشات ماموری تهای نظارتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نظر خود را در
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مورد انجام فعالی تهای مربوط به انتخابات به کشور میزبان اب راز م ینماید .تمام گ زارشهای
ماموریت ارزیاب ی نیازمندیها در وبسایت دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر به نشر
رسیده و نیز بدسترس عامه ق رار م یگیرد.
ماموریت ارزیابی نیازمندیها باید سطح تطبیق و عدم تطبیق سفارشات انتخاباتی را مشخص
سازد .این ارزیابی باید زمانبندی و همه شمول بودن پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی
را مورد غور و بررسی ق رار دهد .این ارزیابی در مورد موجودیت ضرورت ب رای اع زام یا
عدم اع زام ماموریت نظارت از انتخابات به کشور برگ زار کننده انتخابات کمک م یکند .در
صورت عدم تطبیق سفارشات قبلی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر توسط کشور برگ زار
کننده انتخابات ،ماموریت ارزیابی نیازمندیها بی معنی بوده و ممکن باعث صدور سفارشات
تک راری شود.
با وجودیکه ماموریت ارزیابی نیازمندیها ،ارسال و توظیف تیم نظارت از انتخابات را رد هم
کند ،سفارشات و مسایل مربوط انتخابات که نیاز به رسیدگی دارند ،مورد توجه ق رار خواهند
گرفت .این کار در ذات خود اساس را ب رای فعالی تهای پیگی رانه دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر ایجاد نموده تا کشور برگ زار کننده انتخابات را در این راستا کمک نماید.
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 .۵تجارب خوب در مورد پیگیری سفارشات
انتخاباتی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر یک تاریخچه طوالنی کار با کشورهای برگ زار کننده
انتخابات در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی دارد .این کار باعث شده است تا زمینه تطبیق
مؤثر سفارشات انتخاباتی ف راهم شده و اصالحات ملموس در نظام انتخابات بوجود آید که ذیأل
به یک چند مورد اشاره م یشود.
 .۱اراده سیاسی و تداوم :دول تها ،مسئولیت رهبری تطبیق سفارشات انتخاباتی را با در نظرداشت
قدرت اج رایی و قوت پارلمانی شان بدوش دارند .اراده سیاسی قوی جناح حاکم (یا اح زاب) ب رای
پیگیری سفارشات انتخاباتی بسیار ضروری م یباشد .بطور مثال :این کار توسط سه مگیری
جناحهای دخیل در قدرت در یک گفتمان ملی و ایجاد پالنهای کاری دقیق در مورد اصالحات
انتخاباتی تمثیل شده م یتواند .هرچند دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر کشورهای برگ زار
کننده انتخابات را در مورد فعالی تهای پیگی رانه انتخاباتی کمک م ینماید؛ ولی الزم است این
فعالی تها از مج رای نهادهای داخلی عملی شده تا دوام و مالکیت پروسه را تضمین کند .دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بدین بارو است که مسئولیت نهایی برگ زاری انتخابات و
پیگیری فعالی تها/پروس ههای بعدی بدوش کشورهای برگ زار کننده انتخابات بوده و همکاری
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این نهاد صرف بمنظور تقویت و بلندبردن ظرفیت کشورها در تنظیم پروس ههای انتخاباتی و
تداوم آن صورت م یگیرد  .
 .۲اصالحات زود هنگام :ثبات قانون و حاکمیت قانون یک امر حتمی و حیاتی ب رای پروسه
انتخابات بوده و تطبیق سفارشات انتخاباتی در زمان قابل از برگ زاری انتخابات وقت کافی را
ب رای تدویر بح ثهای مشورتی ،تسوید و تصویب قوانین ،ارزیابی و انکشاف تجارب ،تدویر
برنام ههای آگاه ی دهی ب رای رایدهندگان و راه اندازی آموزشهای ارتقای ظرفیت ب رای کارمندان
انتخابات ،کاندیدان احتمالی و دیگر جوانب ذیدخل در پروسه انتخابات را ف راهم م یسازد .در
صورت یکه زمان برگ زاری انتخابات زیاد نزدیک نباشد ،بح ثهای سیاسی مربوط به انتخابات
چندان داغ نبوده و مؤق فهای سیاسی هم چندان روشن نم یباشد .ایجاد اراده سیاسی و تفاهم
سیاسی به وقت نیاز داشته  و کار در یک مهلت کوتاه مؤثریت الزم ب رای راه اندازی بح ثهای
سیاسی را در قبال نخواهد داشت .پیگیری سفارشات انتخاباتی در دقیقه نود ،احتمال خط رات
را اف زایش داده و به مثابه یک دیکته ب رای ب رآورده شدن منافع سیاسی کوتاه تلقی م یشود .آوردن
اصالحات در پروسه انتخابات زمان گیر بوده پالن و تطبیق آن هر از گاهی مستلزم مداخله
دس تاندرکاران متعدد م یباشد .پس در این جاست که مرور بر سفارشات و آوردن اصالحات
انتخاباتی در اولین فرصت موجود بعد از برگ زاری انتخابات ،اهمیت و ارزش خود را پیدا
م یکند.
 .۳مشورت و مشارکت :توافق نظر در مورد چگونگی پیگیری سفارشات انتخاباتی خیلی مهم
است چون با این کار م یتوان سه مگیری جوانب ذیربط را در پروسه اصالحات تشویق نموده
و پیامدها را قابل قبول همه ساخت .اصالحات در چارچوب حقوقی عمدتأ در مورد تغییر
قاعده بازی بوده و نباید به مثابه صالحیت خاص برنده انتخابات تلقی شود .پروسه اصالحات
انتخاباتی زمانی قوی و مؤثر تمام شده م یتواند که در آن امکان دخالت معن یدار ،مشوره دهی
و سه مگیری جوانب ذیربط نه تنها اح زاب و گروههای عمده سیاسی مخالف بلکه سه مگیری
گروههای کوچک سیاسی ،نهادهای تنظیم کننده انتخابات ،متخصصین ملی ،جامعه مدنی
و سایر جناحها به شمول گروههای به حاشیه راننده شده نیز وجود داشته باشد (به فصل نهم
م راجعه شود) .مثا لهای تجارب خوب در این مورد شامل ایجاد کمیت ههای پارلمانی چند حزبی،
گروههای کاری نهادهای برگ زار کننده انتخابات و جامعه مدنی و برنام ههای مسلسل مشورتی
و آگاهی دهی به مردم  م یباشد   .
 .۴چارچوب و مسئولی تهای توافق شده :ممکن تطبیق سفارشات انتخاباتی از دید سیاسی
اندکی چال شزا باشد؛ لذا داشتن یک چارچوب توافق شدۀ مقاصد کار تطبیق و پیشبرد پروسه
را آسان و متمرکز م یسازد .تقسیم مسئولی تها در بین جوانب مختلف ذیدخل امکان تطبیق
سفارشات را ازدیاد بخشیده؛ و نیز وجود تقسیم اوقات توافق شده زمانی ب رای عملی کردن
فعالی تها سطح انکشاف و حسابدهی این فعالی تها را تقویت م ینماید .ایجاد میکانیزمهای
ارزیابی دورهیی سطح تحرک را باال برده و به تنظیم و درجه بندی دوباره فعالیتها ،در صورت
نیاز ،اجازه م یدهد .این کار فرصت ارزیابی تطبیق اصالحات پیشنهاد شده در مطابقت به
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا ،الت زامات بی نالمللی و دیگر میعارها ب رای برگ زاری
انتخابات دموک راتیک را ف راهم م یسازد .نشر گ زارشها در مورد اصالحات انتخاباتی ،شفافیت
و حسابدهی در تطبیق پروسه را ازدیاد بخشیده و اعتماد سیاسی و اجتماعی (مردمی) را بلند
م یبرد.
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 .۵ارتباط و هماهنگی :هماهنگی بین نهادها و سازمانهای ملی و بی نالمللی کمک کننده
در تطبیق پروسه سفارشات انتخاباتی باعث اف زایش مؤثریت و تقویت پروسه شده ،از تک رار
فعالی تها جلوگیری نموده و باعث ایجاد فرص تها ب رای پیگیری پیوسته و دوامدار م یشود .این
هماهنگی شامل کارهای مشترک ،برگ زاری جلسات مسلسل هماهنگی و ایجاد نظرها مشترک
م یباشد .ب رای مرور وضعیت پروسه تطبیق سفارشات انتخاباتی و تشویق گامهای بعدی در این
زمینه ،م یتوان یک ارزیابی میان مدت را انجام داد.
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 .۶مثالهای فعالی تهای پیگیرانه

مقامات دولتی و غیر دولتی م یتوانند فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را در کشور
برگ زار کننده انتخابات بدوش داشته باشند .فعالی تهای اختصاصی پیگیری سفارشات انتخاباتی
توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و دیگر سازمانهای بی نالمللی م یتوانند در
این راستا کمک کننده باشد و تالشهای کشورهای برگ زار کننده انتخابات را حمایت نماید.
جدول ذیل در برگیرندۀ بعضی مثا لهای فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی است که دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و فعالین ملی م یتوانند آن را انجام بدهند  .
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 .۶.۱فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی توسط کشور برگزار کننده انتخابات
فعالیت

نهاد رهبری کننده
احتمال ی

مرور و ارزیابی
قوانین

پا رلمان
کمیته های پا رلمانی

تفصیل موضوع
نهادهای قانونگذار بشمول کمیت ههای پا رلمانی م یتوانند پروسه  
برگ زاری انتخابات را ارزیابی نموده و سفارشاتی را بمنظور تقویت
و بهبود انتخابات آینده پیشکش نمایند؛ ه مچنان سفارشات انتخاباتی
که توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،سازمانهای دیگر
بی نالمللی و جامعه مدنی تهیه شده است را نیز مورد ارزیابی ق رار
دهد .کمیت ههای پا رلمانی در کشورهای مختلف پروسۀ مشورتی و
رایزنی عمومی را ب راه انداخته تا نظرها گروههای ذیعالقه را در مورد
اصالحات انتخاباتی جم عآوری نمایند .جم عآوری نظرها از طریق
تدویر جلسات ،ورکشاپ ها ،رسان هها و برنام ههای انترنیتی صورت
م یگیرد.
به تعقیب آن ،نهادهای قانونگذار و کمیت ههای پا رلمانی م یتوانند
قوانین را ترتیب و تصویب نموده و با توجه به تقویت چارچوب
حقوقی ب رای برگ زاری انتخابات آینده ،به سفارشات قبلی دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر رسیدگی نمایند.
ه مچنان پا رلمانها م یتوانند با نظارت از کارکردهای نهادهای تنظیم
کننده انتخابات ،پروسه اصالحات را تقویت ببخشد.

مرور برنام ههای
انتخابات ی و
پال نگزاری
استراتیژیک

نهادهای تنظیم  کننده
انتخابات
گروپهای کاری
گروپهای کاری
تخصصی

نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات م یتوانند پروسۀ برگ زاری انتخابات
را مرور و ارزیابی نموده و یک پالن است راتیژیک را ب رای اصالحات
ترتیب نمایند .آنها م یتوانند در حیطه صالحیت خویش اصالحات
را بوجود آورده و سفارشات الزم را جهت تغییر در قوانین به پا رلمان
ارایه نمایند .در بعضی از کشورها نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات
حق تسوید و پیشنهاد مسودۀ قانون را دارند.
نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات م یتوانند در جریان  پروسۀ ارزیابی و
پالن گذاری است راتیژیک روی نحوۀ رسیدگی به سفارشات انتخاباتی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و سایر سازمانهای
بی نالمللی و نهادهای جامعه مدنی اب راز نظر نمایند .پروس ههای
مرور و ارزیابی سفارشات تحت رهبری نهادهای تنظیم کنندۀ
انتخابات اکثر اوقات جام عتر بوده چ را که توام با مشورهها با دیگر
نهادهای دولتی ،اح زاب سیاسی ،نهادهای جامعه مدنی ،دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر و دیگر سازمانهای بی نالمللی م یباشد.
گروپهای کاری یا گروههای تخصصی حین کارهای مشابه را با
تمرکز بر یک بخش ویژه انجام داده م یتوانند .ممکن این گروپها
متشکل از متخصصین و نمایندههای سازمانهای بی نالملی باشد.
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فعالیت

نهاد رهبری کننده
احتمال ی

تفصیل موضوع

ارزیاب یها ،داخواه ی
و نظارت جامعه
مدن ی

گروپهای نظارت داخلی

نهادهای جامعه مدنی م یتوانند با راه اندازی میزگردها و دیگر
فعالی تهای دادخواهی پیشنهادات خویش را ترتیب و از سطح تطبیق
سفارشات انتخاباتی نظارت نمایند .این کار آنها منجر به فعالی تهای
دادخواهی و تشویق مقامات دولتی و سایر جوانب ذیدخل در پروسه
انتخابات شده تا سفارشات پیشکش شده را بصورت درست تطبیق
نمایند .در کشورهای که اراده سیاسی قوی ب رای اصالحات انتخاباتی
وجود نداشته باشد ،دادخواهی نهادهای جامعه مدنی یک فعالیت
مفید و ارزنده ب رای تشویق و تطبیق سفارشات انتخاباتی بوده و آنها
م یتوانند یک پل تفارم دادخواهی عمومی را در مورد اولوی تهای
عمده ب رای اصالحات مانند :مسایل ثب تنام رایدهندگان و مشارکت
زنان در پروسه انتخابات تشکیل دهد.

سازمانها  /نهادهای
سیاسی ،مؤسسات
تحقیقی
نهادهای جامعه مدنی

نهادهای جامعه مدنی م یتوانند گ زارشها و اعالمی ههای مطبوعاتی
را در جریان دوران بعد از انتخابات در مورد تطبیق اصالحات
توافق شده پخش و نشر نمایند .ه مچنان سایر موضوعات مربوط به
انتخابات که نیاز به توجه بیشتر دارد را برجسته سازد.
گزارش ده ی
داوطلبانه به شورای
دایم ی سازمان
امنیت و همکاری
اروپا و کمیته
رسیدگ ی به ابعاد
انسان ی

گزارش ده ی به نهاد
های نظارت از پیمان
های ملل متحد،
بررس ی مقطع ی
جهان ی و دیگر
میکانیزمها

حکومت
پا رلمان

در مطابقت با تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا ،کشورهای
عضو بطور ف زاینده گ زارشهای داوطلبانه خویش را در مورد
فعالی تهای پیگیری و تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر ،به شورای دایمی و کمیته ابعاد انسانی
پیشکش م ینمایند.
در صورت امکان ،دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در این
جلسات اشت راک نموده ،معلومات اضافی و تجارب تخصصی خود
را در مورد ایجاد زمینه ب رای یک بحث ریشه ای و عمیق پیشکش
م ینماید.

حکومت

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

کشورهای عضو م یتوانند با استفاده از فرصت مالحظات خویش
در مورد پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی را ذریعه گ زارشهای
مقطعی به نهادهای نظارت از پیمانهای ملل متحد ،نهاد بررسی
مقطعی جهانی و دیگر نهادهای منطقوی ارایه نمایند .این کار
م یتواند فرصتی را ب رای تبارز دادن فعالی تهای که به منظور عملی
نمودن سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و دیگر
نهادهای بی نالمللی باشد ،را ف راهم سازد.
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 .۶.۲فعالی تهای پیگیرانه دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر
فعالیت
بررس یهای حقوق ی

تفصیل موضوع
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بر حسب تقاضای کشورهای عضو ،آنها را
در مرور و بررسی مسوده قوانین و مقررات در مطابقت با تعهدات سازمان امنیت و
همکاری اروپا و دیگر الت زامات و معیارهای بی نالمللی ،کمک و همکاری م ینماید .این
بررس یها شامل قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط و متمرکز به
مسایل حقوق بشر و انتخابات شفاف و آزاد مانند مقررات ب رای آزادی بیان ،گردهمای یها،
تشکالت و منابع مالی اح زاب سیاسی م یشود.
مزیت بررس یهای حقوقی در این است تا نظرها تخصصی در مطابقت با تعهدات سازمان
امنیت و همکاری اروپا و سایر الت زامات و معیارهای بی نالمللی در مسودات قوانین
توحید شود .مرور و بررسی حقوقی مسودههای قوانین فرصت دریافت مشورههای مفید و
ب یطرفانه را قبل از پیشکش مسوده قانون به پا رلمان ،میسر م یسازد.
مرور و بررس یهای حقوقی در عرصه انتخابات معموأل یکجا با کمیسیون وینیس
بشکل «نظرها مشترک» راه اندازی م یشود .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
حیثیت ناظر را در جلسات عمومی کمیسیون وینیس و جلسات شورای فرعی انتخابات
دموک راتیک ،دارد .درخواست ب رای مرور و بررسی قوانین اکث رأ بصورت مستقیم از
طرف کشورهای عضو و یا هر از گاهی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا و
یا شورای نهادهای اروپایی ،صورت م یگیرد .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
درخواس تهای اف راد و مؤسسات غیر دولتی را نم یپذیرد .تمام نظرها مشترک در وبسایت
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر به نشر م یرسد.
به تعقیب مرور و بررسی قوانین ،دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر آماده است
تا به کشور مربوطه سفر نموده ،تغیی رات پیشنهادی را با جوانب ذیدخل بحث نموده و
گ زارش نهایی خویش را به م راجع مربوط تسلیم نماید.

نظرهای حقوق ی در مورد
تسوید قوانین

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند نظرهای حقوقی را در مورد مرور و
تسوید تعدیالت در قوانین به کشورهای عضو بویژه کمیت ههای پا رلمانی و گروپهای
مؤظف کاری آنها ف راهم نماید .در ضمن این دفتر م یتواند مشوره های حقوقی را در
مورد سطح پاس خگویی تعدیالت پیشنهادی به سفارشات قبلی این دفتر و مطابقت آنها با
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر الت زامات و معیارهای بی نالمللی ،ارایه
نماید.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نظرهای غیر رسمی خویش را به شکل تحریری
به کمیت ههای پا رلمانی و گروپهای کاری پیشکش نموده ،در جلسات آنها شرکت نموده و
سفرهای مشخص را بمنظور بح ثهای مفصل روی پیشنهادات ،انجام م یدهد .گاهی این
کارها در همکاری با کمیسیون وینیس صورت م یگیرد.
در کل دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند تمامی پروس ههای قانونگذاری
یک کشور عضو را مرور و بررسی نموده و از مؤثریت ،شفافیت و همه شمول بودن
احکام قوانین ،اطمینان حاصل نماید.
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فعالیت

تفصیل موضوع

ارزیابی دقیق و ریش های
بخ شهای مشخص انتخابات ی

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند یک تیمی از متخصصین را جهت
ارزیابی مفصل بخ شهای مشخص انتخاباتی مؤظف نماید .شکل و نوعیت چنین
ارزیاب یها مختلف بوده م یت واند در قالب یک سفر کوتاه  ۳الی  ۵روزه متشکل از
کارمندان دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر باشد و یا سفرهای طوالن یتر  ۰۱الی ۴۱
روزه با حضور مشاورین متخصص خارجی.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سفرهای را به کشورهای عضو انجام داده
تا پیشنهادات کشورها را در مورد انکشاف مدیریت انتخابات عمیقأ بررسی نموده،
تکنالوژی جدید رای دهی و سیستم ثبت نام رایدهندگان را معرفی نماید .ممکن است
چنین ارزیاب یها مستقیمأ به کشورهای عضو واگذار شده ،طی میزگردها و دیگر برنام هها
پیشکش شود و یا در وبسایت دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر به نشر برسند  .
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند در ارزیابی مسایل وسی عتر در ارتباط به
دموک راسی و حقوق بشر بشمول مسایل حاکمیت قانون ،اداره عامه ،ثبت نام اتباع ،مسایل
امور مالی فعالی تهای سیاسی ،آزادی بیان ،اتحادی هها و تجمعات ،نقش اح زاب سیاسی،
مشارکت سیاسی زنان ،مسایل مربوط به پیمان روما  -سینتی )(Roma and Sinti
و دیگر مسایل مربوط به اقلی تها و اشخاص دارای معلولیت که از یافت ههای نظارت
انتخابات سرچشمه م یگیرند ،دخیل باشد.

مشورههای تخنیک ی در
تطبیق سفارشات انتخابات ی و
دیگر تجارب خوب

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند مشورههای تخنیکی را بمنظور تطبیق
سفارشات انتخاباتی و دیگر تجارب خوب در بخ شهای مشخص انتخاباتی ارایه نماید.
این کار را م یتوان از طریق سه مگیری در میزگردها ،سیمینارها و جلسات انجام داد.
مثا لها در این خصوص شامل استفاده از تجارب خوب در پروسه اصالحات حقوقی،
مودلهای تعین سرحدات حوزههای انتخاباتی ،پروسیجرهای ثبت نام کاندیدان ،سیست مهای
مختلف مدیریت انتخابات ،نقش اح زاب سیاسی در تطبیق سفارشات انتخاباتی،
معیارهای تقویت پروسه ثبت نام رایدهندگان ،تجارب خوب مربوط در مورد استفاده از
تکنالوژیهای جدید رای دهی ،تقویت میکانیزمهای نظارت از امور مالی کمپای نها،
ایجاد سیستم مؤثر حل و فصل منازعات و تقویت سه مگیری زنان و گروههای روما
) (Romaم یشوند.
چنین برنام هها اکث رأ توسط بخش عملیاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ،دیگر
سازمانهای بی نالمللی و یا مقامات کشورهای عضو تنظیم م یگردند .دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر هم م یتواند برنام هها/رویدادهای مشخص در این مورد را جهت
اشت راک نمایندگان دولت و جامعه مدنی از کشورهای مختلف عضو سازمان امنیت و
همکاری اروپا را تدویر نماید .این دفتر متعهد بر سه مدهی اح زاب مخالف و بیرون
از پالمان ،نهادهای جامعه مدنی و گروههای کم حضور در عرصه سیاسی در چنین
رخدادها/برنام هها م یباشد.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر یک دیتابیس معلومات در مورد اشخاص
متخصص دارد که م یتوانند در مورد موضوعات مشخص انتخاباتی مشورههای تخنیکی
الزم را ارایه بدارند.
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تفصیل موضوع

همکاری با گروپهای
ناظرین ملی

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر طی سالیان متمادی با گروههای ناظرین ملی
کمک و همکاری نموده است .این کم کها شامل تدویر برنام ههای آموزشی جهت ارتقای
ظرفیت این گروهها در عرص ههای روشهای نظارت ،گ زارش نویسی ،مرور و بررسی
تطبیق سفارشات ،راه اندازی بح ثها بین اح زاب سیاسی روی مسایل مربوط به اصالحات
انتخاباتی و همچنان دادخواهی ب رای ایجاد اصالحات انتخاباتی م یشود.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند از طریق تقویت اصالحات انتخاباتی
همه شمول و با در نظرداشت و برجسته ساختن سفارشات گروههای ناظر ملی ،در
بلندبردن شهرت آنها کمک کند.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در این مورد ،رهنمودی را به چاپ رسانیده و
آموزشهای مجانی آنالین را ب رای ناظرین ملی انتخابات مهیا م یسازد .ه مچنان این دفتر
سیمینارها پی رامون مسایل مورد عالقه گروپهای ناظرین ملی را میزبانی م ینماید.

راه اندازی بازدیدها جهت
مرور و بررس یهای میان
مدت

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند بر اساس عالق همندی سیاسی کشور
عضو ،هیئتی را جهت مرور و بررسی میان مدت سطح تطبیق سفارشات انتخاباتی به
آن کشور اع زام نماید .چنین بازدی دها م یتواند در مورد عدم تطبیق بعضی سفارشات
انتخاباتی و تسریع و تقویت پروسه تطبیق آنها به کشور میزبان گوشزد نماید.

تسهیل و هماهنگی

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند از طریق تسهیل و هماهنگ ساختن
تال شهای پیگیری سفارشات انتخاباتی بین فعالین ملی و دیگر سازمانهای بی نالمللی
کمک نموده و زمینه مساعد را ب رای اصالحات انتخاباتی ف راهم نماید .یافت هها و سفارشات
حاصله از فعالی تهای نظارت از انتخابات م یتواند راه را ب رای آوردن اصالحات
انتخاباتی در آینده هموار سازد .تجربه طوالنی این دفتر در بخش انتخابات نشان م یدهد
که کشورها م یتوانند ب رای انکشاف چارچوب حقوقی ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی از
تجارب دیگر کشورها به شکل مقایسوی استفاده نمایند.
بر عالوه دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند از طریق تقویت بح ثهای
سیاسی و هماهنگ ساختن اولوی تهای اصالحی همکا ران ملی و بی نالمللی ،در تسهیل
تال شها ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی کمک کند.

مثال اول :مروری بر قوانین
در سا لهای اخیر ،تعدادی از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مرور بر قوانین
را منحیث یک راهکار ب رای تقویت پروس ههای انتخاباتی خویش روی دست گرفته تا آنها را
با در مطابقت با تعهدات این سازمان عیار سازند .یک موارد آن ،ایجاد یک کمیته ویژه توسط
پارلمان یکی از کشورهای عضو بود و آن کمیته مؤظف ساخته شد تا سفارشات دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر را در قانون تجدید شده انتخابات در نظر بگیرد .عالوه بر نمایندهگان
تمامی اح زاب موجود در پارلمان ،نمایندگان نهادهای تنظیم کننده انتخابات و جامعه مدنی
نیز در این کمیته حضور داشت .این کمیته در اولین جلسه کاری ،پالن کاری خویش را ترتیب
نموده ،موضوعات عمده کاری کمیته ب رای جلسات بعدی را برنام هریزی کرده و ب رای تکمیل
فعالی تها ضربالعجل مشخص را پی شبینی نمود.
کمیته یاد شده خواهان همکاری تخصصی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر شده بود و
دفتر مذکور قبل از تدویر هر جلسه سفارشات را به اساس یافت ههای گ زارشهای قبلی و تجارب
مقایسوی در زمینه تهیه و بدسترس کمیته ق رار م یداد .به دنبال آن متخصصین این دفتر در
جلسات کمیته شرکت م ینمودند و نظرهای خود را در مورد مسوده احکام قانون با در نظرداشت
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر معیارهای بی نالمللی ،ارایه م یداشتند .جلسات
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کمیته مذکور بطور علنی برگذار م یشد و نظرهای مختلف قبل از توافق روی مجموع های از
اصالحات در ه مخوانی با سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،توسط اشت راک
کنندهگان ارایه م یشد .به تعقیب یک پروسه مشوره گیری از طیف وسیعی مردم ،تعدیالت
پیشنهادی در قانون ،حدودأ ۸۱ماه قبل از زمان برگ زاری انتخابات توسط پارلمان تصویب
گردید .اعضای بیشتر کمیته در مورد خوشبین بودند و اب راز داشتند که باوجودی زمانگیر
بودن پروسه ،مشورهگیریهای وسیع یک طریقه مؤثر ب رای تشویق مشارکت مردم در پروسه
اصالحات بوده و باعث پذیرش و استقبال وسیع از نتایج کار م یشود.
مثال دوم :مرور و بررسی انتخاباتی و پال نگذاری استراتیژیک
یک نظریه که وسیعأ مورد قبول واقع شده است ،اینست که تمام پروس ههای انتخاباتی از
اصالحات مؤثر و متداوم نفع برده و م یتوانند در مقابل چال شهای نو ظهور استادهگی نمایند.
در بسیاری از کشورها ،اصالحات انتخاباتی شامل اقدامات ب رای مدرن ساختن سیستم ثبت
نام رایدهندگان جهت محافظت از دقت و مؤثریت آن  -بویژه وقت یکه نفوس یک کشور بطور
مت زایدی در سیر و حرکت باشد  -م یشود .در یک مورد تازه ،کمیسیون مرکزی انتخابات یک
کشور عضو ،یک بررسی بعد از انتخابات را انجام داده و خاطر نشان ساخت که ایجاد و
انکشاف یک سیستم ثبت نام خود کار و متمرکز رایدهندگان منحیث یک اولویت کاری تا
اندازۀ زیادی به دقت لست رایدهندگان کمک م ینماید .کمیسیون انتخابات کشور یاد شده در
مشوره با سایر ادارات مربوطه یک است راتیژی تطبیقی مقدماتی را تهیه و از دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر خواستار ارایۀ مشوره تخصصی شد تا از مطابقت این است راتیژی با
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارشات سابقه دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق
بشر اطمینان حاصل نماید.
بعدأ دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر یک تیمی از متخصصین را ب رای چند روز به
آن کشور اع زام نمود تا روی پیشنهادات ارایه شده با مقامات مربوطه و نهادهای جامعه مدنی
آن کشور بحث و گفتگو نماید .هیئت اع زامی پیشنهادات را عمیقأ ارزیابی نموده و گ زارشی را
ب رای انکشاف بیشتر سفارشات ترتیب نمود .سپس گ زارش مذکور به مقامات آن کشور تسلیم
داده شده و در وی بسایت دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نیز به نشر رسید .ه مچنان
گ زارش فوق طی یک میزگرد که با همکاری کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور تدویر یافته
بود ،در دسترس مردم ق رار گرفت .طی این میزگرد نگ ران یهای جوانب ذیدخل در مورد ضرورت
راه اندازی برنام ههای آگاهی دهی ب رای گروههای منزوی شده بشمول زنان روستایی و کمیت ههای
روما ) (Roma Committeesشنیده شده و در مورد اطمینان داده شد .در نتیجه این میزگرد ،جامعه
جهانی کم کهای را به ائتالف نهادهای جامعه مدنی ف راهم نموده و آنها یکجا با کمیسیون
مرکزی انتخابات آن کشور یک روند عمده و همگانی ثبت نام رایدهندگان را روی دست گرفتند
که نه تنها ضامن سه مگیری و شمولیت مردم در پروسه شد بلکه بر اعتماد مردم باالی پروسه
اصالحات نیز افزود.
مثال سوم :دادخواهی نهادهای جامعه مدنی
نهادهای جامعه مدنی نقش سازندهای را در ارزیابی سطح پيگیری سفارشات انتخاباتی بازی
م یکنند .آنها م یتوانند ،موفقی تها و نارسای یها را شناسایی نموده و در بلند بردن سطح
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اصالحات انتخاباتی سهم به س زایی را ایفا کنند .در جریان یک پروسه اصالحات انتخاباتی
در این اواخر ،یکی از ایتالفهای مطرح گروههای ناظر ملی یک پروژۀ را ب راه انداختند تا از
سطح تطبیق و رسیدگی به سفارشات انتخاباتی نظارت نمایند .در ابتدای پروژه ،آنها معیارهای
واضح و هدفمندی را بمنظور ارزیابی سطح تطبیق سفارشات خود و همچنان سفارشات دیگر
سازمانهای ملی و بی نالمللی ایجاد نمودند.
در جریان پروسه اصالحات یاد شده ،ایتالف مذکور معلومات بروز دو ماهه را به نشر
رسانیدند که آن از وقوع انکشافات مثبت یادآوری شده بود؛ ساحات یکه نیاز به توجه بیشتر
داشته ،برجسته شده و راه ح لهای مختلف را در این زمینه به پارلمان پیشنهاد نموده بودند .این
ایتالف بزودی اعتماد طیف وسیعی از جوانب ذیدخل در مسایل انتخابات را بدست آورده و
معلومات بروز آنها وسیعأ مورد استشهاد و مثال زنی اح زاب سیاسی و نهادهای جامعه جهانی
ق رار گرفت .در کنار نشر گ زارشهای منظم و مسلسل ،این ائتالف میزگردها را برگذار نموده
و مصاحب ههای منظم را با رسان هها انجام دادند .فعالی تهای این ائتالف به مثابه یک وسیله
تشویق ب رای آگاهی دهی عامه در مورد پروسه و ترویج حسابدهی و مالکیت پروسه ،از طرف
اقشار مختلف فعالین سیاسی وسیعأ مورد ستایش ق رار گرفت .ه مچنان این ائتالف توانست
فضای اعتماد بین مقامات ذیصالح و نهادهای جامعه مدنی را در مورد منطقی بودن و مؤثر
بودن اصالحات تقویت ببخشد.
مثال چهارم :گزارشدهی به کمیتۀ ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا
کشورهای عضو بطور ف زایندهای گ زارشهای رضاکارانه خویش در مورد فعالی تهای پیگیری
سفارشات انتخاباتی را به کمیتۀ ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارایه م ینمایند.
در یک مثال تازه ،یکی از کشورهای عضو خاطرنشان نموده که آنها چگونه توانسته اند ،یک
پروسه جامع اصالحات را بر اساس گ زارشها و سفارشات کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور،
ماموریت نظارتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و گ زارشهای مختلف ناظرین ملی و
سفارشات مربوطه نهادهای ناظر بر پیمانهای ملل متحد ،ایجاد نموده اند .آن کشور یک دیدگاه
واضح از سفارشات را ارایه نموده که در آن به چگونگی تغیی رات در قانون و تطبیق آن اشاره
شده است؛ همچنان معلومات ضمنی در مورد سفارشاتی که تا هنوز تطبیق نشده اند ،نیز ارایه
شده است .در این دیدگاه ،به پروسه اصالحات توجه خاص مبذول گردیده و در آن از اقدامات
انجام شده در مورد کار با اح زاب خارج از پارلمان ،جامعه مدنی ،متخصصین ملی و دیگر
جوانب ذیدخل به شمول جناحهای منزوی شده مانند اقلی تهای قومی و اف راد دارای معلولیت،
نیز یاد آوری شده است .ه مچنان از اهمیت ارزیاب یها و سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر به مثابه نقطه آغازین ب رای این اصالحات ،نیز تذکر بعمل آمده است.
به تعقیب ارایه گ زارش توسط آن کشور ،تعدادی از کشورها سواالتی را در مورد پروسه اصالحات
مطرح نموده و از همکاری شان در تطبیق انکشافات مثبت خبر دادند؛ در عین زمان از شریک
ساختن تجارب شان در مورد چگونگی عملی کردن این سفارشات سخن گفتند .این کار یک
میکانیزم بررسی مؤثر را پیشکش نموده و وسیل های شد ب رای شری کساختن تجارب خوب در
عرصه پیگیری سفارشاتی انتخاباتی.
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 .۷مشارکت و هماهنگی در مورد پیگیری
سفارشات انتخاباتی
تطبیق سفارشات انتخاباتی م یتواند یک کار مشکل و از دید سیاسی حساسیت ب رانگیز
باشد و جوانب متعدد در آن دخیل باشند .تشریک مساعی با همت اهای ملی یک بخش عمدۀ
تمامی فعالی تهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر را تشکیل میدهد .ه مچنان شرکا و
میکانیزمهای دیگری نیز وجود دارند که فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی توسط دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر را کمک و تکمیل کرده م یتوانند؛ ای ن شرکا شامل نهادهای
دیگر در سازمان امنیت و همکاری اروپا ،سازمانهای بی نالمللی و جامعه تمویل کننده م یشود.
هماهنگی بین این فعالین در بلندبردن مؤثریت پیگیری سفارسات انتخاباتی ،کاهش خطر
فعالی تهای مشابه ،ایجاد خالها در حمایت از پروسه و جلوگیری از ارایه مشورههای ضد
و نقیض از اهمیت ف راوانی برخوردار است .این هماهنگی زمانی  نتیجه بخش است که یک
است راتیژی جامع و قابل قبول ب رای مقامات ذیربط کشور عضو موجود باشد .دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر در این زمینه از جایگاه خوبی برخوردار بوده و م یتواند با ارایه
مشورههای مؤثر در مورد چگونگی فعالیت های پیگیری سفارشات انتخاباتی زمینه هماهنگی
خوب بین فعالین ذیربط را ایجاد نماید.
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 .۷.۱هماهنگی با دس تاندرکاران ملی
جهت پیگیری سفارشات انتخاباتی بشکل جامع ،مؤثر و دوامدار ،هماهنگی با دس تاندرکاران
ملی پروسه انتخابات الزمی پنداشته م یشود .بصورت نورمال ،مقامات ذیصالح نهاد رهبری
کننده را مؤظف ساخته تا بمنطور تقویت تطبیق سفارشات بین نهادهای ذیربط هماهنگی ایجاد
نموده و زمینه را ب رای بحث و تبادل نظر ف راهم نماید .ممکن این نهاد رهبری کننده ،یک کمیته
پارلمانی ،یک گروپ کاری مشخص ،یک گروپ کاری متشکل از جوانب  ذیدخل در انتخابات
و یا یک نهاد تنظیم کننده انتخابات باشد .نهاد رهبری کنندۀ م یتواند منحیث نماینده یا طرف
تماس با دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در مورد  پیگیری سفارشات انتخاباتی در
ارتباط باشد.
در کنار نهاد رهبری کننده ،دس تاندرکاران ملی مختلف م یتوانند در روند پیگیری سفارشاتی
انتخاباتی نقش مهم بازی کنند .ای نها شامل نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات ،نهادهای ذیصالح
دولتی ،اح زاب سیاسی و گروههای ناظرین ملی م یشوند.
نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات ) :(EMBاین نهادها منحیث نخستین مرجع قانونی نظر واحدی
را در مورد نقاط قوت و ضعف طرزالعم لهای موجود ب رای پیگیری سفارشات انتخاباتی ارایه
کرده م یتوانند .نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات ارزیاب یهای بعد از انتخابات را بطور مکرر
ب راه انداخته و پالنهای است راتیژیک را ب رای انتخابات آینده انکشاف میدهند .در بعضی از
کشورها نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات صالحیت ارایه مستقیم مسودۀ قوانین را به پارلمان
دارند .معلومات قابل مالحظۀ نهادهای تنظیم کنندۀ انتخابات یک منبع کلیدی ب رای پیگیری
سفارشات انتخاباتی بوده و شمولیت آنها در پروسه اصالحات جهت حصول اطمینان از عملی
بودن تغیی رات پیشنهادی و از خود دانستن تمام پروسه انتخابات کمک م یکند.
سایر نهادهای دولتی :نهادهای دولتی و نهادهای عامه بشمول نهادهای نش راتی ،نهادهای تنظیم
کننده رسان هها ،نهادهای عدلی و قضایی ،نهادهای مبارزه علیه فساد اداری ،ادارات تطبیق کننده
قانون و دیگر نهادهای کنترول کننده بانک آمار نفوس و اسناد تثبیت هویت ،م یتوانند نقش
مشابعی را بازی نمایند .تجارب آنها در بخ شهای مشخص انتخاباتی ارزش بیشتری به پروسه
پیگیری سفارشات انتخاباتی داده و اعتماد مردم را باالی پروسه بیشتر م یسازد  .
اح زاب سیاسی :همه اح زاب سیاسی بشمول اح زاب شامل در پارلمان و بیرون از پارلمان نقش
فعالی را در راستای تشویق  انتخابات اشت راکی و همه شمول ایفا کرده م یتواند .عالوه بر آن،
اح زاب سیاسی اجندای قانونگذاری را اولویت بندی نموده و در مورد آن بح ثها و دادخواه یها
را ب راه ب یاندازند .این یک نکته مثبت است تا نماینده اح زاب سیاسی بويژه آنهایی که در
فعالی تهای قانونگذاری ،کمیت ههای پارلمانی ب رای اصالحات انتخاباتی و پیگیری سفارسات
انتخاباتی دخیل اند ،را شامل پروسه ساخت.
گروپهای ناظر ملی انتخابات :گروههای ناظرین ملی و دیگر نهادهای جامعه مدنی مانند
تشکالت سیاسی و گروپهای صاح بنظر نقش مهمی را در تقویت و نظارت از فعالی تهای
پیگیری سفارشات انتخاباتی ایفا م یکنند .آنها م یتواند از طریق راه اندازی تحقیقات مقایسوی،
تدویر مشاورههای عامه ،برنام ههای دادخواهی و ارایه پیشنهادات ب رای اصالحات انتخاباتی
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در این راستا کمک کنند .آنها م یتوانند بررس یهای دوامدار را در مورد مسایل مربوطه به
انتخابات چون همه شمول بودن و شفافیت پروسه تعقیب سفارشات انتخاباتی و چگونگی سطح
تطبیق آنها انجام داده و ساحاتی را که تا هنوز نیاز به اصالح و بهبود دارند ،را شناسایی نمایند.
نهادهای جامعه مدنی و گروههای ناظرین ملی نقش بارزی را در بلندبردن سطح آگاهی مردم
در مورد تغیی رات وارده و نظارت از پروسه تطبیق آن ،ایفا نموده م یتوانند .روی همین ملحوظ،
سه مگیری آنها باید بخش عمدۀ تمام پروس ههای تعقیب انتخاباتی را تشکیل دهد.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در جریان پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی روابط
خوبی را با همت اهای ملی نگ هداشته و بعضأ در جریان آن به این کشورها سفر م ینماید.
ای نکار در تقویت سه مدهی و آگاهی مردم از انکشافات انتخاباتی به سطح ملی کمک نموده و
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر نیز از آن نفع برده و م یتواند تا فعالی تهای پیگیری
سفارشات انتخاباتی را بصورت درست دنبال نموده و مشورههای مفیدی را به نهادهای ذیدخل
در پروسه ،ارایه نماید.
 .۷.۲هماهنگی در بین سازمان امنیت و همکاری اروپا
فعالی تهای پیگی رانه دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر توسط نهادهای مختلف سازمان
امینت و همکاری اروپا و اسناد مربوطه در این زمینه تکمیل شده و در تقویت پروسه تطبیق
سفارشات کمک م ینماند   .
رئیس دفتر سازمان ) :(CiOیک ِس مت ی کساله بوده که رییس آن توسط کشورهای عضو سازمان
امنیت و همکاری اروپا با تصمیم شورای وزی ران این سازمان تعیین و توسط وزیر خارجه
کشور مربوطه به پیش میرود .رییس دفتر مسایل مربوط به تطبیق سفارشات انتخاباتی را در
جریان جلسات با نمایندگان کشورهای عضو در ویانا و در جریان سفرهایاش به کشورهای
عضو مورد بحث ق رار م یدهد .در ضمن رییس دفتر بح ثها را در این زمینه با جوانب ذیدخل
در انتخابات بشمول نهادهای برگ زار کننده انتخابات ،اح زاب سیاسی ،نهادهای جامعه مدنی
و نمایندگان رسان هها راه اندازی نموده و اعالمی هها را بمنظور تشویق کشورهای عضو ب رای
تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر صادر م ینماید.
شورای دایمی ) :(PCشورای دایمی که تمام کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در
آن نماینده دارند ،هفته یکبار در ویانا تدویر جلسه داده تا روی انکشافات در حوزه کشورهای
عضو صحبت نموده و تصامیم الزم را اتخاذ نماید .در این جلسات روی برگ زاری انتخابات
بخصوص بعد از صدور اعالمیه مقدماتی ،گ زارش نهایی و تالشهای کشورهای عضو در
مورد تطبیق سفارشات انتخاباتی بحث و تبادل نظر م یشود .تصامیم قبلی شورای وزی ران
سازمان امنیت و همکاری اروپا (به فصل سوم م راجعه شود) ،کشورهای عضو و دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر را مؤظف نموده است تا در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی به این
شورا ،گ زارش بدهند.
کمیته ابعاد انسانی ) :(HDCاین کمیته که متشکل از نمایندگان کشورهای عضو م یباشد ،روی
مسایل مربوط به ابعاد انسانی پروسه انتخابات بشمول تطبیق تعهدات ،بح ثها و تبادل نظرها
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بین نهادهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و عملیات ساحوی کشورهای عضو بحث
و تبادل نظر م ینماید .هر از گاهی این کمیته گ زارشهای دواطلبانه کشورهای عضو در مورد
تعهدات مرتبط به مسایل انتخابات و تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر را مورد ارزیابی ق رار م یدهد .این کار زمینۀ ایجاد یک میکانیزم ارزیابی مؤثر را
به کشورهای عضو ف راهم م یسازد.
جلسه تطبیق مسایل ابعاد انسانی  (HDIM).جلسۀ تطبیق مسایل ابعاد انسانی یک کنف رانس
برزگ اروپا است که سال یکبار توسط دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در وارسا
برگ زار م یشود .مقامات حکومتی ،متخصصین بی نالمللی و نهادهای جامعه مدنی در این
کنف رانس گردهم آمده تا چگونگی تطبیق تعهدات کشورهای عضو را در مورد عملی شدن ابعاد
انسانی معلوم نمایند .طی این کنف رانس روی تطبیق سفارشات انتخاباتی و تالشهای کشورهای
بمنظور در مطابقت ق رار دادن چارچوب حقوقی و پروس ههای برگ زاری انتخابات آنها با تعهدات
سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر الت زامات بی نالمللی ،نیز بحث م یشود.
سیمینارهای ابعاد انسانی ) :(HDSسیمینارهای ابعاد انسانی یک چوکات کاری را ب رای
تبادل افکار روی مسایل ابعاد انسانی بین کشورهای عضو ،ساختارهای اج رایی ،سازمانهای
بی نالمللی ،جامعه مدنی و دیگر جوانب ذیدخل ،مهیا م یسازد .در موارد مختلف ،این سیمینارها
منحیث یک چوکات کاری ب رای بحث روی مسایل مربوط به تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،بکار رفته است.
کمیشنری عالی اقلی تهای ملی ) :(HCNMکمیشنری عالی اقلی تهای ملی در حاالت حساسیت
ب رانگیز فعالیت م ینماید؛ این کمیشنری حساسی تهای ایجاد شده توسط اقلی تهای ملی و یا
برعلیه آنها را شناسایی نموده و ب رای برطرف کردن آن راه ح لهای کوتاه مدت و دراز مدت
را پیشنهاد م ینماید .هدف این کار تشخیص و رسیدگی به عوامل کوتاه مدت حساسی تهای
قومی و یا منازعات ناشی از آن و همچنان نگ ران یهای ساختاری دراز مدت آن م یباشد .در
صورت یکه یک کشور عضو به تعهدات و الت زامات خود در عرصه اقلی تهای ملی عمل نکند،
این کمیشنری از طریق راه اندازی تحلی لها و ارایه سفارشات در مورد به آن کشور کمک
م یکند .کمیشنری ه مچنان همکاریهای ساختاری را از طریق راه اندازی پروژههای مشترک به
هدف پایداری و ازدیاد حس مالکیت پروسه انتخابات انجام م یدهد .در هر دو عرصه ،این کار
مستلزم پیگیری سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یباشد   .
برعالوه ،کمیشنری عالی اقلی تهای ملی متخصصین امور را به دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر معرفی نموده تا در ترکیب ماموری تهای نظارت از انتخابات فعالیت نمایند.
این متخصصین در تهیه گ زارشهای ماموریت نظارت از انتخابات سهیم بوده و سفارشهای
مشخص را در مورد اقلی تهای ملی ب رای پیگیری در مرحله بعد ازانتخابات ،ارایه م یدارند  .
نماینده آزادی رسان هها ) :(RfoMنماینده آزادی رسان هها از انکشافات در رسان هها نظارت نموده
و کشورهای عضو را متوجه تعهدات شان در عرصه آزادی بیان و رسان ههای آزاد م یسازد.
تالشها در این زمنیه شامل حصول اطمینان از مصئونیت خبرنگاران ،ترویج فرهنگ منع
تخریب در رسان هها و برخورد قانونی با سواستفاده از آزادی بیان ،مبارزه علیه اظهارات
نفرت ب رانگیز به بهانه آزادی بیان ،ارایه نظرهای تخصصی در پروسه تقنین و قانونگذاری
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ب رای رسان هها و آزادی استفاده از صفحات اجتماعی م یشود .ه مچنان نماینده آزادی رسان هها
کنف ران سهای مطبوعاتی منطقوی را با حضور خبرنگاران ،نمایندگان جامعه مدنی ،اشخاص
اکادمیک و مقامات دولتی جهت بحث روی مسایل آزادی رسان هها ،برگذار م ینماید .در تمام
موارد فوق تمرکز روی پیگیری سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر،
صورت گرفته م یتواند.
عملیات ساحوی ) :(FOsعملیات ساحوی در اثر تقاضای کشور میزبان و منظوری کشورهای
عضو راه اندازی م یشود .بر اساس صالحی تهای دس تداشته ،عملیات ساحوی سازمان امنیت
و همکاری اروپا این سازمان را قادر به مبارزه با بح رانهای بوجود آمده در پروسه انتخابات
ساخته و م یتواند نقش اساسی را در حل منازعات و اعاده فضای اعتماد بین جوامع متاثرشده،
ایفا نماید .در کل عملیات ساحوی ،ظرفی ت کشور میزبان را از طریق عملی کردن پروژههای
اساسی و رسیدگی به نیازهای آن کشور ،بلند م یبرد .این پروژهها شامل کمک و حمایت با
نهادهای برگ زار کننده انتخابات ،ادارات تنفیذ قانون ،حقوق اقلیت های ملی ،مشارکت زنان،
برنام ههای تعلیمات مدنی ،اصالحات حقوقی ،حاکمیت قانون و آزادی رسان هها م یباشد   .
عملیات ساحوی زمینه را ب رای ترکیب تجارب انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق
بشر با طرزالعم لهای داخلی کشور میزبان مساعد ساخته تا تجارت طرفین توحید شده و
زمینه همکاری دراز مدت ب رای حمایت از پیگیری سفارشات انتخاباتی ف راهم شود .یک تعداد
پروژهها در جریان عملیات ساحوی رویدست گرفته م یشود تا در هماهنگی با دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر در راستای تطبیق سفارشات انتخاباتی کمک نموده و این دفتر به نوبه
خویش تجارب تخنیکی خویش را طور منظم به این پروژهها ارایه م ینماید .عملیات ساحوی و
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در تمام دوران انتخابات به تماس مستقیم با یکدیگر
ادامه م یدهند.
مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا ) :(OSCE PAمجمع پارلمانی سازمان امنیت و
همکاری اروپا ،بیش از  ۰۰۳قانونگذار را از پارلمانهای کشورهای عضو دور هم جمع نموده
است تا فضای همکاری و گفتمانها را بین کشور عضو تسهیل نموده و شفافیت پروسه را
تقویت بخشد .هر از گاهی آنها در فعالی تهای نظارت از انتخابات شرکت نموده ،سفرهای را به
کشورهای عضو انجام داده و اصالحات سازمانی را پیشنهاد م ینمایند .این مجمع در بلندبردن
سطح آگاهی در مورد سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر کمک نموده
و فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را در بین همتایان پارلمانی کشورهای عضو ،تقویت
بخشیده م یتواند.
 .۷.۳هماهنگی بین سازمانهای بی نالمللی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی خویش را
با در نظرداشت اعالمیه اصول نظارت بی نالمللی از انتخابات ) (DoPsبا ناظرین بی نالمللی و
ه مچنان با طیف وسیع از سازمانهای بی نالمللی همکار هماهنگ م یسازد.
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ناظرین بی نالملی انتخابات :در سا لهای اخیر هماهنگی بین سازمانهای منعقد کنندۀ اعالمیه
اصول نظارت بی نالمللی از انتخابات بطور قابل توجهی اف زایش یافته است .گ زارشهای نظارت
از انتخابات بطور منظم با منعقد کنندۀ گان این اعالمیه شریک ساخته م یشود و رابطۀ
ف زایندهای به سطح مرکز و کشورهای عضو روی مسایل عمدۀ نظارت ،سفارشات انتخاباتی و
فعالی تهای تعقیبی ایجاد شده است .تمام کشورهای منعقد کنندۀ اعالمیه پذیرفته اند که پیگیری
سفارشات انتخاباتی یک اولویت است.
بدین منظور گامهای متعددی توسط کشورهای منعقد کنندۀ این اعالمیه برداشته شده است
تا در راستای کمک به پروسه پیگیری   سفارشات انتخاباتی همکاری بیشتر صورت گیرد.
این اقدامات شامل بح ثها روی چگونگی است راتیژیک ساختن ،پالنگذاری و دنبال نمودن
فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی در کشورهای مشخص ،تدویر جلسات بین اعضا در
جریان فعالی تهای نظارت از انتخابات و سفرهای تعقیبی و توجه متداوم به مسایل مربوط در
جلسات ساالنۀ تطبیق این اعالمیه م یشود .ه مچنان کشورهای منعقد کنندۀ این اعالمیه مشترکآ
ب رای تشویق کشورهای عضو بخاطر ارایه گ زارشها در مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی از
مج رای میکانیزمهای جهانی و منطقوی ،کار کرده اند.
سازمانهای بی نالمللی :هماهنگ کردن پیامهای سیاسی با دیگر سازمانهای بی نالحکومتی
در بارۀ برگ زاری انتخابات و منتشر کردن اعالمی هها بعد از انتخابات یک امر معمول ب رای
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بوده و اکث رأ بصورت مشترک با هیئات پارلمانی
سازمان امنیت و همکاری اروپا ،شورای اروپا ،پارلمان اروپا و بعضأ با ناتو ،صورت م یگیرد.
سازمانهای یادشده و دیگر سازمانهای بی نالمللی نقش کلیدی را در راستای تقویت و ترویج
سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ایفا م ینمایند .این دفتر در جریان
فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی گاهی به گ زارشها و سفارشات سازمانهای دیگر
بی نالمللی منحیث یک بخش از بررس یهایاش ،عطف توجه م یکند.
• ملل متحد
ملل متحد یکی از همکاران و متحدین نزدیک سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده و همکاری
این دو سازمان توسط چارچوب همکاری و هماهنگی بین سکرتریت ملل متحد و سازمان امنیت
و همکاری اروپا مصوب سال  ۳۹۱تنظیم و تعقیب م یشود .در همین سال بود که ملل متحد
به سازمان امنیت و همکاری اروپا موقف ناظر را اعطاء نمود .دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر در همکاری نزدیک با تعداد از سازمانهای ملل متحد بخصوص با بخش کمک به
انتخابات دیپارتمینت امور سیاسی ،برنامۀ انکشافی ملل متحد و نهاد ملل متحد ب رای زنان روی
پیگیری سفارشات انتخاباتی کار م یکند .این همکاریها شامل رسیدگی به سفارشات انتخاباتی
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر از طریق پروژههای همکاری با انتخابات ملل متحد
و راه اندازی میزگردها و ورکشاپها روی مسایل و موضوعات معین ،م یباشد .ممکن است
گ زارشها و سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر منحیث منبع در میکانیزمهای
گ زارشدهی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای نظارت از پیمانها و ه مچنان در بررسی
جهانی متناوب این سازمان استفاده شود  .
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• شورای اروپا
شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا یک هدف مشترک که عبارت از تقویت ثبات
در اروپا بر اساس معیارهای دموک راسی ،حاکمیت قانون و احت رام به حقوق بشر م یباشد ،را
دنبال م یکنند .اساس همکاری بین این دو سازمان در فهرست مشترک چگونگی همکاری که
توسط منشیان عمومی هر دو سازمان به امضاء رسیده است ،گذاشته شده است .دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر موافق تنامه ویژه ش راکت با شورای اروپا را امضاء نموده است که
بر اساس آن این دو سازمان در کارهای حقوق بشری بشمول فعالی تهای پیگیری سفارشات
انتخاباتی ،باهم همکاری م ینمایند .شورای اروپا بطور ف زاینده در فعالی تهای پیگیری
سفارشات انتخاباتی و اصالحات وسیع در پروسه انتخابات دخیل بوده و با ارایۀ همکاریهای
تخنیکی به نهادهای تنظیم کننده ،محاکم انتخاباتی و دیگر نهادهای مربوط همکاری م ینماید.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر و شورای اروپا اکث رأ میزگردها و سمینارهای مشترک
را در مورد مسایل اصالحات انتخاباتی برگذار م ینمایند .ه مچنان دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر مشترکأ با کمیسیون وینیس و شورای اروپا مشورهها و نظرهای خود را پی رامون
مسودات و نسخ ههای نهایی قوانین مربوط به انتخابات ،ارایه م یدارند.
• اتحادیه اروپا
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی از جمله شرکای کاری عمده سازمان امنیت
و همکاری اروپا در عرصه تمویل و تطبیق پروژههای حقوق بشری در حوزه این سازمان
م یباشند .اتحادیه اروپا نمایندگی خویش را در نهادهای مربوط به سازمان امنیت و همکاری
اروپا از طریق کشورهای تمثیل م یکند که در ریاست این اتحادیه ق رار دارند .اتحادیه اروپا
از سال   ۹۰۰۲بدینسو هر از گاهی نشس تهای را جهت تاکید بر اهمیت پیگیری سفارشات
انتخاباتی راه اندازی نموده است .این اتحادیه در پالن عملیاتی خود در مورد مسایل حقوق بشر
و دموک راسی در سال  ۵۱۰۲به همکاری خود در تطبیق اعالمیه اصول نظارت بی نالمللی از
انتخابات اعالم آمادگی نموده و همکاری خویش را با دیگر سازمانهای بی نالمللی تطبیق کننده
این اعالمیه بخصوص دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،اظهار نموده است .اتحادیه
اروپا در اعالمی ههای جلسات شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر مناسبات
و ه مچنان در پالیس یها و اسناد مالی این اتحادیه از سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر منحیث ریفرنس استفاده نموده است .اتحادیه اروپا خود را متعهد
به پیگیری سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر دانسته و از آن در
بح ثهای سیاسی و فعالی تهای کمکی این اتحادیه به کشورهای عضو استفاده صورت م یگیرد.
• سازمانهای دیگر بی نالمللی
دروازههای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ب رای همکاری با دیگر سازمانهای
بی نالمللی که متعهد به پیگیری  سفارشات انتخاباتی باشد ،باز است .این کار تاثیر به س زا و
ارزش قابل مالحظۀ ب رای سازمانهای دارد که اعضای آن ه مزمان عضویت سازمان امنیت و
همکاری اروپا را دارند .این سازمانها شامل :سازمان کشورهای مستقل مشترکالمنافع ،سازمان
کشورهای امریکایی و انستیتوت کمک به انتخابات و دموک راسی م یشوند.
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در خصوص سازمان ناتو ،روابط طوری انکشاف یافته است که شامل مباحثات سیاسی و
همکاریهای عملیاتی در ساحه م یشود .ناتو م یتواند جهت تقویت سفارشات انتخاباتی دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر بویژه سفارشات مربوط به مسایل امنیتی ،همکاری داشته
باشد.
 .۷.۴هماهنگی با تمویل کنندهگان (دونر ها) و جامعه دیپلوماتیک
نهادهای تمویل کنندۀ بی نالمللی و اعضای جامعه دیپلوماتیک در یک کشور نقش کلیدی در
کمک به پیگیری سفارشات انتخاباتی دارند.
جامعۀ تمویل کننده :شرکای انکشاف بی نالمللی اکث رأ به پروس ههای انتخاباتی از طریق
ارایۀ همکاریهای تخنیکی که معموأل  توسط «شرکای تطبیق کننده» عملی م یگردند ،کمک
م یکنند .اکثر اوقات این کار چالش ب رانگیز بوده بخصوص زمانی که از دونرها خواسته شود که
به عوض کمک با پروژههای دراز مدت ظرفی تسازی ،برنام ههای عملیاتی یک انتخابات زود
هنگام را تمویل نمایند .به همین دلیل شرکای انکشاف بی نالمللی م یتوانند در پروس ههای کمک
به تطبیق سفارشات انتخاباتی در جریان «دوران انتخابات» با استفاده از معیارها و داشتن
انگیزه ب رای تغییر ،بسیار مؤثر واقع شوند.
“دوران انتخابات” شامل ارزیابی نیازمندیها بوده که بعد از سپری شدن انتخابات صورت
م یگیرد؛ طی آن باید به سفارشات انتخاباتی که توسط گروپهای ناظرین ملی و بی نالمللی
تهیه شده ،توجه صورت گرفته و بر اساس آن یک برنامه کمک ب رای انکشاف دادن م راحل بعد
از انتخابات و قبل از انتخابات آینده ترتیب شود .ه مچنان طی این برنامه یک معیار سنجش
ب رای ارزیابی پیشرفت فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی تهیه م یشود .شرکای انکشاف
بی نالمللی م یتوانند با دادن نیرو و انگیزه ب رای تطبیق سفارشات انتخاباتی ،کم کهای اضافی
را مشروط به سطح پیشرفت در تطبیق این سفارشات نماید .ارزیاب یهای میان مدت دونر ها
(تمویل کنندگان) م یتواند وسیله مفیدی را ب رای سنجش سطح پیشرفت در تطبیق سفارشات
انتخاباتی و بررسی دوباره کم کها و پیام رسانی سیاسی ،ف راهم نماید  .
جامعه دیپلوماتیک :جامعه دیپلوماتیک در یک کشور م یتواند توجه بیشتر را ب رای فعالی تهای
پیگیری سفارشات انتخاباتی جلب نموده و درج این مسئله را به مثابه یک نکته قابل بحث
در اجندای سیاسی ملی تشویق نماید .پیام رسانی هماهنگ در مورد اهمیت اصالح پروسه
انتخابات در مطابقت با تعهدات و الت زامات بی نالمللی و توجه به مسایل مشخص ،احتمال
انجام تالشهای مثبت در راستای تطبیق سفارشات انتخاباتی را اف زایش م یدهد .ه مچنان جامعه
دیپلوماتیک م یتواند ،گ زارشدهی به شورای دایمی ،کمیتۀ ابعاد انسانی و دیگر میکانیزمهای
حقوق بشر را تشویق نموده ،شفافیت و حسابدهی دول تها را در مطابقت با اسنداد بی نالمللی
حقوق بشر تقویت نماید .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر م یتواند پروسه پیام رسانی
سیاسی را از طریق ف راهم نمودن معلومات منظم در مورد چگونگی تطبیق سفارشات انتخاباتی
و فعالی تهای تعقیبی ،تشویق و تقویت نماید.

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

52

 .۸ارزیابی پیگیری سفارشات انتخاباتی
ارزیابی پیگیری سفارشات انتخاباتی در م راحل مختلف دوران انتخابات مهم شمرده م یشود.
این کار یکی از فعالی تهای مهم “تی مهای ارزیابی نیازمندیها” دفتر نهادهای دموک راتیک
و حقوق بشر در مرحله قبل از انتخابات بشمار م یرود که در نتیجه آن تصمیم بر اع زام تیم
نظارت از انتخابات به کشور برگ زار کننده انتخابات گرفته م یشود .سطح پیگیری سفارشات
قبلی در جریان دوران انتخابات در ارزیابی نهایی تیم نظارت از انتخابات ،نقش به س زایی دارد.
مرور بر سفارشات انتخاباتی در مرحله بعد از انتخابات ،م یتواند در درک از وضعیت جاری
انتخابات و سطح عالق همندی به اصالحات در آینده ،مفید واقع شود.
ارزیابی پیگیری سفارشات انتخاباتی باید با یک توجه خاص و قضاوت محتاطانه صورت
گیرد؛ چ را که امکان عملی نشدن بعضی از م راحل پروسه انتخابات وجود خواهد داشت .بخاطر
حصول اطمینان از راه اندازی یک ارزیابی دقیق و مکمل ،شاخ صهای ذیل را باید در نظر
گرفت .در کنار ارزیابی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در مورد پیگیری سفارشات
انتخاباتی ،سایر نهادها و مقامات ذیربط کشور عضو ،جامعه مدنی ،رسان هها ،دونرهای
بی نالمللی و دیگر فعالین بی نالمللی نیز چنین ارزیاب یها را راه اندازی کرده م یتوانند   .
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 .۱شناسایی سفارشات مورد ارزیابی :در اکثر موارد سفارشات آخرین انتخابات نظارت شده
مورد ارزیابی ق رار گرفته ولی بعضأ سفارشات انتخابات گذشته نیز در مح راق توجه ق رار
م یگیرد .مثأل :در انتخابات محلی نه تنها ارزیابی سفارشات مربوط به آخرین انتخابات ملی
بلکه ارزیابی سفارشات آخرین انتخابات محلی نیز مفید واقع م یشود .در نظر گرفتن سفارشات
گروپهای نظارتی ملی و بی نالمللی معتبر بویژه سفارشاتی که در گ زارشهای دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر وجود نداشته باشند ،نیز خالی از اهمیت نخواهد بود.
 .۲صحبت با طیف وسیعی از جوانب ذیدخل :در مورد تغیی رات وارده در چارچوب و وضعیت
انتخابات باید با طیف وسیعی از جوانب ذیدخل بحث و تبادل نظر صورت گیرد .این بح ثها
باید شامل تدویر جلسات با نمایندگان نهادهای دولتی ،نهادهای تنظیم کننده انتخابات ،اح زاب
سیاسی ،رسان هها ،نهادهای جامعه مدنی و گروههای سیاسی کم حضور باشد .ممکن است این
بح ثها فعالی تهای اصالحاتی را در برگیرد که پاسخ مستقیم ب رای سفارشات دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر نباشد.
 .۳بررسی سطح تطبیق هر سفارش :سطح پیگیری تطبیق هر سفارش باید در یک می زان
معین طوری در نظر گرفته شود تا از تطبیق مکمل ،تطبیق جزیی و یا عدم تطبیق آن معلومات
حاصل شود .راه اندازی یک ارزیابی جامع اکث رأ امکانپذیر نبوده چ را که احتمال دارد ،مرحله
تطبیق یک سفارش تا هنوز آغاز نشده باشد و یا زمینه ب رای تطبیق آن مساعد نباشد .ممکن
بعضی اوقات تطبیق یک سفارش بنابر انکشافات وسیع سیاسی ،سپری شده باشد .با در
نظرداشت تعهد کشورهای عضو جهت تطبیق سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و
حقوق بشر ،هر سفارشی را که یک کشور مناسب ندانسته و یا در عملی کردن آن مشکل دارد
باید با مقامات آن کشور بحث شده و دلیل قاطع ب رای عملی نکردن آن ارایه شود.
 .۴درک از وضعیت کلی :ش رایط ب رای راه اندازی ارزیابی سفارشات انتخاباتی باید بطور جدی
در نظر گرفته شود .این ش رایط شامل وضعیت سیاسی و امنیتی کشور میزبان ،زمان بین
برگ زاری انتخابات و پیشکش سفارشات ،انکشافات جدید در عرصه انتخابات خارج از ساحه
تحت پوشش این سفارشات و هر اقدام جاری اصالحی دیگر م یباشد .ه مچنان مسئله درک از
وضعیت شامل موضوعات ذیل م یشود :شناسایی سفارشات تطبیق شده در صورت یکه تطبیق
آن در اولویت بوده باشد؛ تغیی رات بوجود آمده در قوانین از باعث تطبیق سفارش؛ نهاد تطبیق
کننده؛ همه شمول بودن و درست انجام دادن پروسه تطبیق سفارش؛ در ضمن باید دانست که
آیا پروسه پیگیری سفارشها قبل از برگ زاری انتخابات بطور مؤثر تکمیل شده است و در این
مورد معلومات الزم و برنام ههای آموزشی ب رای کارمندان انتخابات در نظر گرفته شده یا خیر.
ه مچنان مسئله مهم دیگر این است تا سطح دید جوانب ذیدخل در مسایل انتخابات به چگونگی
اهمیت تطبیق سفارشات دانسته شود و دیده شود که تطبیق آن اعتماد مردم را در مورد انتخابات
آینده تا چه اندازه بلند برده است و یا از تطبیق آن کدام نگ رانی یا خطر متوجه پروسه انتخابات
شده است .هرچند در ارزیابی پیگیری سفارشات انتخاباتی باید جامع بودن سفارشات در نظر
گرفته شود ،باید یک توجه خاص به تاثی رات اساسی و کیفی تغیی رات بوجود آمده نیز مبذول
گردد.
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باید دانست که همیشه نم یتوان ارزیاب یهای جامع را در مورد پروسه تطبیق سفارشات انتخاباتی
انجام داد؛ لذا بررس یها در این مورد باید اخباری پنداشته شود نه قطعی .در این ارزیابی باید
روی سفارشات تمرکز صورت گیرد که در اولویت ق رار دارند و سفارشاتی که عدم تعقیب آن
باعث ایجاد خط رات بزرگ ب رای پروس ههای انتخابات در آینده شوند.

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

55

 .۹تشویق و تقویت مشارکت گروههای کم حضور
در عرصه سیاسی
تعهدات مختلف سازمان امنیت و همکاری اروپا و الت زامات بی نالمللی حاوی احکامی در مورد
عدم خشونت و تشویق و تقویت مشارکت س راسری در زندگی سیاسی و اجتماعی م یباشد .این
موضوع در فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی کشورهای عضو انعکاس داده شده است.
دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر اقدامات منظم و سیستماتیک را روی دست گرفته است
تا سه مگیری گروههای کم حضور در عرصه سیاسی را در فعالی تهای پیگی رانه تضمین نماید.
 .۹.۱تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر اسناد بی نالمللی جهت تشویق و تقویت
مشارکت گروههای کم حضور در عرصه سیاسی
گروههای کم حضور در عرصه سیاسی را م یتوان به کسانی اطالق نمود که بصورت عموم و یا
بر اساس عرف از پروس ههای سیاسی کنار زده شده باشند .اسناد مختلف منطقوی و بی نالمللی
حقوق بشر احکامی را در مورد محافظت و تقویت حقوق چنین گروهها بیان نموده که از آن 
جمله اسناد مشخصی به سه مگیری زنان ،اقلی تهای ملی و اف راد دارای معلولیت در پروس ههای
ملی تاکید نموده اند.
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زنان
تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر اسناد بی نالمللی این مسئله را واضح ساخته
است که زنان و مردان از حقوق مساوی در پروس ههای انتخابات برخوردار م یباشند .سند
تصامیم شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اورپا مصوب   ۹۰۰۲در مورد سه مگیری
زنان در عرصه سیاست و زندگی اجتماعی ،کشورهای عضو را متعهد م یسازد تا “اقدامات
قانونی ممکن را جهت سه مگیری مساوی زنان و مردان در زندگی سیاسی و اجتماعی بویژه در
تصمی مگیریها در نظر بگیرند 4”.کنوانسیون منع کلیه انواع تبعیض علیه زنان به «سه مگیری
زنان در ساختن و تطبیق پالیس یهای دولت” مشخصأ اشاره نموده است .ه مچنان این مسئله
در شرح معتبر کمیته نظارت بر تطبیق کنوانسیون منع کلیه انواع تبعیض علیه زنان بویژه در
سفارش عمومی شماره  ۳۲آن تذکر داده شده است؛ در این سند به سه مگیری سیاسی زنان و در
نظر گرفتن دیدگاه آنها در عرصه پالیس یسازی و ارزش معلومات بر اساس آمار جندر ب رای
ساختن پالیس یها اشاره شده است.
اقلی تهای ملی
مجموع های از تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر اسناد بی نالمللی حقوق اقلی تهای
ملی از جمله سه مگیری آنها در امور عامه بدون کدام تبعیض و حق استفاده از زبان مادری،
را به رسمیت شناخته است .از جمله تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا ،سند کوپن هاگن
مصوب  ۰۹۹۱پ راگ راف  ۵۳مشخصأ کشورهای عضو را متعهد به تقویت حقوق اقلی تها نموده
تا آنها بصورت مؤثر در امور عامه سهیم شوند .این حقوق در ماده  ۵کنوانسیون بی نالمللی
منع کلیه انواع تبعیض ن ژادی ) (ICERDتسجیل شده است؛ که در آن کشورها مکلف به تضمین
مشارکت تمامی شهروندان “در سطوح مختلف در حکومت و امورات عامه» بدون درنظرداشت
ن ژاد ،رنگ یا قوم ،می سازد .این مکلفی تها در سفارش عمومی شماره  ۲۳همین کنوانسیون
مجددأ مورد تاکید ق رار گرفته است و در آن بر ضرورت مشورههای از قبل در مورد سه مگیری
فعال جوامع متاثر شده در حین اصالح چارچوب حقوقی ،اشاره شده است .ه مچنان در همین
شفارش به مسئله جم عآوری معلومات بر اساس ن ژاد ،رنگ ،قوم یا ریشه ن ژادی و ملیتی ب رای
ساختن پالیس یها که منجر بر تطبیق مؤثر کنوانسیون بی نالمللی منع کلیه انواع تبعیض ن ژادی
شود ،تاکید صورت گرفته است .سفارش عمومی شماره ۷۲این کنوانسیون بصورت مشخص
بر سهی مساختن جوامع روما ) (Roma Communitiesدر ساختن و تطبیق پالیس یها به منظور
تقویت مشارکت اقلی تهای ملی ،اشاره م ینماید  .
افراد دارای معلولیت
در پ راگ راف  ۱۴سند مسکو مصوب سال  ۱۹۹۱سازمان امنیت و همکاری اروپا ،کشورهای
عضو تعهد نمودند“ :محافظت از حقوق بشری اف راد دارای معلولیت بشمول [سه مگیری آنها در
پروس ههای تصمی مگیری] را تضمین نمایند ».در سطح جهانی ،کمیته نظارت بر کنوانسیون
حقوق اف راد دارای معلولیت ( )DPRCشامل احکام مشخص در مورد سه مگیری مساویانه اف راد
دارای معلولیت در عرصه سیاسی ،م یشود .ماده  ۴.۳این سند از کشورهای عضو م یخواهد تا:
“مستقیمأ با اف راد دارای معلولیت مشوره نموده و آنها را بشکل فعال” در پروس ههای ترتیب و
تطبیق معیارهای کمیته نظارت بر این کنوانسیون ،دخیل بسازند .ماده  ۱۳از کشورهای عضو
 4ه مچنان به پ راگ راف  ۰۴سند مسکو مصوب سال  ۱۹۹۱سازمان امنیت و همکاری اروپا که کشورهای عضو این سازمان را
متعهد به تطبیق مجموع های از معیارها ب رای تقویت سه مگیری زنان م یسازد و پ راگ راف  ۳۲سند استانبول مصوب سال  ۹۹۹۱که
کشورهای عضو را متعهد به تساوی جندر در پالیس یسازی م یسازد ،م راجعه شود  .
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م یخواهد تا آمار را بر اساس جندر تقسی مبندی نموده تا مقامات و ادارات ذیربط بتوانند در
روشنایی احکام کمیته نظارت بر کنوانسیون اف راد دارای معلولیت پالیس یها را ترتیب و در عمل
پیاده نمایند.
 .۹.۲تشویق و تقویت گروههای کم حضور در عرصه سیاسی در پروسه پیگیری سفارشات
و اصالحات انتخاباتی
کسان یکه فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی را انجام م یدهند ،باید در نظر داشته باشند
که دستآوردهای اصالحات انتخاباتی به کدام شکل حضور گروههای کم حضور در عرصه
سیاسی را در انتخابات تشویق یا ترغیب م ینماید .این فعالی تها باید شامل )۱( :میکانیزمهای
باشد که به گروههای کم حضور در عرصه سیاسی اجازه حضور معن یدار در تصمی مگیریها در
مورد پیگیری سفارشات انتخاباتی داده شود؛ و ( )۲از آمار تقسی مبندی شده جهت پالیس یسازی
دقیق استفاده نموده و به نتایج آن دادخواهی نمایند   .
در قدم اول ،سهیم ساختن گروههای کم حضور سیاسی در پروسه پیگیری سفارشات انتخاباتی
باید معن یدار باشد نه سطحی .باید با گروههای که از بخش وسیع از مردم نمایندگی م یکنند،
کار صورت گرفته و معلومات در مورد مسایل مربوطه از قبل ب رای شان تفهیم شود تا آنها
فرصت سوال و جواب و ارایه پیشنهادات را داشته باشند .مشورهها با این گروهها باید دوامدار
باشد نه مقطعی و باید مستن دسازی شوند .اقداماتی مشخصی ب رای تضمین دسترسی این گروهها
به مواد الزم به زبان مادری و حضور اف راد دارای معلولیت در جلسات ،در نظر گرفته شود.
نمایندگان گروههای کم حضور باید در ارزیابی تطبیق سفارشات انتخاباتی و تمامی کارهای
اصالحی دیگر در گذشته ،سهیم ساخته شوند .این شامل اصالحاتی م یشود که هدف آن تقویت
سه مگیری گروههای کم حضور  -مثال ،از طریق اقدامات خاص موقت  -وهمچنان اصالحات
عمومی و ثابت باشد.
در قدم دوم ،استفاده از آمار تقسی مبندی شده جهت سه مگیری این گروهها در پروس ههای
انتخاباتی م یتواند به بررسی و ارزیابی معیارهای موجود کمک نموده و بح ثها در مورد
اصالحات ممکنه را دقیق سازد؛ این کار به نوبه خود م یتواند سه مگیری این گروهها را تقویت
بخشد .بهر صورت ،مسئله مهم این است که معیارهای حفاظت از آمار در جریان جم عآوری
و پروسس معلومات رعایت شود .در صورت یکه معلومات طبقه بندی شده در دسترس نباشد،
فعالی تهای تعقیبی باید ایجاد چنین میکانیزمها را در نظر داشته باشد تا مؤثریت اصالحات
و سطح رعایت تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا و اسناد بی نالمللی را ارزیابی نماید.
اصوأل نهادهای برگ زار کننده انتخابات و دیگر نهادهای دخیل در این پروسه و ه مچنان اح زاب
سیاسی و جامعه مدنی باید در جمع آوری و تحلیل ارقام طبق هبندی شده سهیم باشند.
سهی مسازی این گروهها در فعالی تهای پیگیری سفارشات انتخاباتی و نظارت بر تاثی رات
اشت راک آنها در پروسه جم عآوری ارقام طبق هبندی شده ،یک پیش شرط ب رای تضمین سه مگیری
فعاالنه تمام شهروندان در پروسه انتخابات م یباشد.
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ضمیمه  :Aتعهدات سازمان امنیت و همکاری
اروپا و سایر التزامات و معیارهای بی نالمللی برای
پيگیری سفارشاتی انتخاباتی
اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا
سند نهایی هلسنگی مصوب سال ۵۷۹۱
( )...در عرصه حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،کشورهای عضو مطابق اهداف و اصول
منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر عمل خواهند کرد .ه مچنان این کشورها
متعهد به پیمانهای بی نالمللی حقوق بشر بوده و فعالی تهای خویش را در این زمینه مطابق
به این پیمانها انجام م یدهند.
سند مادرید مصوب ۳۸۹۱
کشورهای عضو ( )...اهمیت ویژه اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاقهای بی نالمللی حقوق
بشر و دیگر اسناد بی نالمللی مربوطه را تصدیق نموده و در فعالی تهای مشترک و جداگانه
خود به حقوق بشر و آزادیهای اساسی احت رام م یگذارند .آنها از تمامی کشورهای عضو
م یخواهند که مطابق این اسناد بی نالمللی عمل نمایند و آنعده از کشورهایکه تا هنوز چنین
کاری نکرده اند ،باید به امکان پیوستن به این میثاقها فکر کنند.
سند کوپن هاگن مصوب سال ۰۹۹۱
(] )۵کشورهای عضو [ رسمأ اعالن م یدارند که از جمله عناصر عدالت ،الزم ب رای ک رامت
انسانی و آزادی مذهبی بشر م یتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
( – ).۵.۷حقوق بشر و آزادیهای اساسی توسط قانون و در مطابقت به تعهدات و مفردات
قوانین بی نالمللی ،تضمین م یگردد.
( – ).۵.۸قوانین و مقررات یکه در نتیجه یک همه پرسی عمومی تصویب شده باشند ،باید
منحیث یک شرط به نشر برسند و بدسترس همگان ق رار داشته باشند.
( – ).۷.۱انتخابات آزاد باید در فاصل ههای زمانی مناسب و مطابق به قوانین موجوده برگذار
شوند.
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سند پاریس مصوب سال  :۰۹۹۱منشور پاریس برای یک اروپای جدید
( )۱دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر مسئولیت تسهیل روابط و تبادل معلومات در
خصوص انتخابات در بین کشورهای عضو را بدوش خواهد داشت .این دفتر باید تطبیق
پ راگ رافهای  ۸ ،۷ ،۶نشست کوپن هاگن را سرعت بخشد (.)...
سند مسکو مصوب سال ۱۹۹۱
کشورهای عضو سازمان تاکید م یورزند که مسایل مربوط به حقوق بشر ،آزادیهای اساسی،
دموک راسی و حاکمیت قانون مسایل اساسی و قابل توجه بی نالمللی بوده و احت رام به این
حقوق و آزادیها یکی از اساسات نظم جهانی را تشکیل م یدهد .این کشورها بطور قاطع
و مستحکم اعالن نموده اند ای نکه تعهداتی که در عرصه ابعاد انسانی سازمان امنیت و
همکاری اروپا وجود دارند ،مسایل مشخص مربوط به مسایل داخلی یک کشور نبوده بلکه
مسایل قابل توجه مستقیم ب رای تمامی کشورهای عضو م یباشد .کشورهای عضو مصمم به
وفاداری به تمام تعهدات خویش در رابطه به ابعاد انسانی قضایا بوده و مسایل مربوطه را
از راههای فردی و یا دسته جمعی و صلح آمیز و بر اساس احت رام متقابل و همکاری متقابل،
حل م ینمایند .آنها باور دارند که ب رای حصول اطمینان از پیشرفت متداوم در این زمنیه ،سهم
فعاالنه اف راد ،گروپها ،سازمانها و نهادها ضروری م یباشد   )...( .
( ).۸۱.۱قانونگذاری و تصویب آن باید در نتیجه یک پروسه آزاد که منعکس کننده اراده مردم
باشد ،طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان منتخب آنها صورت گیرد)...( .
سند اسلو مصوب سال ۸۹۹۱
ضمیمه  :۲چارچوب ابتدائی منشور امنیتی اروپا در مورد خط رات و چال شهای جدید
امنیتی ،ابعاد انسانی و انتخابات
( )۴کشورهای عضو باید سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر را بعد از هر
انتخابات بصورت فوری پیگیری  نمایند .دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر باید در
راستای تطبیق این سفارشات با کشورهای مربوطه همکاری نموده و در مورد چگونگی
تطبیق این سفارشات به شورای دایمی گ زارش بدهد.
سند استانبول مصوب سال ۹۹۹۱
( )۵۲ما ی کبار دیگر تایید م ینمایم که وظایف و مسئولی تهای خویش ب رای برگ زاری
انتخابات آزاد و عادالنه را در مطابقت با تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا بخصوص
سند کوپن هاگن مصوب سال  ۰۹۹۱به پیش ببریم .ما از کمک و همکاری دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر در راستای انکشاف و تطبیق قوانین انتخابات در کشورهای عضو
تصدیق م ینماییم .ما در مطابقت با این تعهدات ،از ناظرین دیگر کشورهای عضو ،دفتر
نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر ،شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر
نهادها و سازمانهای ذیربط که خواهان نظارت از انتخابات ما باشند ،دعوت بعمل خواهیم
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آورد .ما با بررس یها و سفارشات انتخاباتی دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر موافق
بوده و آن را بصورت دقیق تعقیب و پیگیری م ینمائیم.
( )۷۲سازمانها و نهادهای غیر دولتی نقش مهمی را در تقویت و ترویج حقوق بشر،
دموک راسی و حاکمیت قانون ایفا نموده م یتوانند .آنها بخش جدایی ناپذیر یک جامعه مدنی
قوی هستند .ما خود را متعهد به تقویت و بلندبردن توانای یهای سازمانهای غیر دولتی
دانسته تا سهم کامل خود را در انکشاف مزید جامعه مدنی و احت رام به حقوق بشر و
آزادیهای اساسی ادا نماییم.
سند پورتو (شورای وزیران) مصوب سال۲۰۰۲
تصمیم شماره  ،۷تعهدات انتخاباتی
شورای وزی ران ( )...عزم خویش را ب رای تطبیق این تعهدات تک رار می نماید   ( )...و به
مهارتها و تخصص دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در کمک به کشورهای
عضو جهت تطبیق تعهدات مربوط به انتخابات اعت راف م یکند ( )...و از کشورهای عضو
م یخواهد تا روند رسیدگی به سفارشات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر پس از
نظارت از انتخابات ،را تقویت بخشند (.)...
سند  Maastrichtمصوب سال ۳۰۰۲
تصمیم شماره   ۳۰/۵در مورد انتخابات
شورای وزی ران ( )...دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر را مؤظف م یسازد تا راههای را
جهت مؤثریت بخشیدن به کم کهای این نهاد با کشورهای عضو در مورد پیگیری سفارشات
انتخاباتی جستجو کند .و از پیشرف تها در این مورد به شورای دایمی معلومات بدهد (.)...
سند بروکسل مصوب سال ۶۰۰۲
تصمیم شماره  ،۹۱/۶۰تقویت مؤثریت سازمان امنیت و همکاری اروپا (بخش )۲
شورای وزی ران ()...
( )۲تصدیق م ینمای د که دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در تطبیق وظایف محوله
در پیوند به کمک به کشورهای عضو جهت وفاداری به تعهدات شان و تطبیق آنها در
خصوص ابعاد انسانی ،توانایی خویش را به خرچ داده است.
( )۳به کشورهای عضو خاطر نشان م یسازد تا م راحل قانونگذاری و عم لکردهای خویش
را در مطابقت با تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا به پیش ببرند.
( )۴ارزیابی ایکه در مورد وضعیت فعلی تطبیق تعهدات موجود توسط کشورهای عضو
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انجام داده م یشود را یادداشت نموده و تاکید م یورزد که این کشورها مسئولیت تطبیق مؤثر
تعهدات خویش را به عهده گرفته و دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در این خصوص
نقش مهمی را در کمک به این کشورها دارد.
( )۵به شورای دایمی وظیفه سپرده م یشود تا با در نظرداشت سفارشات دفتر نهادهای
دموک راتیک و حقوق بشر و دیگر نهادهای مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا به
چال شها در پروسه تطبیق سفارشات که در گ زارش دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
نیز بدان اشاره شده است ،رسیدگی نماید.
( )۷تخصص و مهارتهای دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر در امر کمک به
کشورهای عضو در راستای فعالی تهای مربوط به انتخابات بشمول مرور و بررسی
پروس ههای قانونگذاری ب رای انتخابات و انجام دادن نظارت از انتخابات ،را تصدیق م ینماید.
اعالمیه بزرگداشت آستانه :به سوی یک جامعه امن
( )۲ما ی کبار دیگر بر پابندی خویش به میثاق ملل متحد و تمامی معیارها و قواعد ،اصول
و تعهدات سازمان امنیت و همکاری  اورپا ،آغاز از سند نهایی هلسنگی ،میثاق پاریس،
میثاق امنیتی اروپایی و تمامی اسناد دیگر این سازمان که ما به آن توافق نموده ایم ،اظهار
می داریم و بر مسئولیت خویش در قبال تطبیق مکمل و متعهدانه همه آنها تاکید م یورزیم.
ما تعهد خویش را  در قبال موضوعات جامع مندرج در سند نهایی همکاری تک رار نموده و
بر امنیت ب رابر که دوام صلح را مرتبط به احت رام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،همکاری
اقتصادی و محیطی بین کشورها م یداند ،تاکید م یکنیم  .
اسناد بی نالمللی
اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۸۴۹۱
ماده   ۱۲
 .۱هر شخص حق دارد تا در حکومت بصورت مستقیم یا از طریق وکیل منتخب خویش
سهم داشته باشد.
 .۲هر شخص حق دارد تا دسترسی مساوی به خدمات ملکی در کشورش داشته باشد.
 .۳اراده مردم باید اساس قدرت حکوم تها را تشکیل دهد و این اراده باید توسط انتخابات
عمومی از طریق رایدهی عمومی ،سری و مساویانه تمثیل شود.

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

65

کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۶۶۹۱
ماده ۵۲
هر شهروند باید بدون قایل شدن امتیاز و محدودی تهای غیرمعقول مندرج ماده  ،۲دارای
حقوق و فرص تهای ب رابر باشد.
(الف) تا در تطبیق پروس ههای عمومی بطور مستقیم و یا هم از طریق نمایندههای منتخب
شان سهم بگیرند.
(ب) تا در انتخابات دورهای با استفاده از رای دهی عمومی و سری که ممثیل کننده اراده آزاد
انتخاب کنندگان است ،رای داده و یا هم خود انتخاب شود.
(ج) تا به معنی اصلی مساوات به خدمات عامه در کشورش دسترسی داشته باشد.
کنوانسیون بی نالمللی منع تمامی انواع تبعیض نژادی مصوب سال ۶۶۹۱
ماده ۵
کشورهای عضو تعهد م یسپارند تا مطابق به مواد مندرج ماه  ۲این کنوانسیون ،تمامی انواع
تبعیض ن ژادی را منع ق رار داده و حق هر شهروند را بدون در نظرداشت ن ژاد ،رنگ ،قوم
و ملیت در ب رابر قانون تضمین نمایند؛ بخصوص بهرهگیری شهروندان از حقوق شان در
موارد ذیل را تضمین نمایند)...( :
(  ) cحقوق سیاسی ،بويژه حق اشت راک در انتخابات را داشته باشند تا از طریق رای عمومی
و مساویانه رای خویش را استعمال نموده و یا خود را نامزد انتخابات نمایند .حق اشت راک در
حکومت و کارهای عامه و دسترسی مساوی به خدمات عامه داشته باشند)...( .
کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زنان مصوب سال ۹۷۹۱
ماده  ۷
کشورهای عضو مکلف اند بخاطر محو تبعیض علیه زنان در عرص ههای سیاسی و حیات
اجتماعی گامهای عملی برداشته ،فرص تهای مساوی در از استفاده از حقوق ذیل را ب رای
زنان مهیا سازند:
(الف) در همه انتخابات ها و نظر سنج یها حق رای داشته باشند و بتوانند ب رای هر نهاد
انتخابی خود را کاندید نمایند.
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(ب) در ساختن و تطبیق پالیس یهای حکومت سهیم باشند؛ در ادارات خدمات ملکی به کار
گماشته شوند و حق انجام کارهای عامه را در تمامی سطوح داشته باشند.
(ج) در سازمانهای غیر دولتی و اتحادی هها به هدف انجام فعالی تها در امور عامه و حیات
سیاسی کشور ،سهم گرفته بتوانند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۶۰۰۲
( ).۴.۳کشورهای عضو مکلف اند تا در پروس ههای ساختن و تطبیق قوانین و پالیس یها ب رای
عملی کردن مواد این کنوانسیون و سایر پروس ههای تصمی مگیری در مورد مسایل مربوط به
اف راد دارای معلولیت ،با آنها از نزدیک مشوره نموده و آنها را در پروسه سهیم سازند .عین
کار باید با اطفال دارای معلولیت از طریق سازمانهای نماینده آنها صورت گیرد.
مالحظه عمومی شماره  ۵۲کمیته حقوق بشر در مورد حق سه مگیری در امور عامه ،حق
رای دهی و حق دسترسی مساویانه به خدمات عامه
( )۵انجام امورات عامه یک مفهوم وسیع داشته و بستگی به استفاده از قدرت سیاسی بویژه
قدرت تقنینی ،اج رایی و اداری دارد .امورات عامه تمامی ابعاد اداره عامه بشمول ساختن و
تطبیق پالیس یها به سطح بی نالمللی ،ملی ،منطقوی و محلی را در بر م یگیرد .تفویض
صالحیت و موادی که بر اساس آن هر شهروند حق خویش را ب رای سه مگیری در امور عامه
استفاده نموده م یتواند در ماده  ۵۲تضمین شده است و باید در قانون اساسی و قوانین دیگر
کشورهای عضو گنجانیده شوند.
اعالمیه مجمع عمومی ملل متحد در مورد حقوق و مسئولی تهای افراد ،گروهها و نهادهای
مردمی جهت تقویت و حفظ حقوق بشری و آزادیهای اساسی مصوب سال ۸۹۹۱
( )۱هر کس حق دارد بطور انف رادی و یا در قالب یک گروه یا اتحادیه و بدون هرنوع تبعیض
در حکومت و امور عامه سهم داشته باشد.
( )۲ضمنأ اف راد م یتواند بصورت انف رادی و یا در هماهنگی با دیگ ران جهت بهبود در
کارهای عامه به ادارات و نهادهای مربوطه انتقادات و پیشنهادات خویش را ارایه نمایند و
توجه آنها را به کارهای این ادارات که ممکن است مانع تقویت ،حفظ و استفاده از حقوق بشر
و آزادیهای اساسی شود ،را جلب نمایند.
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قط عنامه مجمع عمومی ملل متحد در مورد تقویت نقش ملل متحد در بهبود بخشیدن به
انتخابات دورهای و واقعی و تقویت دموکراسی مصوب ۳۱۰۲
مجمع عمومی ( )...به مکلفی تهای تمامی کشورهای عضو تاکید نموده و از آنها م یخواهد
تا اقداماتی را روی دست بگیرند که توسط آن هر شهروند حق و فرصت مساوی شرکت در
انتخابات را داشته باشد.
اسناد منطقوی
شورای اروپا
پروتوکول شماره  ۱کنوانسیون اروپایی در مورد حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی
مصوب سال ۲۵۹۱
( )۳جوانب با صالحیت مسئولیت برگ زاری انتخابات آزاد را در فاصل ههای زمانی معقول با
بکارگیری از رای دهی سری ،و تحت ش رایط که متضمن اظهار رای آزاد مردم در انتخاب
نمایندهگان شان باشد ،را بدوش دارند.
دستورالعمل کمیسیون وینیس در مورد تجارب خوب در موضوعات مربوط به انتخابات
مصوب سال ۲۰۰۲
( )B.2.IIعناصر اساسی قانون انتخابات بخصوص موضوعات مربوط به سیستم انتتخابات،
عضویت کمیسیونها و تعیین حدود حوزههای انتخاباتی و واحدهای اداری نباید در مدت
کمتر از یک سال باق یمانده به انتخابات تعدیل شوند و یا در قانون اساسی و یا قوانین دیگر
که من زلت برتر نسبت به قوانین معمولی دارند ،در این مورد تغییر وارد شود.
گ زارش توضیحی
( )66.2.IIیکی از راههای جلوگیری از انحصار گ رایی اینست تا موضوعات انتخاباتی که
بیشتر مورد تعدیل ق رار م یگیرند مانند (خود سیستم انتخاباتی ،عضویت کمیسیونهای
انتخاباتی ،حوزههای انتخاباتی و یا ترسیم سرحدات حوزههای انتخاباتی) در قانون اساسی
و یا در قوانینی که من زلت شان باالتر از قوانین عادی ق رار دارند ،تعریف شود .یکی دیگر
از راه ح لهای انعطاف پذیر اینست تا در قانون اساسی پی شبینی شود که در صورت تعدیل
قانون انتخابات و برگ زاری انتخابات در مدت یک سال بعد از تعدیل این قانون ،سیستم قبلی
استفاده شده و سیستم جدید بعد از انتخابات مرعی االج را ق رار گیرد.
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اعالمیه توضیحی کمیسیون وینیس در مورد ثبات قانون انتخابات مصوب سال ۵۰۰۲
( )۱اصل که بر اساس آن موضوعات کلیدی قانون انتخابات در مدت کمتر از یک سال
باق یمانده به انتخابات آینده مورد تعدیل ق رار گرفته ن متواند ،بر اصول دیگر دستورالعمل
تجارب خوب انتخابات ،اولویت ندارد.
( )۲نباید اجازه داد تا وضعیت پیش آید که مغایر معیارهای می راثهای انتخاباتی اروپایی
بوده و یا مانع تطبیق سفارشات پیشنهاد شده توسط سازمانهای بی نالمللی گردد.
( )۳این اصل صرف به احکام اساسی قانون انتخابات تعلق م یگیرد؛ اگر چه در قوانین
عادی هم به نظر بخورد.
( )۴بصورت مشخص موارد ذیل احکام اساسی در قوانین انتخابات محسوب م یشوند:

قواعد مشخص سیستم انتخاباتی ،طور مثال :احکام متعلق به ارتباط دهی آراء به
•
کرس یهای مشخص
احکامی که مربوط به عضویت کمیسیونهای انتخاباتی و یا نهادهای دیگر تنظیم
•
کننده آرا ،شوند
ترسیم سرحدات حوزه انتخاباتی و قواعدیکه مربوط به تقسیم کرس یها در بین یک
•
حوزه م یشوند
( )۵در کل ،هر نوع اصالحات یکه در قوانین انتخاباتی وارد شده و در جریان انتخابات آینده
مورد تطبیق ق رار م یگیرند ،باید در یک وقت معین صورت گیرد تا واقعأ قابل تطبیق باشد  .
کشورهای مستقل مشترک المنافع
اعالمیه اصول نظارت بی نالمللی انتخابات و نظر سنج یهای شورای بین الپارلمانی کشورهای
5
مستقل مشترک المنافع مصوب سال ۸۰۰۲
( )...( )۹رییس و یا معاون ماموریت نظارت بی نالمللی انتخابات باید بعد از نشر (اعالم)
نتایج رسمی انتخابات (نظر سنجی) ،گ زارش نهایی خویش را در مدت دو ماه بعد از برگ زاری
انتخابات به مجمع عمومی کشورهای مستقل مشترک المنافع ارایه نماید.
( )...( )۰۱گ زارش نهایی م یتواند شامل سفارشات تخنیکی جهت بهبود پروسه انتخابات و یا
نظر سنجی در کشور میزبان باشد.
5

   ترجمه غیر رسمی
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سازمان کشورهای امریکائی
میثاق بی ناالمریکایی شورای عمومی سازمان کشورهای امریکایی مصوب سال ۱۰۰۲
و  .ماموری تهای نظارت از انتخابات و موضوع دموک راسی
( )...( )۳۲در حال یکه کشورهای عضو از حق حاکمیت برخوردار هستند ،م یتوانند بمنظور
تقویت نهادها و انکشاف پروس ههای انتخاباتی از سازمان کشورهای امریکایی درخواست
کمک و ارایه خدمات مشورتی نماید .این کار شامل ارسال ماموری تهای مقدماتی نیز شده
م یتواند.
( )...( )۴۲ماموری تهای نظارت از انتخابات مکلف است تا گ زارش فعالی تهای خویش را
در یک محدوده زمانی معین از طریق سکرتریت عمومی به شورای دایمی پیشکش نماید.
( )۵۲ماموری تهای نظارت از انتخابات مکلف است تا از نبود ش رایط الزم ب رای انتخابات
آزاد و عادالنه از طریق سکرتریت عمومی به شورای دایمی گ زارش داده و نظر خویش را
اب راز نماید.
معیارها و اسناد دیگر
اعالمیه اصول بی نالمللی نظارت از انتخابات مصوب سال ۵۰۰۲
( )۷از ماموری تهای نظارت از انتخابات توقع م یرود تا اعالمی ههای دقیق ،ب یطرفانه
و به وقت را ب رای مردم (بشمول ارایه نسخ ههای اعالمیه ها به مقامات انتخابات و دیگر
نهادهای مرتبط) پیشکش نموده و در آن از یافت هها ،نتایج و سفارشات مناسبی که جهت
اصالح پروس ههای انتخابات کمک م ینماید ،یادآور شوند .ماموریت نظارت از انتخابات
باید از حضور خویش در کشور میزبان خبر داده ،وظایف ،ترکیب هیئت و مدت حضور
شان را رسمأ اعالن نمایند .آنها باید گ زارشهای خویش را طور منظم به نشر سپرده ،اعالمیه
مقدماتی خویش در مورد یافت هها را بعد از انتخابات پخش نموده و گ زارش نهایی خویش را
حین تکمیل پروسه انتخابات به نشر بسپارند .آنها باید مالقاتهای در خصوص برگ زاری
انتخابات سالم و دموک راتیک را با مقامات مربوط و سایر جوانب ذیربط تدویر نموده و در
مورد یافت ههای ماموریت ،نتایج بدست آمده و سفارشات مربوطه بحث و گفتگو نمایند .در
ضمن ماموری تهای بی نالمللی نظارت از انتخابات باید گ زارش خویش را به ادارات بین
الحکومتی و یا سازمانهای غیر دولتی بی نالمللی پیشکش نمایند  .
( )۸سازمانهای که اعالمیه نظارت بی نالمللی انتخابات را امضا م یکنند ،تعهد م ینماید تا
با یکدیگر در  ب راه اندازی ماموری تهای بی نالمللی نظارت از انتخابات ،همکاری نمایند.
ماموری تهای بی نالمللی نظارت از انتخابات را م یتوان بشکل ذیل برگ زار نمود .طور مثال:
ماموری تهای بی نالمللی نظارت از انتخابات بصورت انف رادی ،ماموری تهای بی نالمللی
نظارت از انتخابات بصورت مشخص و مشترک ،ماموری تهای بی نالمللی نظارت از
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انتخابات بصورت هماهنگ .به هر حالت ،سازمانهای تصویب کننده اعالمیه فوقالذکر
تعهد م ینمایند تا با هم یکجا کار نمایند تا سهم ماموری تهای بی نالمللی نظارت از انتخابات
را اف زایش دهند.
اعالمیه اصول جهانی برای نظارت غیر جانبدارانه از انتخابات و نظارت توسط سازمانهای
ملی مصوب سال ۲۱۰۲
( )۴نظارت و مشاهده غیر جانبدارانه توسط سازمانهای ملی عبارت از بسیج اتباع با یک
شیوه ب یطرف سیاسی ،عادالنه و بدون تبعیض م یباشد تا آنها حق سه مگیری خویش در
امور عامه را از طریق مشاهده و گ زارشدهی در مورد انکشافات انتخاباتی؛ ارزیابی
آزاد ،سیستماتیک و جامع چارچوب حقوقی ،نهادها ،پروس هها و محیط سیاسی مربوط
به انتخابات؛ تحلیل بیطرفانه ،درست و به موقع یافت هها؛ توصیف یافت هها بر اساس
باالترین معیارهای اخالقی جهت انعکاس دقت و ب یطرفی؛ ارایه سفارشات مناسب ب رای راه
اندازی انتخابات سالم و دموک راتیک؛ و دادخواهی جهت تقویت و بهبود در چارچوب حقوقی
انتخابات؛ تطبیق این چارچوب توسط ادارات مربوط به انتخابات و دور کردن موانع سد راه
سه مگیری جامع اتباع در پروس ههای انتخاباتی و سیاسی ،تمرین و استفاده نمایند   .
پالن کاری (عملیاتی) اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و دموکراسی برای سالهای ۵۱۰۲
– ۹۱۰۲
(اقدام.23.Vب) تجارب خوب را ب رای تقویت ماموری تهای نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات
و سفارشات ماموری تهای نظارت از انتخابات دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر
سازمان امنیت و همکاری اروپا در اتحادیه اروپا و بح ثهای سیاسی و فعالی تهای تقویت
کننده دموک راسی کشورهای عضو این اتحادیه ،توحید و یکجا کند  .
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ضمیمه  : Bاسناد و منابع دیگر در مورد پیگیری
سفارشات انتخاباتی
سازمان امنیت و همکاری اورپا
رهنمود انتخابات دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر
http://www.osce.org/odihr/elections/119893

رهنمود نظارت از انتخابات :چاپ ششم ۰۱۰۲ ،
رهنمود نظارت از امورات مالی کمپای نها  ۵۱۰۲ ،
رهنمود نظارت و تقویت سه مگیری اقلی تهای ملی در پروس ههای انتخابات۴۱۰۲ ،
رهنمود مرور و بررسی چارچوب حقوقی انتخابات ،چاپ دوم ۳۱۰۲ ،
رهنمود نظارت از تکنالوژیهای جدید رای دهی ۳۱۰۲ ،
رهنمود نظارت از ثبت نام رایدهندگان۲۱۰۲ ،
رهنمود نظارت از رسان هها ب رای ماموری تهای نظارت از انتخابات۲۱۰۲ ،
رهنمود ناظرین دراز مدت انتخابات ۷۰۰۲ ،
رهنمود نظارت از سه مگیری زنان در انتخابات۴۰۰۲ ،
رهنمود  ناظرین محلی ۳۰۰۲ ،
دیدگاه و مالحظات حقوقی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در مورد انتخابات

http://www.osce.org/odihr/elections/195256

قانو نگذاری آنالین  -دیتابیس دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در ارتباط به مسایل
حقوقی انتخابات

http://www.legislationline.org/

کورس آموزشی الکترونیکی برای ناظرین دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان
امنیت و همکاری اروپا

http://www.odihrobserver.org/

اسناد تهیه شده توسط نهادهای تصمیم گیرنده سازمان امنیت و همکاری اروپا
http://www.osce.org/resources/documents/decision-making-bodies

تعهدات مربوط به ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا (چاپ سوم):
جلد اول ،گردآوری موضوعیhttp://www.osce.org/odihr/76894:
جلد دوم ،گردآوری

زمانیhttp://www.osce.org/odihr/76895:
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ملل متحد
دیتابیس پیمانهای ملل متحد
https://treaties.un.org/

نهادهای حقوق بشر ملل متحد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

طرزالعم لهای مشخص شورای حقوق بشر

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

(UPR) بررسی دورهای جهانی
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
(UPR)جهانی

دیتابیس معلومات در مورد سفارشات و تعهدات داوطلبانه بررسی دورهای
http://www.upr-info.org/database/

شورای اروپا
دیتابیس قانون قضایای محکمه اروپایی

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«article»:[«P1-3»]}

ژورنال واقعی تهای حق برگزاری انتخابات آزاد محکمه اروپایی

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Free_elections_ENG.pdf

دیتابیس رای کمیسیون وینیس – قانو نگذاریهای مربوط به انتخابات
http://www.venice.coe.int/VOTA/en/start.html

دیدگاهها و مطالعات کمیسیون وینیس

http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx

گزارشهای ارزیابی و گزارش مطابقت شورای ضد فساد گروپ دول تهای اروپایی
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/index_en.asp

73

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

ضمیمه  :Cلست اختصارات و مخففات در این
رهنمود
CCPR

کمیته ناظر بر مسایل حقوق بشری کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی  

)(ICCPR

CEDAW

کنوانسیون بی نالمللی محو کلیه انواع تبعیض علیه زنان

CEDAW Committee

کمیته ناظر بر تطبیق کنوانسیون محو کلیه انواع تبعیض علیه زنان

CERD

کمیته محو تبعیض نژادی

CiO

رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا

CIS

کشورهای مستقل مشترک المنافع

CMW

کمیته ناظر بر تطبیق کنوانسیون بی نالمللی حفظ حقوق کارگ ران مهاجر و فامی لهای
آنها  ICMW

CRPD

کنوانسیون حقوق اف راد دارای معلولیت

CRPD Committee

کمیته ناظر بر تطبیق کنوانسیون حقوق اف راد دارای معلولیت )(CRPD

CSO

نهاد جامعه مدنی

DoP

اعالمیه اصول نظارت بی نالمللی از انتخابات

ECHR

کنوانسیون حقوق بشر اروپا

EctHR

محکمه حقوق بشر اروپا

EMB

نهادهای تنظیم کننده انتخابات

EU

اتحادیه اروپا

FO

فعالی تها (عملیات) ساحوی سازمان امنیت و همکاری اروپا

GRECO

گروپهای کشورهای شورای اروپا علیه مبارزه با فساد

HCNM

کمیشنری عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد اقلی تهای ملی

HDC

کمیته ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا

HDIM

مجلس تطبیق مسایل ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا  

HDS

سیمینار ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا  

IADC

منشور دموک راسی بین االمریکایی

ICCPR

کنوانسیون بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی  

ICERD

کنوانسیون بی نالمللی محو کلیه انواع تبعیض نژادی

ICMW

کنوانسیون بی نالمللی حفاظت از حقوق تمامی کارگ ران مهاجر و اعضای فامیل آنها   

International IDEA

انستیتوت دموک راسی و کمک به انتخابات

NAM

ماموریت ارزیابی ضرورتها (نیازمندیها)  

NGO

سازمان غیر دولتی

OAS

سازمان کشورهای امریکایی

ODIHR

دفتر نهادهای دموک راتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی

74

PC

شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا

RFoM

نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسان هها

UDHR

اعالمیه جهانی حقوق بشر

UN

ملل متحد

UNCAC

کنوانسیون ملل متحد علیه مبارزه با فساد اداری

UNDP

پروگ رام انکشافی ملل متحد

UPR

بررسی دوره ای جهانی

Venice Commission

کمیسیون اروپایی شورای اروپا ب رای دموک راسی و حاکمیت قانون

رهنمود پیگیری سفارشات انتخابات ی
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