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Ներածություն
Վերջին 30 տարվա ընթացքում ընտրությունների դիտարկումն ինչպես տեղական, այնպես էլ
միջազգային կազմակերպությունների կողմից դարձել է տարածված գործելակերպ ողջ աշխարհում:
Երկրում գործող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ), միջկառավարական
կամ ոչ-կառավարական միջազգային կազմակերպությունների համար սովորական գործելակերպ է
ընտրական գործընթացների տարբեր փուլերի դիտարկումը և ընտրություններից հետո արդյունքների
գնահատումն առ այն, թե դրանք որքանով են համապատասխանում ժողովրդավարական
ընտրությունների միջազգային և տարածաշրջանային չափանիշներին: Որպես կանոն, վերոնշյալ
խմբերը հրապարակում են իրենց նախնական եզրակացությունները ընտրությունների օրվանից
անմիջապես հետո, այնուհետև՝ առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում ավելի համապարփակ
եզրակացությունները ներկայացնում են վերջնական զեկույցի տեսքով: Հաճախ վերջնական զեկույցը
ներառում է մի շարք առաջարկություններ, որոնք միտված են լավագույնս լուծելու ընտրական
գործընթացում հայտնաբերված խնդիրները, որպեսզի ընտրական գործընթացը համահունչ լինի
ժողովրդավարական ընտրությունների տարածաշրջանային և միջազգային չափանիշներին:
Առաջարկություններ ներկայացնելու փաստն ինքնին ցույց է տալիս, որ ընտրություններում
դիտորդությունը կառուցողական գործունեություն է, որն ուղղված է համապատասխան ընտրական
գործընցաթների բարելավմանը միջազգային և տարածաշրջանային չափանիշների համաձայն:
Սակայն ընտրություններից հետո հաճախ առաջանում է ընդհանուր «հոգնածություն
ընտրություններից», և դիտորդների կողմից ներկայացված առաջարկությունները մեծամասամբ
անտեսված են մնում ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Բացի այդ,
խորհրդարանները և մյուս շահագրգիռ կողմերը առերեսվում են բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ,
ուստի հեշտ չի լինում ուշադրությունը սևեռել ընտրական բարեփոխումների վրա: Առաջարկություններ
ներկայացնող դիտորդական խմբերը երբեմն թերանում են դրանք մշտական ուշադրության տակ
պահել: Այդ ամենը տեղի է ունենում տարբեր պատճառներով, ինչպիսիք են՝ անբարենպաստ
քաղաքական
համատեքստը,
կազմակերպությունների
մրցակցային
գերակայությունները,
ֆինանսավորման բացակայությունը կամ ընտրական բարեփոխումներ իրականացնելու փորձի
պակասը: Այլ դեպքերում, ՔՀԿ-ները հանդես են գալիս որպես ընտրական բարեփոխումների ջատագով,
սակայն առանց համաձայնեցված ռազմավարության, ուստի նրանց ջանքերը կարող են լինել թերի
կամ ժամանակավրեպ: Նման դեպքերում ընտրությունների վերաբերյալ առաջարկություննեը կարող
են հիմք հանդիսանալ մոնիտորինգի ու ջատագովման գործունեության համար:
Ընտրություններում տեղական ՔՀԿ դիտորդությունը (և համապատասխան առաջարկությունների
ներկայացումը) ինքնանպատակ չէ: Սա քաղաքացիների օգնությամբ ընտրական գործընթացի
ամբողջականության խթանման լոկ մի մասն է, որը շարունակվում է ընտրական ողջ շրջափուլի
ընթացքում: Մինչդեռ ընտրությունների դիտարկումը հնարավորություն է տալիս բարեփոխումների
վերաբերյալ փաստահեն առաջարկություններ ներկայացնել, ՔՀԿ-ները պետք է ջատագովեն այդ
բարեփոխումներն ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում և շարունակեն հետամուտ
լինել, որպեսզի դրանք հաշվի առնվեն և կյանքի կոչվեն մինչև հաջորդ ընտրությունները: Այսպիսով,
առաջարկությունները կարող են դիտարկվել որպես ժողովրդավարական հաշվետվողականության
գործիք՝ թույլ տալով քաղաքացիներին վերահսկել ժողովրդավարական բարեփոխումները։
Ընտրական բարեփոխումների ջատագովությունը տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերի
պատասխանատվության մաս է կազմում: Ընտրությունների դիտարկման (ապակուսակցական) և
մոնիտորինգի վերաբերյալ համընդհանուր սկզբունքների հռչակագիրը (ՀԴՄՀՍՀ) պարտավորեցնում
է կազմակերպություններին`
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«հնարավորության դեպքում հասնել ընտրությունների
իրավական դաշտի բարելավմանն ուղղված բարեփոխումների
իրականացմանն ու կիրառմանը, ոչ բռնարար, հաշվետու,
բաց և պատասխանատու ընտրական և քաղաքական
գործընթացների ապահովմանը, անհիմն սահմանափակումների
և այլ խոչընդոտների վերացմանը, որպեսզի քաղաքացիները
լիարժեք մասնակցություն ունենան ընտրական և քաղաքական
գործընթացներին, ինչպես նաև ակտիվորեն նպաստել
ժողովրդավարական կառավարման ամրապնդմանը»։1
Այս, քայլ առ քայլ ուղեցույց հանդիսացող, ձեռնարկը հիմնականում կենտրոնանում է տեղական ՔՀԿ
դիտորդական խմբերի և այլ ՔՀԿ-ների վրա, որոնք շահագրգռված են ընտրական ողջ շրջափուլի ընթացքում
իրենց ներուժն օգտագործել ընտրական գործընթացի բարելավման մեջ ազդեցիկ դերակատարում
ունենալու համար։ Այն պարունակում է օգտագործողի համար հարմար և կիրառելի ուղենիշեր առ այն,
թե ինչպես տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը և այլոք կարող են հետամուտ լինել դիտորդների
առաջարկություններին՝ օգտագործելով գոյություն ունեցող ցանցերը, ընտրությունների ժամանակ ձեռք
բերված տեսանելիությունն ու ներուժը: Ընտրությունների վերաբերյալ առաջարկությունների կիրառումը
խթանելու միջոցով տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը ցույց են տալիս դիտորդության հնարավոր
ազդեցությունն ընտրությունների վրա։

Ձեռնարկի մասին
Ձեռնարկում հիմնական ուշադրությունը բևեռված է ընտրությունների դիտարկման արդյունքում ՔՀԿների համար երկու տեսակի հետևողական գործողությունների վրա.

1
2

ընտրական բարեփոխումների խթանում և ջատագովություն, որը միտված է
բարձրացնելու իրազեկվածության մակարդակը և շահագրգիռ կողմերին խրախուսելու
առաջարկություններին անդրադառնալ մինչև հաջորդ ընտրությունները, և
հետամուտ լինել առաջարկությունների կիրառմանը ՝ առաջընթացի վերաբերյալ
մոնիտորինգ իրականացնելու և արդյունքների մասին կանոնավոր զեկույցներ
ներկայացնելու միջոցով:

Գերազանց կլինի, եթե այս երկու գործողությունները իրականացվեն միաժամանակ:
Նախաձեռնությունների ընտրությունն ու մշակումը կախված է ՔՀԿ֊ներին առնչվող մի շարք գործոններից՝
ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին: Ներքին գործոնները ներառում են կազմակերպության
գերակայությունները, ռեսուրսներն ու կարողությունները, իսկ արտաքին գործոնները՝ ընդհանուր
քաղաքական համատեքստը և շահագրգիռ կողմերի վերաբերմունքն ընտրական բարեփոխումներին:
Այս հարցերին մանրամասն անդրադարձ է կատարվում ձեռնարկում։

1. Ընտրությունների դիտարկման (ոչ կուսակցական) և մոնիտորինգի վերաբերյալ համընդհանուր սկզբունքների հռչակագրի
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(ՀԴՄԿՍՀ) 21-րդ կետը, որը հաստատվել է աշխարհի 93 երկրների ավելի քան 290 տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերի
կողմից և սատարվել է 13 առանցքային միջկառավարական և միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների
կողմից: ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ընդունված հռչակագիրը հասանելի է www.gndem.org կայքում:

Ու՞մ համար է ձեռնարկը
Ինչպես արդեն նշվեց, սույն ձեռնարկի հիմնական թիրախային լսարանը տեղական ՔՀԿ դիտորդական
խմբերն են՝ ՔՀԿ-ները, որոնք ընտրություններում դիտորդություն են իրականացնում՝ գուցե չունենալով
շատ փորձ ժողովրդավարական սկզբունքների խթանման գործում: Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը,
որպես կանոն, հրապարակում են զեկույցներ ընտրական շրջանում, բայց միշտ չէ, որ ներկայացնում
են առաջարկություններ, որոնք կարող են նպաստել իրենց եզրակացությունների և ջատագովման
նախաձեռնությունների միջև կապի ամրապնդմանը և որոշակի բարեփոխումներ մտցնել այս
գործընթացում: Ձեռնարկն օգնում է դիտորդներին առաջարկությունների պատրաստման և խթանման
հարցում, ինչպես նաև սահմանում է դրանց կիրառումը վերահսկող ուղիներ:
Այլ ՔՀԿ-ներ, որոնք ներգրավված չեն ընտրությունների դիտարկման գործընթացում, նույնպես կարող
են հետաքրքրվել իրենց գործունեության որոշակի ոլորտին առնչվող առաջարկություններով: Օրինակ՝
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում աշխատող ՔՀԿները կարող են օգտագործել առաջարկությունները որոշակի խնդիրների լուծման համար, իսկ կանանց
իրավունքները թիրախավորող ՔՀԿ֊ի համար կարող են օգտակար լինել այն առաջարկությունները, որոնք
վերաբերում են ընտրություններում և քաղաքական կյանքին կանանց մասնակցության խթանմանը։
Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել գործընթացի մյուս շահագրգիռ կողմերին, որոնք կարևոր
դերակատարում ունեն առաջարկությունների կիրառման գործում, այդ
թվում՝ քաղաքական կուսակցություններին, խորհրդարանին,
ընտրական մարմիններին (ԸՄ) և այլ պետական
կառույցներին, միջազգային և տարածաշրջանային
կազմակերպություններին, որոնք դիտորդական
առաքելություն են իրականացնում ընտրությունների
ընթացքում, նույնիսկ եթե նրանց աշխատանքն
այլ բնույթի է: Ի վերջո, Եվրոպական
Միության (ԵՄ) պատվիրակությունները և
այլ ֆինանսատուներ նույնպես կարող
են հետաքրքրված լինել ձեռնարկում
ամփոփված տեղեկատվությամբ,
քանի որ ընտրական ողջ շրջափուլի
ընթացքում առաջարկությունների
կիրառմանը հետամուտ
լինելու գործում ՔՀԿ-ներին
աջակցելը դիտարկում է
որպես ժողովրդավարական
ընտրությունների և, ընդհանուր
առմամբ, ժողովրդավարական
բարեփոխումների խթանման
գործընթացի բաղկացուցիչ մաս։

ԲԱԺԻՆ 1

Ընտրությունների
դիտարկում և
ժողովրդավարական
հաշվետվողականություն

ԲԱԺԻՆ 1
Ընտրությունների դիտարկում և
ժողովրդավարական հաշվետվողականություն
Վերջին
տարիներին
ընտրություններում
տեղական
ՔՀԿ֊ների
կողմից
իրականացվող
դիտորդությունը դարձել է ընտրական գործընթացի բաղկացուցիչ մաս աշխարհի տարբեր
երկրներում: Ընտրություններում տեղական ՔՀԿ դիտորդությունը (կամ ընտրությունների ներքին
ապակուսակցական դիտարկումը) քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռում մասնակցել
ժողովրդավարական գործընթացներին և պետական կառույցներին հաշվետու պահել արդար և
արժանահավատ ընտրություններ կազմակերպելու գործում: Ընտրությունների օրը դիտորդություն
իրականացնող ՔՀԿ֊ները մոբիլիզացնում են հազարավոր կամավոր դիտորդների, ովքեր ամբողջ
երկրի մասշտաբով տվյալներ են հաղորդում, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ձևավորել ընտրական
գործընթացի մասին համընդհանուր գնահատական: Հաշվի առնելով, որ ընտրությունները մեկօրյա
միջոցառում չեն, տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը սովորաբար վերահսկում և գնահատում են
ընտրություններից առաջ և հետո տեղի ունեցող գործընթացները, քանի որ դրանք կարող են զգալի
ազդեցություն ունենալ ընտրական գործընթացի արժանահավատության վրա:
Ընտրությունների դիտարկման արդյունքում ՔՀԿ-ները հավաքում են ծավալուն տեղեկատվություն
ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Ստացված տվյալները
սովորաբար արտացոլվում են
հրապարակված զեկույցներում, որտեղ գնահատվում է գործընթացի ամբողջականությունը,
համապատասխանությունը ներպետական օրենսդրությանը, ինչպես նաև ժողովրդավարական
ընտրությունների անցկացման միջազգային և տարածաշրջանային չափանիշներին: Տեղական
ՔՀԿ դիտորդական խմբերի զեկույցները և հայտարարությունները բացահայտում են ընտրական
գործընթացին բնորոշ խնդիրները, մասնավորապես՝ ավելի ընդհանրական բնույթի խնդիրներ:
Առաջարկությունների մշակման միջոցով տեղական ՔՀԿ դիտորդները պետական մարմիններին և
ընտրական գործընթացի մասնակիցներին առաջարկում են այդ գործընթացի բարելավման ուղիներ՝
միջազգային և տարածաշրջանային պարտավորությունների, ինչպես նաև ներպետական օրենքների
համաձայն: Որպես կանոն, առաջարկությունները հիմնվում են ՔՀԿ-ների՝ առկա վաղեմի խնդիրների
լուծման ցանկության վրա: Նման դեպքերում դիտորդությունը, զեկույցները և առաջարկությունները
կարող են ծառայել որպես այդ խնդիրների գոյության լրացուցիչ հաստատում և ավելի տեսանելի
դարձնել դրանք:
Երբեմն որոշակի խմբի իրավունքներ ներկայացնող կամ լոբբիստական գործունեություն ծավալող ՔՀԿները գերադասում են իրականացնել թիրախային դիտորդություն, որպեսզի գնահատեն ընտրական
գործընթացում հենց այդ խմբի մասնակցությունը և վերհանեն ցանկացած խոչընդոտներ: Օրինակ՝
կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը կարող է հետևել կանանց
մասնակցությանը ընտրական գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում՝ ընտրությունները դիտարկելով
«գենդերային տեսանկյունից»: Հաջորդիվ, կազմակերպությունը կարող է հրապարակել զեկույց, որը
հիմնականում անդրադառնում է կանանց մասնակցությանը, գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում
խոչընդոտների վերհանմանը և առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ միջոցառումների
ձևաչափով առաջարկությունների ներկայացմանը։
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերի կողմից հրապարակված զեկույցները պետք է հանրությանը
տրամադրեն ընտրությունների վերաբերյալ անաչառ, անկախ տեղեկատվություն: Այսպիսով,

9

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

այդ խմբերն ապահովում են քաղաքացիական վերահսկողության առանցքային գործառույթի
իրականացումը: Զեկույցները և կից առաջարկությունները հիմք են հանդիսանում այս խմբերի համար
ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում ջատագովել ընտրական բարեփոխումները,
որպեսզի դրանք ուժի մեջ մտնեն նախքան հաջորդ ընտրությունները: Ընտրական բարեփոխումների
խթանումն ու ջատագովումը հաճախ դառնում է ավելի լայնածավալ ժողովրդավարական
բարեփոխումներ իրականացնելու փորձի բաղկացուցիչ մաս, որը միտված է քաղաքացիների հանդեպ
պետական կառույցների հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Բարեփոխումների գործընթացի բաց
և թափանցիկ լինելը երկրում ժողովրդավարական հաշվետվողականության ուժի կարևոր ցուցանիշ է:
Ընտրությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը պետք է սկսել հնարավորինս
շուտ՝ ընտրություններից անմիջապես հետո, քանի որ փոփոխությունները հաճախ վերաբերում են
օրենսդրությանը և անգամ սահմանադրությունը, իսկ դրանց ընդունումը հատկապես բաց և թափանցիկ
ժողովրդավարական գործընթացի պայմանններում ժամանակ է պահանջում։ Իրավական դաշտում
փոփոխությունները պետք է կատարվեն նախքան ընտրությունները, որպեսզի խաղի նոր կանոնները
պարզ և ընկալելի լինեն ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցների համար, և որպեսզի բոլորը
կարողանան նախապատրաստվել հավասար պայմաններում։2
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը կարող են նպաստել ընտրական բարեփոխումների իրականացմանը
մի շարք նախաձեռնությունների միջոցով, որոնք հաջորդիվ քննարկվում են ձեռնարկում: Դրանք են՝
aa Հետընտրական կլոր֊սեղան քննարկումներ

ընտրական գործընթացի շահագրգիռ կողմերի հետ

Ցանկալի է, որ տեղական և միջազգային դիտորդական խմբերը հավաքվեն և միասին
քննարկեն բոլոր առաջարկությունները, իսկ լավագույն տարբերակով՝ դրանք մեկտեղեն
կամ համաձայնության գան առաջնահերթ առաջարկությունների հարցում: Հետընտրական
կլոր֊սեղան քննարկումները կարող են նաև լավ հնարավորություն ընձեռել դիտորդներին
ներկայացնելու և քննարկելու իրենց առաջարկությունները այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:
aa Իրազեկվածության բարձրացմանն

ուղղված միջոցառումներ

Ընտրական բարեփոխումների մասով առաջնահերթությունները սահմանելուց հետո ՔՀԿ-ները
պետք է փորձեն գտնել դրանց վրա ուշադրություն հրավիրելու ուղիներ, որպեսզի այդ հարցերը
մտնեն քաղաքական օրակարգ: ՔՀԿ-ները կարող են օգտվել անհրաժեշտ բարեփոխումների
մասին իրազեկվածության բարձրացման բազմաթիվ մեթոդներից ինչպես հանրության, այնպես
էլ քաղաքական գործիչների հետ աշխատելիս: Դրանց շարքին են դասվում հրապարակային
միջոցառումները, սոցիալական ցանցերում իրականացվող արշավները, քննարկում ձևաչափով
ծրագրերը և ստորագրահավաքները:
aa Ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովներ
Երբ ընտրական բարեփոխումների հարցը մտնում է քաղաքական օրակարգ, անհրաժեշտ է
ստեղծել ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովներ՝ հստակ բարեփոխումների վերաբերյալ
մանրամասն առաջարկություններ քննարկելու և համաձայնեցնելու նպատակով: Երբեմն
2. Արևմտաաֆրիկյան պետությունների տնտեսական համայնքի (ԱՊՏՀ) Ժողովրդավարության և արդյունավետ
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կառավարման մասին արձանագրության մեջ նշվում է, որ ընտրություններին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում
ընտրական օրենսգրքի մեջ էական փոփոխություններ չպետք է կատարել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա
է քաղաքական սուբյեկտների մեծամասնության համաձայնությունը։ Եվրախորհրդի Վենետիկյան հանձնաժողովի
ընտրական հարցերին առնչվող առաջավոր փորձի մասին դրույթը սահմանում է, որ որևէ նշանակալի փոփոխություն
չի խրախուսվում կատարել ընտրություններից առաջ՝ մեկ տարվա ընթացքում, բացառությամբ հատուկ դեպքերի և
լայնամասշտաբ քաղաքական աջակցության համատեքստում:

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 1

նման հանձնաժողովներ պաշտոնապես ձևավորվում են խորհրդարանում, որը հանձնաժողովի
աշխատանքներին տալիս է որոշակի կարգավիճակ, սակայն կարող է բարդացնել ՔՀԿ-ների
մասնակցությունն այդ գործընթացին: Քաղաքացիական հասարակությունը նույնպես կարող
է ձևավորել ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովներ՝ կազմված շահագրգիռ կողմերի
լայն շրջանակից, սակայն դրանց գործունեությունը գուցե հեռացված լինի պաշտոնական
օրենսդրական գործընթացից:
aa Իրավական մեկնաբանություններ
Բարեփոխման գործընթացի շղթայի որոշակի կետերում փորձագետի կամ փորձագետների
խմբի համար կարող է օգտակար լինել գործող օրենսդրական դաշտը կամ օրինագծերը
վերլուծելը և արդյունքները իրավական մեկնաբանությունների տեսքով ներկայացնելը:
Նման
մեկնաբանությունները
կարող
են
շրջանառվել
որպես
ջատագովման
աշխատանքների մաս և կառուցողական ներդրում ունենալ քաղաքական բանավեճերում:
aa Հետամուտ լինել առաջարկությունների կիրառմանը և

զեկույցներ ներկայացնել

Հավանաբար ՔՀԿ-ները ցանկություն կունենան հետամուտ լինել առաջարկությունների
կիրառմանը և պարբերաբար հրապարակային հայտարարություններ անել դրանց առաջընթացի
կամ վերջինիս բացակայության վերաբերյալ: Նման հայտարարությունների միջոցով ՔՀԿ-ները
կարող են հիշեցնել քաղաքական գործիչներին, շահագրգիռ կողմերին և քաղաքացիներին
առաջարկությունների մասին, ինչպես նաև պահպանել սեփական հանրային կերպարի
նշանակալիությունը:

Ընտրական բարեփոխումների ջատագովմանն ուղղված ՔՀԿ֊ների
նմանօրինակ նախաձեռնությունները հանդիսանում են ավելի
ընդգրկուն ժողովրդավարական հաշվետվողականության
օրակարգի բաղկացուցիչ մաս: Դիտորդների կողմից
առաջ քաշված շատ հարցեր, ինչպիսիք են՝
պետական կառույցների թափանցիկությունը,
լրատվամիջոցների մատչելիությունը,
քաղաքական գործունեության
ֆինանսավորումը և որոշումների կայացման
բաց գործընթացը, վերաբերում են
ոչ միայն ընտրություններին, այլև
կիրառելի են ժողովրդավարական
կառավարման ավելի լայն շրջանակում:
Հետևողականություն դրսևորող
ՔՀԿ֊ները կարող են օգտագործել
ջատագովության և մոնիտորինգի
նույն մեխանիզմներն ու
հմտությունները՝ ժողովրդավարական
հաշվետվողականության այլ
բնագավառները խթանելու նպատակով:
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ԲԱԺԻՆ 2

Առաջարկությունների
մշակում

ԲԱԺԻՆ 2
Առաջարկությունների մշակում
Դիտորդների կողմից ներկայացված առաջարկությունների որակը չափազանց կարևոր է ընտրական
բարեփոխումների արդյունավետ ջատագովման և մոնիտորինգի համար: Քանի որ առաջարկություններն
ինքնին հիմք են հանդիսանում այդպիսի գործողությունների համար, հատևաբար դրանք պետք է
լինեն լավ մշակված ոչ միայն ձևակերպման, այլև առաջարկվող գործնական քայլերի տեսանկյունից։
Եթե առաջարկությունները թյուրըմբռնելի են կամ անիրագործելի, ապա դժվար է դրանց հիման վրա
ջատագովության արշավ իրականացնել՝ քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի վրա ներազդելու
նպատակով. արդյունքում՝ հաջողության հասնելը դառնում է շատ ավելի դժվար։
Առաջարկություններ մշակելիս կարևոր է հիշել դրանց ՆՊԱՏԱԿԸ:
Առաջարկությունները ենթադրում են նշանակալից բարեփոխումներ դիտորդների կողմից ընտրական
գործընթացում բացահայտված խնդիրների լուծման համար՝ արտացոլված ընտրությունների
վերաբերյալ իրենց զեկույցներում։ Առաջարկությունները միտված են օգնելու խնդիրների լուծման և
միջազգային և տարածաշրջանային պարտավորությունները կատարելու գործում իշխանություններին
աջակցություն ցուցաբերելու հարցերում:
Առաջարկություննեը պետք է ուղղված լինեն իրավական շրջանակների կատարելագործմանը և
դրանց գործնական կիրառմանը, ինչպես նաև ընտրական վարչարարության արդյունավետության
բարձրացմանը թափանցիկության և հաշվետվողականության համատեքստում: Առաջարկությունները
պետք է անդրադառնան ընտրական գործընթացում հիմնարար ազատություններին առնչվող
ցանկացած խախտումների և ներառեն ընտրություններին մասնակցելու համար խոչընդոտների
վերացման ուղիներ կանանց, երիտասարդների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տեղաբնիկների
և այլ մարգինալացված խմբերի համար։3 Դրանք կարող են անդրադառնալ այն միջավայրին, որտեղ
անցկացվում են ընտրությունները՝ ներառելով քարոզարշավի պայմանները և զանգվածային
լրատվության միջոցների գործունեությունը: Առաջարկությունները նաև պետք է նպաստեն
ընտրությունների խաղաղ անցկացմանը: Եթե կառավարությունը լիակատար կերպով կիրառում է մի
շարք առաջարկություններ, ապա կարելի է ենթադրել, որ առկա շրջանակը թույլ է տալիս ակնկալել
թափանցիկ, արժանահավատ և համընդգրկուն ընդգրկուն ընտրությունների անցկացում:

aa Սկսել հնարավորինս շուտ
Տեղական ՔՀԿ դիտորդները պետք է սկսեն մտածել առաջարկությունների մասին դիտորդական
առաքելություն ստանձնելու պահից ի վեր: Տեղական ՔՀԿ դիտորդների բազմաթիվ խմբերի
համար, հավանաբար, առաջնահերթ են համարվում ընտրական բարեփոխումների վերաբերյալ
երկարաժամկետ խնդիրները, որոնք հայտնի են մինչ ընտրությունների մեկնարկը: Հետևաբար,
դիտորդական առաքելության ռազմավարությունը մշակելիս պետք է հաշվի առնել նաև
ջատագովմանն ուղղված ծրագրերը, ապա հետևողականորեն արտացոլել այդ նպատակները
ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցներում և դիտարկման հիման վրա ձևավորված
առաջարկություններում:

3. Տես՝ ՀԴՄՀՍՀ֊ի 15֊րդ կետը։
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Պատկերացում
հնարավոր խնդիրների
մասին

Դիտորդությունը
գնահատում է խնդիրների
նպատակահարմարությունը

Վերհանված խնդիրների
նկարագրություն

Առաջարկությունների միջոցով
ներկայացվում են լուծումներ
առկա խնդիրներին

Այսպիսով, անհրաժեշտության դեպքում տեղական ՔՀԿ դիտորդները կարող են նախքան ընտրություններն
առաջ քաշել մի շարք հիպոթեզներ, որոնք ընտրությունների դիտարկման արդյունքում հնարավոր է
հաստատվեն կամ հերքվեն։ Այդ հիպոթեզները կարող են հիմնված լինել նախկինում իրականացված
հաշվետու գործունեության արդյունքների վրա, ինչպիսիք են՝ խորհրդարանի և այլ պետական կառույցների
մոնիտորինգ կամ ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում ընտրական մարմինների
գործունեության մոնիտորինգ։ Դիտորդական առաքելության ընթացքում հավաքագրված տվյալներն
անհրաժեշտ են փաստելու համար, որ կա (կամ չկա) բարեփոխումների իրական անհրաժեշտություն։
Առաջարկությունները չեն կարող ուշադրության արժանանալ, եթե դրանց անհրաժեշտությունն
իրականում չկա: Որքան հստակ և դյուրըմբռնելի նկարագրված լինեն խնդիրները, այնքան ավելի
մեծ է առաջարկությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձրացնելու հավանականությունը:
Բացի այդ, ընտրական գործընթացում կարող են առաջանալ այլ անկանխատեսելի խնդիրներ, որոնք
հնարավոր կլինի լուծել առաջարկությունների օգնությամբ, հատկապես, երբ նոր իրավական ակտեր
կամ ընթացակարգեր են առաջին անգամ գործարկվելու։ Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը պետք է
նախնական առաջարկություններ ներկայացնեն ընտրական ողջ ժամանակահատվածում: Նախնական
առաջարկությունները չպետք է հակասեն ընտրություններից առաջ ընդունված դիրքորոշումներին:
Օրինակ, եթե դիտորդները մտահոգված են, որ որոշ խմբեր դուրս են մնացել ընտրողների ցուցակից, ապա
խորհուրդ է տրվում նախընտրական շրջանում ընտրողների գրանցման ժամանակ հետազոտություն
անցկացնել, այնուհետև՝ բողոքների և հայցադիմումների ներկայացման ժամանակ հետևել իրավիճակին,
իսկ ընտրությունների օրը հարցուփորձ անել այն մարդկանց, ում թույլ չեն տվել մտնել ընտրատեղամասեր։
Այնուհետև, հավաքագրված տվյալների հիման վրա խումբը կարող է ողջամիտ գնահական տալ և պարզորոշ
առաջարկություններ ներկայացնել ընտրողների ցուցակի հետ կապված խնդիրների լուծման համար:
Նման իրավիճակներում առաջարկությունները պետք է լինեն լավ մտածված և հստակ ձևակերպված:

ՄՏԱԾՈ՞ՒՄ ԵՔ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ։
ՍԿՍԵ՛Ք ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼ։

Երբ տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերն ու ՔՀԿ-ները սկսում են պլանավորել ընտրական
բարեփոխումներին ուղղված նախաձեռնություններ, նրանք պետք է հնարավորինս շուտ սկսեն այդ
նպատակների համար միջոցների հավաքագրումը, նախընտրելի է՝ մինչև նախընտրական քարոզչության
սկիզբը: Չնայած այն հանգամանքին, որ գերակշռում է «ընտրական շրջափուլի» մոտեցումը, շատ
ֆինանսատու կազմակերպություններ ունեն իրենց ֆինանսավորման փուլերը և (կամ) կարող են
չգիտակցել ընտրական բարեփոխումների ջատագովման անհրաժեշտությունն ընտրությունների
միջև ընկած ժամանակահատվածում: Ֆինանսատուներին պետք է խրախուսել, որպեսզի ընտրական
բարեփոխումներին ուղղված ջատագովման միջոցառումները
նախապես ներառեն ընտրական
ծրագրերում, այլ ոչ թե սպասեն հաջորդ ընտրությունների ծրագիրի մշակմանը, քանի որ կարող է շատ
ուշ լինել գործողությունների արդյունավետության և իրագործելիության տեսանկյունից: Մասնավորապես
հետընտրական կլոր֊սեղան քննարկումները պետք է անցկացնել ընտրությունների ավարտից հետո՝
մի քանի ամսվա ընթացքում, հետևաբար դրանք պետք է պլանավորվել և ֆինանսավորվել նախքան
ընտրությունների մեկնարկը: Հաջորդիվ, ամենայն հավանականությամբ, հետընտրական կլոր֊սեղան
քննարկումից հետո լրացուցիչ ֆինանսավորում կպահանջվի ընտրական բարեփոխումների ջատագովման
հարցում ցանկացած բարենպաստ պահ օգտագործելու համար: Պարտադիր չէ, որ այս միջոցառումները
թանկ արժենան, բայց դրանք կարող են պահանջել առնվազն 2-3 աշխատակիցների մշտական աշխատանք։
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aa Վերանայել նախորդ առաջարկությունները

Եթե տեղական ՔՀԿ դիտորդական խումբը նախորդ ընտրություններին նույնպես մասնակցել
է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կան նման դեպքերին առչվող առաջարկություններ:
Կարևոր է նաև ծանոթանալ այլ տեղական ու միջազգային դիտորդական խմբերի զեկույցներին`
պարզելու համար, թե ինչ առաջարկություններ են ներկայացվել նախկինում։

Անհրաժեշտ է հղել հետևյալ հարցերը.
AA Արդյո՞ք առաջարկություններից որևէ մեկը մասամբ կամ ամբողջությամբ կիրառվել է, և
այդ առաջարկությունները դեռ արդիական են, թե՞ ոչ։
AA Եթե ոչ, արդյո՞ք եղել են բարեփոխումների փորձեր:
AA Ի՞նչ խոչընդոտներ են առկա առաջարկությունների կիրառման ճանապարհին:
AA Ի՞նչ դիրքորոշում
վերաբերյալ։

ունեն

շահագրգիռ

կողմերը

յուրաքանչյուր

առաջարկության

Իրենց գործունեության պլանավորման և իրականացման ընթացքում տեղական ՔՀԿ դիտորդները
պետք է հիշեն նախկին փորձը: Եթե նախորդ առաջարկությունները չեն կիրառվել և դեռևս արդիական
են, ապա խորհուրդ է տրվում կրկնել դրանք կամ վերաձևակերպել ընթացիկ համատեքստին
համահունչ:

aa Պարզ բացատրել

Առաջարկությունները պետք է ներկայացնել պարզ և մատչելի լեզվով, որը հասկանալի և
հասանելի է քաղաքացիներին ու շահագրգիռ կողմերին: Հետևաբար, հարկավոր է խուսափել
ժարգոն և հապավումներ կիրառելուց: Առաջարկությունները պետք է լինեն հակիրճ, բայց
բավականաչափ բովանդակ բնութագրելու համար, թե ինչ գործողություններ է պետք ձեռնարկել:
Երբեմն դժվար է տալ հստակ, հակիրճ ձևակերպումներ, և հնարավոր է որոշ ժամանակ
պահանջվի ամեն ինչ ճիշտ անելու համար: Օգտակար է աղյուսակի կիրառումը (տե՛ս հավելված
1-ը), որտեղ կարող է նշել այն խնդիրը, որին հղված է առաջարկությունը, համապատասխան
տարածաշրջանային / միջազգային չափանիշը, պատասխանատու շահագրգիռ կողմը և ցույց
տալ, թե արդյոք անհրաժեշտ է օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխություն:
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aa Հղում կատարել սահմանված չափանիրշներին

Ընտրական համակարգի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններն ավելի
արդյունավետ կլինեն, եթե դրանք հիմնված լինեն սահմանված իրավական չափանիշների
վրա (օրինակ` սահմանադրական դրույթներ) կամ տվյալ երկրի կողմից ընդունված
միջազգային կամ տարածաշրջանային պարտավորությունների վրա, որոնց պետք
է հղում կատարել: Գնահատման համար դիտորդներն օգտվում են միջազգային և
տարածաշրջանային չափանիշներից (ինչպես նաև երկրում գործող նորմատիվ իրավական
շրջանակից), որոնք ամուր հիմք են հանդիսանում առաջարկությունների համար: Եթե
տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը դժվարանում են չափանիշների ընտրության հարցում,
ապա նրանք կարող են նախապես խորհրդակցել իրավագետի, իրավապաշտպանի կամ
իրավական հարցերով փորձագետի հետ:

aa Անհրաժեշտ է դիվանագիտական մոտեցում ցուցաբերել

Պետք է հիշել, որ առաջարկություններն արվում են համագործակցության ոգով, ուստի դրանք
պետք է ներկայացնել քաղաքավարի և դիվանագիտական ոճով: Որպես կանոն, լավ է խուսափել
«պարտավոր» բառից: «Կարելի է» արտահայտությունն ավելի քաղաքավարի է հնչում, քան
«պետք է», չնայած, երբ խոսքը վերաբերում է հիմնարար ազատություններին, «պետք է»
բառի կիրառումն ավելի հարմար է: «Կարելի է դիտարկել հնարավորությունը», որպես կանոն,
նույնպես լավ ձևակերպում է առաջարկությունների համար:

aa Իրատես լինել

Առաջարկությունները պետք է լինեն գործնականորեն իրագործելի տարբեր տեսանկյուններից:
Դիտորդները պետք է զգուշավորթյուն ցուցաբերեն, քանի որ ավելի լավ է ոչ մի առաջարկություն
չներկայացնել, քան ներկայացնել կեղծ ենթադրությունների վրա հիմնված առաջարկություններ
կամ առաջարկել այն, ինչը կարող է լրացուցիչ խնդիրների հանգեցնել: Պետք է մտածել այն
մասին, թե շահագրգիռ կողմերից հատկապես ում է վերաբերում առաջարկությունը,
և ինչ հստակ գործողություններ են անհրաժեշտ: Առաջարկությունների մի մասի
կիրառման համար լոկ քաղաքական կամք է պահանջվում (օրինակ` գործող կանոնների
պահպանում), մինչդեռ մյուսները կարող են պահանջել փոփոխություններ իրավական
դաշտում (վարչական ընթացակարգեր, օրենսդրություն կամ սահմանադրական դրույթներ):
Որոշ դեպքերում էլ խելամիտ է նշել, որ խնդիրը պահանջում է ուշադրություն, սակայն
որևէ հստակ լուծում չառաջադրել: Օրինակ, փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին
ուղղակի առաջարկության փոխարեն պարզապես կարելի է շահագրգիռ կողմերին կոչ անել
«վերանայելու» իրավական շրջանակի որոշ կետեր կամ ընտրողների ցուցակների ստուգում
անցկացնել։
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aa Չցուցաբրել պարտադրող մոտեցում

Դիտորդների խմբերը պետք է հիշեն, որ խնդիրի լուծման մի քանի տարբերակներ կարող են
լինել, հետևաբար չարժե օգտագործել պարտադրող մոտեցում. ավելի լավ է կենտրոնանալ
հիմնական կետի վրա և թույլ տալ պատասխանատու շահագրգիռ կողմերին (օրինակ՝ ընտրական
մարմիններին) որոշում կայացնել իրավական պաշտպանության համապատասխան միջոցի
վերաբերյալ:

aa Կենտրոնանալ կարևորի վրա

Դիտորդների խմբերը պետք է սահմանափակվեն նաև առավել կարևոր առաջարկությունների
ներկայացմամբ, ուստի առաջարկությունները չպետք է մեծաքանակ լինեն: Փորձը ցույց է
տալիս, որ ընդհանուր առմամբ 20-30 առաջարկությունները բավարար են: Ավելի քիչ կարևոր
առաջարկությունների ներառումը կարող է շեղել հիմնական ուղերձից, խեղել ջատագովության
գործողությունների ռազմավարությունը և դրդել շահագրգիռ կողմերին կենտրոնանալ ավելի
քիչ կարևորություն ներկայացնող հարցերի լուծման վրա:

aa Համաձայնեցված մոտեցում ցուցաբերել

Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը պետք է հավաստիանան, որ ներկայացվող
առաջարկությունները կարող են միասնաբար կիրառվել: Նպատակահարմար չէ ներկայացնել
առաջարկություններ, որոնք հակասում են միմյանց կամ չեն գործել առկա քաղաքական և
ընտրական համատեքստում:

aa Լիազորությունների շրջանակում գործել

Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը պետք է գործեն իրենց լիազորությունների շրջանակում
և ներկայացնեն առաջարկություններ, որոնք կապ ունեն ընտրությունների հետ, միևնույն
ժամանակ ընդունելով, որ մարդու իրավունքներին և օրենքի գերակայությանն առնչվող շատ
հարցեր նույնպես ազդում են ընտրական գործընթացի վրա: Օրինակ՝ ներքին տեղահանված
անձանց (ՆՏԱ) ընտրական իրավունքը մտահոգություն է առաջացնում դիտորդների շրջանում,
սակայն նրանց բնակության հարցերի վերաբերյալ պետության կողմից իրականացվող ներքին
քաղաքականությունը արդիական խնդիր չէ այս համատեքստում: Որոշ խնդիրներ, օրինակ՝
քաղաքացիության իրավունքը, մտնում են «գորշ գոտու» մեջ, քանի որ դրանք անմիջականորեն
ազդում են քվեարկության իրավունքի վրա, և միգուցե պետք է դիտարկվեն ու հաշվի առնվեն։
Միջազգային դիտորդները սովորաբար չեն ներկայացնում ինքնին ընտրական համակարգի
փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ, քանի որ դա ինքնիշխան որոշում
է համարվում: Այնուամենայնիվ, տեղական ՔՀԿ դիտորդները կարող են ավելի շատ
հնարավորթյուններ ունենալ մանևրելու համար որպես տվյալ երկրի քաղաքացիներ:
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այնուամենայնիվ, հարկ է հիշել, որ նման հարցերը շատ զգայուն են և կարող են նաև
քաղաքական ենթատեքստ ունենալ, հետևաբար պետք է զգույշ լինել դրանց հարցում: Հաճախ
ընտրական համակարգի փոփոխությունները համարվում են բոլոր խնդիրների արագ լուծման
բանալի, բայց դա այդպես չէ: Ընտրական համակարգի հաճախակի փոփոխությունները չեն
նպաստում իրավական դաշտի կայունությանը և կարող են հակակշիռ ազդեցություն ունենալ:

aa Խորհրդակցել այլ շահագրգիռ կողմերի հետ

Ընտրական գործընթացի շրջանակներում ՔՀԿ-ների համար օգտակար է խորհրդակցել
շահագրգիռ կողմերի հետ նախնական առաջարկությունների վերաբերյալ: Խոսելով ընտրական
մարմինների, քաղաքական կուսակցությունների և այլ պետական կառույցների հետ՝ կարելի
է պարզել՝ արդյոք նրանք սկզբունքորեն աջակցում են ձեր առաջարկություններին, թե այլ
առաջարկություններ ունեն:

Լավ կլիներ նաև համեմատել առաջարկությունները այլ դիտորդների խմբերի առաջարկությունների
հետ (տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային) և ստուգել՝ արդյոք նրանք նույն կերպ են մտածում,
թե ոչ, ինչպես նաև համոզվել, որ ձեր առաջարկությունները միմյանց չեն հակասում: Նման նախնական
ստուգումը կարող է օգնել առաջարկությունների հետագա «ներդաշնակեցմանը» հետընտրական
շրջանում (տես Բաժին 4֊ը՝ «Ընտրություններից հետո երկխոսության նախաձեռնում»): Ընդհանուր
առմամբ, ներդաշնակեցումը թույլ է տալիս ՔՀԿ-ներին մշակել առաջնահերթ առաջարկությունների
ընդհանուր ցանկ։

Լավ առաջարկությունը պետք է լինի.
aa
aa

aa

aa
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Փաստահեն
Ներպետական / տարածաշրջանային /
միջազգային չափանիշներին համապատասխան
Իրատեսական՝ ոչ չափազանց ծանր բեռ
հանդիսացող կամ իրագործելիության
տեսանկյունից ծախսատար
Համաձայնեցված (այլ առաջարկությունների հետ
համահունչ).

aa

Հստակ, սակայն ոչ պարտադրող բնույթի

aa

Հակիրճ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 2

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԱՐԾԱԹԵ ՓԱՄՓՈՒՇՏ

Հնարավոր է գայթակղություն առաջանա ներկայացնելու բարձր տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ լուծումներ, բայց դրանք կարող են լուծման փոխարեն նոր խնդիրներ
առաջացնել գործընթացում: Ընտրություններում կիրառվող նոր տեխնոլոգիաները մի
շարք առավելություններ են տալիս, սակայն ստեղծում են նաև դժվարություններ, այդ
թվում՝ ընտրությունների թափանցիկության բնագավառում: Օրինակ՝ էլեկտրոնային
քվեարկություն ապահովող տեխնիկական սարքավորումները թույլ չեն տալիս
դիտորդներին և այլ անձանց անմիջականորեն հետևել քվեաթերթիկով քվեարկությանը,
ինչը կարող է հանգեցնել գործընթացի հանդեպ ընտրողների վստահության նվազեցմանը:
Նման տեխնոլոգիաների ներդրումը կարող է ողջամիտ չլինել, քանի որ դրանք թանկ
արժեն և պետք է պարբերաբար սպասարկվեն որակավորում ունեցող մասնագետների
կողմից: Սեփականության իրավունքը և հաշվետվողականությունը նույնպես կարող են
խնդիր առաջացնել այն պարագայում, երբ սարքավորումների մատակարարները միակն
են, ովքեր ունակ են գործարկել ու կառավարել համակարգը:
Տեխնոլոգիական լուծումների արդյունավետ ներդրման համար պետք է ունենալ
շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի համաձայնությունը, այդ թվում՝ հիմնական
քաղաքական ուժերի: Դրանք պետք է հիմնված լինեն համապարփակ իրագործելիության
ուսումնասիրության վրա և անպայման փորձարկվեն՝ նախքան դրանց կիրառումը
հաստատող որևէ որոշում կայացնելը:4

4. Տե՛ս www.dimocracy-reporting.org կայքում հասանելի «Էլեկտրոնային քվեարկություն ապահովող
տեխնիկական սարքավորումներ. նոր տեխնոլոգիաների հեռանկարները և վտանգները» տեղեկատվական
փաստաթուղթը («ԺԽԳ») և «Էլեկտրոնային քվեարկություն ապահովող տեխնիկական սարքավորումները
Պակիստանում» տեսանյութը՝ https: // youtube / L1Y0ClDAHzA.
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ԲԱԺԻՆ 3

Առաջարկությունների
ընտրություն

ԲԱԺԻՆ 3
Առաջարկությունների ընտրություն
Ընտրություններից կարճ ժամանակ անց տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը պետք է ռազմավարական
մտածելակերպ ցուցաբերեն իրենց կամ այլ խմբերի կողմից ներկայացված առաջարկությունները
հնարավորինս արդյունավետ կիրառելու հարցում։ Ինչպե՞ս մշակել առաջարկությունների կիրառումը
խթանող ծրագրեր, որոնք համահունչ կլինեն կազմակերպության ընդհանուր նպատակներին,
և ինչպե՞ս լավագույնս օգտագործել դիտորդության ընթացքում ձեռք բերված հմտություններն
ու ներուժը: Ինչպե՞ս կարելի է պահպանել ընտրական շրջանում ձեռք բերված ուշադրությունն
ու տեսանելիությունը։ Ի՞նչ ռեսուրսներ են առկա կամ հասանելի ընտրական բարեփոխումների
ջատագովության համար, առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու կամ հետընտրական
շրջանում այլ գործողությունների իրականացման համար:
Ստորև ներկայացված են առաջարկությունների ընտրության վերաբերյալ մի շարք դրույթներ,
որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել: Ռազմավարական պլանավորման մասին լրացուցիչ
տեղեկություններ կարելի է գտնել Բաժին 5-ում՝ «Ռազմավարության մշակում և ընտրական
բարեփոխումների հարթակի ստեղծում»:

Ինչպե՞ս վերլուծել առաջարկությունները
Ջատագովության իրականացման նպատակով առաջարկությունների ընտրությունը դիտարկելիս՝
առաջին քայլը կարող է լինել ձեր խումբի և / կամ այլ դիտորդական խմբերի կողմից ընտրությունների
կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների վերլուծությունը: Նաև պետք է հաշվի առնել, թե
ինչ է անհրաժեշտ դրանցից յուրաքանչյուրի արդյունավետ կիրառման համար:
Առաջարկությունները կարելի է վերլուծել աղյուսակի տեսքով: Եթե նմանատիպ աղյուսակ արդեն
գոյություն ունի (տես Բաժինը 2֊ը՝ «Առաջարկությունների մշակում»), կարելի է մի քանի սյունակ
ավելացնել: Մասնավորապես, յուրաքանչյուր առաջարկության համար օգտակար է հաշվի առնել
հետևյալը.

AA ի՞նչ գործողություններն են անհրաժեշտ,
AA ֆինանսական ենթատեքստը,
AA ժամկետները,
AA իրագործելիությունը,
AA ո՞վ է պատասխանատու փոփոխությունների իրականացման համար,
AA ո՞վ է համաձայն փոփոխությունների հետ,
AA ի՞նչ խոչընդոտներ են առկա փոփոխությունների համար։
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Քաղաքական համատեքստի զարգացմանը զուգընթաց հնարավոր է ի հայտ գա առաջարկությունների
վերլուծությունը վերանայելու և թարմացնելու կարիք:
Աղյուսակը կարելի է ընդլայնել՝ առաջարկությունների կիրառումը վերահսկելու նպատակով (տես
Բաժին 8֊ը՝ «Հետամուտ լինել առաջարկությունների կիրառմանը»):

Ինչպե՞ս ընտրել առաջարկություններ,
որոնց վրա արժե կենտրոնանալ
Մի շարք մեթոդների օգնությամբ ՔՀԿ-ները, հիմնվելով վերլուծության արդյունքների վրա, կարող
են սահմանել այն առաջարկությունները, որոնց վրա պետք է կենտրոնացնել ջատագովության
գործունեությունը.

aa Ըստ առաջնահերթությունների
Որոշ դիտորդական խմբեր նախընտրում են մի շարք առաջարկություններ ներկայացնել
որպես «առաջնահերթ»՝ հիմնվելով թափանցիկ, արժանահավատ և համընդգրկուն
ընտրությունների անցկացման համար նրանց կարևորության գործոնի վրա: Դրանք կարող
են լինել անմիջականորեն հիմնարար ազատություններին վերաբերող առաջարկություններ,
որոնք, ըստ էության, համարվում են առավել կարևոր: Մյուսները կարող են փորձ անել
առաջարկություններն ըստ «կարճաժամկետ» և «երկարաժամկետ» բաժանման դիտարկել,
հատկապես, եթե մոտ ապագայում նոր ընտրություններ են նախատեսված:
Որոշ խմբեր կարող են ցանկություն հայտնել կենտրոնանալու «ամենակարևոր» կամ
«ամենահրատապ» առաջարկությունների կիրառման վրա: Սա մեծապես կախված է
քաղաքական ենթատեքստից, ինչպես նաև բարեփոխումներ իրականացնելու քաղաքական
կամքից: Այն իրավիճակում, երբ կա քաղաքական կամք և ընտրական համակարգի
բարելավման կարիք սահմանափակ ժամկետներում (օրինակ՝ շուտով կայանալիք հերթական
ընտրություններ), նպատակահարմար է կենտրոնանալ կարճաժամկետ առաջարկությունների
վրա, որոնք չեն պահանջում օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխություններ:
Այսպիսով, որոշ փոփոխություններ կարելի է կատարել ընտրական մարմինների գործունեության
ընթացակարգերում կամ նախապատրաստական աշխատանքների բովանդակության / որակի
մասով, ինչը կարճ ժամանակահատվածում կարող է ապահովել զգալի բարելավում ընտրական
գործընթացում:
Այն իրավիճակում, երբ չկա բավարար քաղաքական կամք և քիչ հավանական է, որ նշանակալի
բարեփոխումներ տեղի կունենան, տեղական ՔՀԿ դիտորդական խումբը կարող է ընտրել
մի շարք «առաջնահերթ առաջարկությունների» ջատագովման ուղղությունը, որպեսզի
ցույց տա իշխանության դժկամությունը բարեփոխումների նկատմամբ և ընտրությունների
ավարտին հասարակության ու միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռի որոշակի
հիմնախնդիրների վրա:
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ԲԱԺԻՆ 3

aa Ըստ թեմաների
Արդյո՞ք ՔՀԿ-ն ունի որևէ հստակ խնդիր, որի լուծումը առաջնահերթ հարց է համարում: Օրինակ,
եթե կազմակերպության առանցքային գործունեությունը կենտրոնացած է որոշակի խմբի
ընտրական իրավունքի պաշտպանության վրա, ինչպիսիք են կանայք, երիտասարդները, ազգային
փոքրամասնությունները, ներքին տեղահանված անձինք կամ հաշմանդամություն ունեցող
անհատները, ապա ջատագովման համար առաջարկությունների ընտրությունը կարող է լինել
համեմատաբար հեշտ, քանի որ նախապատվությունը տրվում է որոշակի թիրախային խմբին
վերաբերող առաջարկություններին: Տվյալ խմբի մասնակցության իրավունքի պաշտպանության
նպատակաուղղված մոնիտորինգի հիման վրա ջատագովությունը կարող է շատ արդյունավետ
լինել. տե՛ս ստորև ներկայացված «Լավ գործելակերպի Նիգերիայի օրինակը»:
Եթե ՔՀԿ-ն շահագրգռված է ժողովրդավարության զարգացման որևէ հստակ ուղղությամբ,
ինչպիսին է զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունը, իրավունքի գերակայությունը
կամ քաղաքական գործունեության ֆինանսավորման թափանցիկությունը, ապա այն կարող է
կենտրոնանալ տվյալ խնդրահարույց ոլորտի վերաբերյալ առաջարկությունների վրա: Հնարավոր
է օգտվել նաև համապատասխան փորձ ունեցող այն ՔՀԿ֊ների խորհրդատվությունից, որոնք չեն
մասնակցել ընտրությունների դիտորդական առաքելությանը:

aa Ըստ շահագրգիռ կողմերի
Որոշ դեպքերում օգտակար է կենտրոնանալ առաջարկությունների որոշակի խմբի վրա, որը
հնարավոր է կիրառել որևէ հստակ շահառուի միջոցով: Սա իրագործելի է այն դեպքում, եթե ՔՀԿ-ն
լավ համագործակցային հարաբերությունների մեջ է, օրինակ, ընտրական մարմինների կամ
դատական մարմնի հետ: Երբեմն այս կամ այն քաղաքական կուսակցությունները շահագրգռված
են կոնկրետ հարցերին առնչվող առաջարկությունների կիրառմամբ, օրինակ՝ քարոզարշավի
ժամանակ վարքագծի կանոններ, քարոզչության ֆինանսավորում, ներկուսակցական
ժողովրդավարություն կամ կանանց մասնակցություն:

aa Ըստ օրենսդրական փոփոխությունների սկզբունքի
Շատ առաջարկություններ կարող են կիրառվել բացառապես օրենսդրական փոփոխությունների
շնորհիվ, այդ թվում՝ ընտրական օրենսգրքի, ընտրություններին առնչվող այլ օրենսդրական
նորմերի կամ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով: Ընդհանրապես, սահմանադրական
փոփոխություններ պահանջող առաջարկությունները հատկապես բարդ են և ժամանակատար
իրագործելիության տեսանկյունից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընդհանուր իրավիճակը
խրախուսում է քաղաքական ուժերին գործել: Այլ օրենսդրական փոփոխությունների
խթանումը համեմատաբար ավելի հեշտ գործընթաց է, չնայած այն նույնպես կարող է որոշ
բարդություններով ուղեկցվել, քանի որ արդյունավետ աշխատանքի համար մասնակից ՔՀԿ-ն
պետք է հասկանա օրենսդրական գործընթացը և համագործակցի պատգամավորների ու
իրավաբանների հետ: Առաջին հերթին (քաղաքական կամքի առկայության դեպքում) կարելի
է կենտրոնանալ այն առաջարկությունների վրա, որոնք կարող են կիրառվել կանոնակարգերի
փոփոխմամբ, օրինակ՝ ընտրական մարմինների կողմից կամ վարչական ընթացակարգերով
սահմանված կանոնակարգեր:
Եթե ՔՀԿ-ն զբաղվել է իրավական հարցերով, առնչվում է խորհրդարանի հետ կամ ունի
իրավական պաշտպանության փորձ, ապա այն կարող է կենտրոնացնել ջատագովությանն
ուղղված ջանքերը իրավական փոփոխություններ պահանջող առաջարկությունների վրա։
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Լավ գործելակերպի օրինակ

Նիգերիա
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների
պաշտպանության խմբերի կոալիցիան ընտրությունների դիտարկման
արդյունքները ներկայացնում է հստակ առաջարկությունների տեսքով
2016 թվականին հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության
խմբերի կոալիցիան կազմակերպել էր արշավ՝ «Ոչ ոք չի անտեսվի. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց ձայները կարևոր են» խորագրով՝ Նիգերիայում երկու ընտրությունների (Էդո և Օնդո)
ժամանակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության հաշվեքննություն
իրականացնելու նպատակով: Արշավին մասնակցում էին հաշմանդամություն ունեցող
և հատուկ վերապատրաստում անցած դիտորդներ, ովքեր կամայականորեն ընտրված
ընտրատեղամասերում տվյալների հավաքագրում և մոնիտորինգ էին իրականացնում
25 հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում էին հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
ընտրությունների մատչելիության հիմնախնդրին:
Արդյունքում ստացված ներկայացուցչական ապացույցները խմբերն օգտագործեցին հստակ
առաջարկությունների ձևավորման համար, որոնք ներկայացվեցին հիմնական շահագրգիռ
կողմերին մամուլի ասուլիսների ընթացքում: Երկու նահանգներում էլ Անկախ ազգային
ընտրական հանձնաժողովի (ԱԱԸՀ) անդամները պարտավորություն ստանձնեցին լուծելու
առաջադրված խնդիրները:
Կոալիցիան շարունակում է կիսվել աուդիտի արդյունքներով և առկա խնդիրները լուսաբանել
մեդիա ելույթների, ինչպես նաև անմիջականորեն ԱԱԸՀ-ի և այլ թիրախային խմբերի
հետ մամուլի ասուլիսների միջոցով։
Նիգերիայի կառավարության կողմից ստեղծված
Սահմանադրական և ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովին (ՍԸԲՀ) կոալիցիան
ուղարկել է հուշագիր, որտեղ մանրամասն ներկայացված են բոլոր առաջարկությունները։
Հաջորդիվ նախատեսվում է ուղղակիորեն դիմել համապատասխան հանձնաժողովներին և
Ազգային ժողովի ղեկավարությանը:

«Ոչ ոք չի անտեսվի» խորագրով
արշավի շնորհիվ հաջողվեց բարձրացրել
իրազեկվածությունը ընտրությունների
դիտարկման ընթացքում հայտնաբերված
խնդիրների մասին՝ սոցիալական
ցանցերում խելացի ինֆոգրաֆիկաներ
տարածելու մեթոդի կիրառմամբ:

24

ԲԱԺԻՆ 4

Ընտրություններից
հետո երկխոսության
նախաձեռնում

ԲԱԺԻՆ 4
Ընտրություններից հետո երկխոսության նախաձեռնում
Ընտրություններից հետո առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում տեղական ՔՀԿ դիտորդական
խմբերը հնարավորություն են ունենում ներկայացնելու իրենց ամփոփիչ գնահատականները և
բարձրացնելու իրազեկվածությունն իրենց եզրակացությունների մասին, քանի որ հասարակության,
շահագրգիռ կողմերի, մի շարք հաստատությունների և միջազգային հանրության հետաքրքրությունը
ընտրական գործընթացներում պահպանվում է, հատկապես եթե ընտրությունները հակասական
բնույթի են եղել։ Դիտորդական խմբերը պետք է օգտագործեն այս հնարավորությունը վերջնական
զեկույցներ ներկայացնելու համար՝ դրանցում ներառելով ընտրական գործընթացի բարելավմանն
ուղղված առաջարկությունները, ինչպես նաև պետք է ներդաշնակեցնեն առաջարկություններն
այլ դիտորդական կազմակերպությունների հետ և փորձեն երկխոսություն ծավալել ընտրական
համակարգի հնարավոր բարեփոխումների վերաբերյալ:

Ամփոփիչ մամուլի ասուլիս
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը սովորաբար մամուլի ասուլիսներ են հրավիրում` հանրությանն
իրենց դիտորդության վերջնական զեկույցները ներկայացնելու նպատակով: Նման միջոցառումները
լավ հնարավորություն են առանցքային կարևորություն ունեցող առաջարկություններն ընդգծելու
և բացատրելու համար, թե ինչ եզրակացությունների հիման վրա է մշակվել յուրաքանչյուր
առաջարկություն: Դրանք նաև հնարավորություն են ընձեռում հայտարարել առաջարկությունների
կիրառմանը հետամուտ լինելու խմբի ցանկացած մտադրության մասին: Այսպիսով, մամուլի ասուլիսը
կարող է նաև նախաձեռնությունների իրականացման մեկնարկ հանդիսանալ հետընտրական
շրջանում:

Կլոր֊սեղան քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ
Ի լրումն մամուլի ասուլիսի ժամանակ վերջնական զեկույցի ներկայացմանը, շատ օգտակար է
կազմակերպել և / կամ ակտիվ մասնակցություն ունենալ շահագրգիռ կողմերի հետ կլոր֊սեղան
քննարկումներին՝ համեմատելու այլ տեղական դիտորդների և միջազգային դիտորդական խմբերի
առաջարկությունները: Ցանկալի է, որ այս գործընթացը սկսվի նախքան առաջարկությունների
հրապարակումը՝ ջանքերը մեկտեղելու և ներդաշնակացնելու նպատակով: Նմանօրինակ կլոր֊սեղան
քննարկումները հնարավորություն են ընձեռում խմբերին իրենց առաջարկությունները ներկայացնել
տարբեր շահագրգիռ կողմերին, ինչպիսիք են ընտրական մարմինները, կառավարությունը, քաղաքական
կուսակցությունները, միջազգային դերակատարները և զանգվածային լրատվամիջոցները: Նման
միջոցառումների ժամանակ կարելի է նաև հարց բարձրացնել առ այն, թե արդյոք հնարավոր է
նախաձեռնել ընտրական համակարգի բարեփոխումների գործընթացը:
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Համակարգել այլ գործընկերների հետ
Հաշվի առնելով «ընտրություններից հետո առաջարկությունների կիրառման»
կարևորությունը, ցանկալի է խուսափել մեծաթիվ զուգահեռ և չհամակարգված կլոր֊
սեղան քննարկումներից, քանի որ շահագրգիռ կողմերը կարող են հոգնել տարբեր
միջոցառումների ընթացքում նույն հարցերը քննարկելուց: Ուստի կարևոր է, որ տեղական
ՔՀԿ դիտորդական խմբերը համակարգեն իրենց գործողությունների պլանավորումը այլ
քաղաքացիական և միջազգային դիտորդական խմբերի հետ:

Սովորաբար այն երկրներում, որտեղ ԵՄ-ն դիտարկում է ընտրությունները, առաքելության երկրորդ
այցի շրջանակներում, երբ առաքելության ղեկավարը ընտրություններից հետո վերադառնում է
հյուրընկալող երկրի կառավարությանն ու հանրությանը վերջնական զեկույցը ներկայացնելու,
կազմակերպվում է կլոր֊սեղան քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ։5 Հիմնականում նման կլոր֊
սեղան քննարկումները ներառում են քաղաքական կուսակցություններին, ընտրական մարմիններին
և քաղաքացիական հասարակությանը՝ չնայած ձևաչափն ու մասշտաբները կախված են երկրի
ներքաղաքական իրավիճակից: Ամեն դեպքում, տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը պետք
է ձգտեն ակտիվորեն մասնակցել նման միջոցառումներին և դրանց հիման վրա պլանավորել
իրենց գործողությունները: Իրականում, նման միջոցառումները կարող են առանցքային լինել
տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունների ու դիտորդական խմբերի համար
առաջարկությունների կիրառմանն ուղղված ջանքերի համակարգման համատեքստում, քանի
որ մեր օրերում ավելի հստակ է զգացվում քաղաքացիական հասարակության ներգրավման
անհրաժեշտությունը նման նախաձեռնություններում։6

Բաց լինել
Ընտրական համակարգի բարեփոխումները քննարկելիս կարևոր է լինել հնարավորինս
բաց, քանի որ ներառականություն ապահովող գործընթացները, մեծամասամբ, հակված
են հաջող լինելու: Միևնույն ժամանակ, եթե կլոր֊սեղանի շուրջ շատ մարդիկ լինեն,
ապա ավելի դժվար կլինի համաձայնության գալ առաջնահերթությունների շուրջ
կամ անցկացնել կենտրոնացված քննարկում: Այս խնդիրը լուծելու համար կարելի
է մասնակիցներին բաժանել աշխատանքային խմբերի ըստ առաջարկությունների
դասակարգիչների (օրինակ՝ քարոզարշավի ֆինանսավորում կամ զանգվածային
լրատվության միջոցներ) կամ ավելի խորքային քննարկումների շարք անցկացնել՝
անդրադառնալով ցանկացած զգայուն կամ բարդ հարցի:

Բարդ քաղաքական համատեքստում նմանօրինակ կլոր֊սեղանների կազմակերպումը կարող
է քաղաքացիական հասարակության կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների համար եզակի
հնարավորություն լինել երկխոսելու պետական մարմինների հետ։ Այս պարագայում երկխոսության
համար տարածք ստեղծելու գործընթացը կարող է նույնիսկ ավելի կարևոր լինել, քան բուն արդյունքը:

5. Տե՛ս «ԵՄ ձեռնարկ ընտրությունների դիտարկան վերաբերյալ» (3-րդ հրատարակչություն), էջ. 185։
6. Տե՛ս, օրինակ՝ ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկությունների կիրառման ուղեցույցը (2016 թ.), Էջ 32:
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«Պետական մարմինների և միջազգային դերակատարների գործողությունների համակարգումը և
համագործակցությունն առաջարկությունների կիրառման հարցում մեծացնում է նման օժանդակության
արդյունավետ լինելու հավանականությունը, քանի որ արդյունքում կրճատվում են կրկնօրինակման
ռիսկերը և առաջարկությունների հիման վրա հնարավորություն է ստեղծվում փոխհամաձայնեցված
աշխատանք ծավալել»:
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ԿԼՈՐ֊ՍԵՂԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆՄՈՒՇ

1

Ընդհանուր ակնարկ։

2

Ընտրությունների վերաբերյալ դիտորդների հիմնական եզրակացությունները:

3
4
5
6
7

Առաջարկությունների ներկայացում (հերթականությամբ, եթե ներգրավված են մի
քանի կազմակերպություններ):
Թեմատիկ հարցերի շուրջ առաջարկությունների քննարկում (օրինակ՝ զանգվածային
լրատվության միջոցներ, ընտրությունների կազմակերպում, բողոքներ և
հայցադիմումներ և այլն), ներառյալ՝ առաջարկությունների հիմնավորումները:
Տարբեր շահագրգիռ կողմերի և կազմակերպությունների համար առաջնահերթ
առաջարկությունների սահմանում:
Հետագա քայլերի քննարկում:
Եզրափակիչ դրույթներ
հռչակագրի մշակում):

(հնարավորության դեպքում կլոր֊սեղան քննարկման

Ձգտել փոխհամաձայնության
Կատարյալ
պայմաններում
հետընտրական
կլոր֊սեղան
քննարկումները
հնարավորություն են տալիս համաձայնության գալ քաղաքացիական հասարակության
և միջազգային դիտորդների տարբեր խմբերի առաջարկությունների շուրջ,
հետևաբար կարող է ի հայտ գալ առանձին կլոր֊սեղան քննարկում անցկացնելու
անհրաժեշտություն առանց առանցքային շահագրգիռ կողմերի մասնակցության:
Քանի որ տարբեր դիտորդական կազմակերպություններ, հավանաբար, ունեն տարբեր
առաջնահերթություններ և մեթոդաբանություն, միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում
առաջարկությունների ընդհանուր փաթեթ մշակել: Այնուամենայնիվ, որքան շատ
դիտորդական խմբեր կարողանան համակարգել իրենց գործողությունները, այնքան
ավելի մեծ կլինի հավանականությունը, որ ընտրական համակարգի բարեփոխման
դինամիկան կպահպանվի: Առաջարկությունների ներդաշնակեցումը կամ գոնե մի քանի
կարևոր առաջարկությունների վերաբերյալ փոխհամաձայնությունը թույլ չի տալիս
շահագրգիռ կողմերին ընտրել իրենց տեսանկյունից առաջարկությունների «լավագույն»
խումբը, որին նրանք կնախընտրեին հետևել:

Առաջընթա՞ց
Եթե հնարավոր է, ապա շահագրգիռ կողմերի հետ կլոր֊սեղան քննարկումը պետք է
ունենա շոշափելի արդյունք՝ հռչակագիր կամ համաձայնագիր / «ճանապարհային
քարտեզ», որը կնախանշի ընտրական բարեփոխումների շուրջ հետագա երկխոսության
ուղիները: Կախված քաղաքական ենթատեքստից՝ կարելի է մամուլի ասուլիս
հրավիրել՝ եզրակացություններն ու ցանկացած համաձայնեցված հաջորդական քայլերը
ներկայացնելու նպատակով:
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Որոշ դեպքերում կլոր֊սեղան քննարկումները հանգեցնում են շահագրգիռ կողմերի
միավորմանը և արդյունքում ձևավորվում են ընտրական բարեփոխումների
հանձնաժողովներ, որոնք պարբերաբար հանդիպում են հնարավոր բարեփոխումների
կամ նույնիսկ համատեղ քաղաքական առաջարկությունների մշակման համար: Այլ
դեպքերում՝ կլոր֊սեղան քննարկումները կարող են լինել մեկանգամյա իրադարձություն,
սակայն կարևոր հիմք հանդիսանան տեղական դիտորդների և այլ ՔՀԿ-ների
առաջարկությունների խթանմանն ուղղված հետագա գործողությունների համար՝
ներառելով ինչպես ընտրական բարեփոխումների ջատագովությունը, այնպես էլ
առաջարկությունների կիրառման վերաբերյալ առաջընթացի մոնիտորինգը: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին 7֊ը՝ «Ընտրական բարեփոխումների խթանում և
նախաձեռնությունների ջատագովություն»:

Երկխոսության գործընթացը
Լինում են դեպքեր ՔՀԿ-ները որոշում են դուրս գալ ընտրություններից հետո շահագրգիռ կողմերի հետ
հանդիպումների ավանդական ձևաչափից և նախաձեռնել համազգային երկխոսություն, այդ թվում՝
տարածաշրջանային և անգամ ենթատարածաշրջանային քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի լայն
շրջանակի հետ: Նման խորհրդակցությունները կարող են ծառայել որպես հանրությանը ընտրական
բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին իրազեկելու, հստակ առաջարկությունների վերաբերյալ
տարբեր թիրախային խմբերի հետ բանակցություններ վարելու և հետագա երկխոսության խթանման
համար բարենպաստ հարթակ:
Նման համազգային երկխոսությունը հատկապես անհրաժեշտ է որոշակի համատեքստում:
Օրինակ՝ խորապես մասնատված կամ հետկոնֆլիկտային հասարակություններում կարելի է փորձել
փոխզիջման հասնել քաղաքական առումով զգայուն հարցերի շուրջ: Մեծ դաշնային պետություններում
տարածաշրջանային խորհրդարանները և այլ շահագրգիռ կողմերը կարող են կարևոր դերակատարում
ունենալ առաջարկությունների կիրառման հարցում:

Լավ գործելակերպի օրինակ

Մալավի
Հետընտրական համազգային վերլուծությունը հանդիսացավ
ընտրական համակարգի բարեփոխումների ջատագովության հիմք
2014 թվականի մայիսին կայացած եռակողմ ընտրություններից հետո, որոնք բնութագրվել
են մի շարք խախտումներով, 27 ոչ կառավարական, կրոնական և համայնքային
կազմակերպություններից բաղկացած Մալավիի՝ ընտրական գործընթացների աջակցության
ցանցը (ՄԸԳԱՑ), ի պատասխան ընտրական բարեփոխումներ անցկացնելու հրապարակային
կոչերին, այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ սկսեց ընտրական բարեփոխումների
ջատագովության գործընթացը, որը պետք է իրականացվեր մինչև հաջորդ ընտրությունները։
Որպես առաջին քայլ, ՄԸԳԱՑ-ն հրապարակեց վերջնական զեկույց, որը պարունակում էր
առկա խնդիրների լուծման համար հստակ առաջարկություններ: Այնուհետև մեկնարկեց

30

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 4

հետընտրական վերլուծության գործընթացը, որը ներառում էր երեք տարածաշրջանային
հանդիպումներ, ինչպես նաև ներպետական համաժողով քաղաքացիական հասարակության
խմբերի, կրոնական կազմակերպությունների, գիտական շրջանակների, քաղաքական
կուսակցությունների, նախարարությունների և գերատեսչությունների, ավանդական
առաջնորդների, երիտասարդական և կանանց խմբերի մասնակցությամբ՝ ուղղված
ընտրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջնահերթությունների սահմանմանը: Այս
խորհրդակցությունների ընթացքում արտահայտված կարծիքների հիման վրա ընտրական
համակարգի բարեփոխումների ազգային փորձագիտական խումբը, որը համանախագահում էին
ՄԸԳԱՑ-ն ու Մալավիի ընտրական հանձնաժողովը (ՄԸՀ), հետագա հանդիպումներ անցկացրեց
հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ՝ առանձնացնելով ընտրական բարեփոխումների չորս
հիմնական ուղղություններ.
AA բարձրացնել բոլոր պաշտոնատար անձանց քաղաքական լեգիտիմությունը,
ներգրավվածությունը և ներկայացուցչականությունը,
AA բարելավել Մալավիի իրավական դաշտի հարակցվածությունը,
ամբողջականությունը և համապատասխանությունը,
AA բարելավել ընտրական մարմինների և վարչարարության անաչառությունը,
արդյունավետությունը և հուսալիությունը,
AA բարձրացնել քաղաքացիների իրազեկվածությունը ընտրական հարցերի
վերաբերյալ:
2016 թվականի հունվարին փորձագիտական խմբի զեկույցները ներկայացվեցին Մալավիի
օրենսդրական հանձնաժողովին, որը հաջորդիվ ստեղծեց հատուկ օրենսդրական հանձնաժողով՝
ընտրական օրենսգիրքը վերանայելու նպատակով, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերին ՄԸՀ-ի
և բազմակուսակցական ժողովրդավարության կենտրոնի հետ պայմանավորվածություն ձեռք
բերվեց առաջնահերթ օրենսդրական բարեփոխումների շուրջ, որոնք հնարավոր էր անմիջապես
իրականացնել: 2017 թվականի մարտին օրենսդրական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը
ներկայացրեց փոփոխման ենթակա օրենքի նախագծերով իր զեկույցը,

որը ներառում էր

փորձագիտական խմբի առաջարկությունների մեծ մասը: Ողջ գործընթացի ընթացքում ՄԸԳԱՑ-ը
պարբերաբար հրապարակում էր զեկույցներ ընտրական համակարգի բարեփոխումների
գործընթացի կարգավիճակի և առաջարկությունների կիրառման առաջընթացի վերաբերյալ:
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ԲԱԺԻՆ 5

Ռազմավարության
մշակում և ընտրական
բարեփոխումների
հարթակի ստեղծում

ԲԱԺԻՆ 5
Ռազմավարության մշակում և ընտրական
բարեփոխումների հարթակի ստեղծում
Այժմ, երբ առաջնահերթությունները սահմանված են, ինչպե՞ս կարելի է նպաստել ընտրական
բարեփոխումների խթանմանը: Ովքե՞ր պետք է ներգրավվեն ջատագովության գործընթացում և
վերահսկեն գործունեության ընթացքը: Նախնական փուլում կարևոր է ստեղծել հարթակ, դաշինք
կամ խորհուրդ, որը կկազմակերպի հետագա միջոցառումները: Սակայն գործողությունների
ձևաչափը կախված է հստակ նպատակներից, ներգրավված կազմակերպությունների ներուժից,
ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքական իրավիճակից (օրինակ՝ արդյոք կա ընտրական համակարգի
բարեփոխումների իրականացման քաղաքական կամք, թե՞ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում
իրազեկվածության բարձրացմանը): Եթե նախկինում ձեռնարկվել են ընտրական բարեփոխումների
ջատագովմանն ուղղված քայլեր, ապա օգտակար է վերանայել այդ փորձն ու քաղված դասերը և
հիմնվել առկա ձեռքբերումների վրա։
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ր
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ր

Թեև դիտորդների խմբերը իրենց փորձի շնորհիվ հաճախ գտնվում են շահավետ կարգավիճակում
առաջարկությունների կիրառման հարցում, այդ թվում՝ ջատագովության արշավների և
բարեփոխումների մոնիտորինգի, նրանք կարող են չունենալ զգալի հասարակական կամ քաղաքական
ազդեցություն: Այդուհանդերձ, նպատակահարմար է մեկտեղել բարեփոխումներով հետաքրքրված
կազմակերպությունների լայն շրջանակը մեկ ընդհանուր հարթակի մեջ: Հաշվի առնելով երկրում
ընտրական բարեփոխումների կարևորությունը, անհրաժեշտ է միասնական ջանքեր ներդնել հանուն
ազգային շահի: Սա կարող է նշանակել, որ որոշ ՔՀԿ-ներ պետք է իրենց տարաձայնությունները
մի կողմ դնեն հանուն հստակ նպատակի շուրջ համատեղ աշխատանքի ՝ նպաստելով ընտրական
համակարգի բարեփոխմանը։
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերը և ՔՀԿ-ները, հաշվի
առնելով ընտրական համակարգի բարեփոխումները, պետք
է գիտակցեն, որ կարող են բախվել մեծ թվով հնարավոր
հիմնախնդիրների։ Ցանկացած խնդրի ճանաչումը հենց
սկզբնական շրջանում, ինչպեն նաև դրա հաղթահարման
ուղիների վերաբերյալ քննարկման ծավալումը հանդիսանում
է ռազմավարական պլանավորման կարևոր բաղկացուցիչը և
հաջողության բանալին:

Ընտրական համակարգի բարեփոխումների հետ կապված
ընդհանուր հիմնախնդիրների թվին են դասվում՝
AA ֆինանսավորման բացակայությունը,
AA բարդ քաղաքական իրավիճակը,
AA ընտրական բարեփոխումների հանդեպ հանրության կամ քաղաքական
դերակատարների հետաքրքրվածության ցածր մակարդակը,
AA տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերի միջև հնարավոր մրցակցությունը,
AA իրավական փորձի կամ այլ անհրաժեշտ հմտությունների բացակայությունը:
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Ռազմավարական պլանավորում
Պատշաճ ռազմավարական պլանավորումը կարևոր քայլ է ընտրական բարեփոխումների համար
հետընտրական լոբբինգի կազմակերպման գործում: Չնայած ընտրական բարեփոխումներն ավելի
լայն քաղաքական գործընթացների մաս են կազմում և կարող են անկանխատեսելի լինել, այնուհանդրձ
կարևոր է մշակել ծրագրեր՝ առաջարկությունների կիրառման հնարավորությունը բաց չթողնելու
համար: Այդ նպատակների իրականացմանը միտված ջանքերի հստակ սահմանումը կհանգեցնի
նախաձեռնությունների փոխհամաձայնեցվածությանը, ներգրավված կազմակերպությունների միջև
փոխըմբռնմանը և կնպաստի այլ շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ պոտենցիալ ֆինանսատուների
համար թափանցիկության բարձրացմանը:
Ստորև ներկայացված կետերն արժե հաշվի առնել հարթակի ստեղծման ժամանակ.

Ինչպիսի՞ կազմ ունի ձեր կազմակերպությունը / կոալիցիան
Որոշ տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբեր հանդես են գալիս որպես կոալիցիա
կամ «հովանոցային» կառույց և կազմված են ՔՀԿ-ներից, որոնք ներկայացնում են
հետաքրքրությունների լայն շրջանակ, մինչդեռ մյուսները ներկայանում են որպես
առանձին կազմակերպություններ: Եթե տեղական ՔՀԿ դիտորդական խումբը
կոալիցիա է կամ «հովանոցային» կառույց, ապա այն, որպես կանոն, արդեն ունի
ընտրական համակարգի բարեփոխումների ոլորտի հետ առնչվող ՔՀԿ-ների լայն
ներկայացուցչություն։ Եթե խոսքն առանձին կազմակերպության մասին է, ապա
այն կարող է ցանկություն ունենալ ստեղծելու գործունեության ավելի ընդարձակ
հարթակ:
AA Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպիսի կազմակերպություններ են
ներգրավված տվյալ կոալիցիայի / «հովանոցային» կառույցի մեջ և
ում են դրանք ներկայացնում: Քանի որ ընտրական բարեփոխումների
գործընթացը պետք է լինի համապարփակ, կարելի է ներգրավել այլ
ժողովրդագրական խմբեր ներկայացնող կազմակերպությունների (օրինակ՝
կանանց,
ազգային
փոքրամասնություններին,
հաշմանդամներին,
երիտասարդներին / ուսանողներին, կրոնական խմբերին, ներքին
տեղահանված անձանց և այլն): Սակայն, եթե ձեր խնդիրն է կենտրոնանալ
որոշակի թիրախային խմբի վրա, ապա բազմանդամ կոալիցիան կարող է
այնքան էլ նպատակահարմար չլինել:
AA Նաև պետք է ուշադրություն դարձնել կազմակերպության / կոալիցիայի
հասարակական ընկալմանը: Ընտրական բարեփոխումների համար
օգտակար է ունենալ նշանակալի փորձ ընտրական հարցերում, բայց
միևնույն ժամանակ ապավինել լայն շրջանակին՝ ներկայացնելով
տարբեր քաղաքացիների շահերը: Շատ կարևոր է, որ ձեզ ընկալեն
որպես ապակուսակցական կազմակերպություն՝ ոչ մի քաղաքական շահ
չհետապնդող։
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Ի՞նչ նպատակներ եք հետապնդում
Կարևոր է նախապես որոշել ընտրական բարեփոխումներին ուղղված ջանքերի
նպատակը: Ի՞նչ հստակ խնդիրներ է ձեր խումբը ծրագրում է լուծել: Ի՞նչ
փոփոխությունների եք ակնկալում հասնել այդ ջանքերի արդյունքում: Եթե
հարթակը ներառում է ՔՀԿ-ների լայն շրջանակ, ապա հիրավի կարևոր է, որ
յուրաքանչյուր կազմակերպություն մասնակցի ռազմավարական պլանավորման
գործընթացին և կիսի հարթակի կամ կոալիցիայի ընդհանուր նպատակները:
Եթե հարթակի կողմից խթանման ենթակա առաջարկությունների փաթեթում
ներառված են հստակ թեմատիկ հարցեր, ինչպիսիք են թափանցիկությունը, օրենքի
գերակայությունը, զանգվածային լրատվության միջոցների ազատությունը,
քարոզչության ֆինանսավորումը, կանանց մասնակցությունը, հաշմանդամության
ունեցող
անձանց
իրավունքները,
ազգային
փոքրամասնությունների
իրավունքները, ներքին տեղահանված անձանց խնդիրները և այլն, ապա կարող է
օգտակար լինել կոալիցիա ստեղծել այն ՔՀԿ-ների հետ, որոնք թիրախավորում են
այդ հարցերը, և դրանք ներառել հարթակում:

Ի՞նչ հնարավորություններ ունի ձեր կազմակերպությունը
Ընտրական բարեփոխումներին աջակցելու և առաջարկությունների կիրառմանը
հետևողական լինելու համար անհրաժեշտ են բազմաթիվ հմտություններ և փորձ,
որը ՔՀԿ-ները ձեռք են բերում ընտրությունների դիտարկման ընթացքում: Կարևոր
է հաշվի առնել համեմատական առավելությունները, որոնք տարբեր խմբեր բերում
են կոալիցիա/ հարթակ, որպեսզի կարողանան լրացնել միմյանց ջանքերը:
Միևնույն ժամանակ, ընտրական բարեփոխումների ջատագովությունը կարող
է պահանջել հավելյալ հմտություններ, այդ իսկ պատճառով շատ արդյունավետ
է հարթակում ներգրավել այլ ՔՀԿ-ների, որոնք ունեն հատուկ և տարբերվող
գիտելիքներ։ Կախված գործունեության կառուցվածքից՝ համապատասխան
փորձը կարող է ներառել.
AA քաղաքական լոբբիզմ՝ ընտրական համակարգի բարեփոխումներին կամ
մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին վերաբերող,
AA իրավաբանական փորձ, այդ թվում՝ միջազգային չափանիշների խորքային
իմացություն,
AA օրենսդրության մշակում և վերլուծություն,
AA հաղորդակցման հմտություններ, այդ թվում՝ սոցիալական ցանցերում
իրականացվող արշավները,
AA համագործակցություն խորհրդարանի և քաղաքական կուսակցությունների
հետ,
AA լայնամասշտաբ և բարձր մակարդակի միջոցառումների կազմակերպում,
հետազոտություն անցկացնելու փորձ:
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Հարթակի մասնակից խմբերի վարչարարական և ֆինանսական ներուժը հաշվի
առնելը ոչ պակաս կարևոր է, քան որոշակի հմտություններ և գիտելիքներ ունենալը:
Ի տարբերություն ընտրությունների համեմատաբար կարճաժամկետ դիտորդական
առաքելության, ընտրական համակարգի բարեփոխումները պահանջում են
կայուն և երկարաժամկետ մոտեցում, հետևաբար անհրաժեշտ է ստեղծել
վարչարարական և ֆինանսական կառույցներ, որոնք կզբաղվեն կառավարման և
համակարգման հարցերով մի քանի տարի շարունակ: Որպես կանոն, հարթակները
կամ կոալիցիաները ընտրում են մեկ խումբ՝ քարտուղարության գործառույթները
կատարելու և ընտրական բարեփոխումների գործընթացը ղեկավարելու համար:
Այդ կազմակերպությունը պետք է ունենա անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներ՝
հուսալի ֆինանսական կառավարում ապահովելու և ցանկացած ֆինանսատու
կազմակերպությանը պարբերաբար ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ
տրամադրելու, ինչպես նաև ծրագրի գործընկերներին արդյունավետ կերպով
համակարգելու համար:

Ինչպիսի՞ն է ընդհանուր քաղաքական համատեքստը
Ընդհանուր քաղաքական համատեքստը ազդում է առաջարկությունների կիրառման
և ռազմավարության մշակման վրա՝ ներառելով կոալիցիայի/հարթակի կազմը:
AA Բաց քաղաքական միջավայրում, որտեղ կա կամ կարող է
դրսևորվել ընտրական համակարգի բարեփոխումները խթանելու
քաղաքական կամք, գուցե կարիք լինի, որ հարթակը անմիջականորեն
ներգրավվի բարեփոխումների թեմայով բանավեճում: Այս դեպքում,
անհրաժեշտ կլինի հարթակում ներառել քաղաքական և իրավական
փորձ ունեցող կազմակերպությունների։ Դրանց թվին կարող են դասվել
հետազոտական կենտրոնները, ուսումնական հաստատությունները, մարդու
իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ները, աջակցություն
ցուցաբերող խորհրդարանական կազմակերպությունները, օրենսդրական
հարցերի շուրջ մասնագիտացած կենտրոնները: Թեև կարևոր է արդյունավետ
արտաքին կապեր հաստատել հանրության հետ ընտրական համակարգի
բարեփոխումների ընթացքում տեղեկատվության փոխանակման համար,
քանզի կարող են լինել դեպքեր, երբ ի հայտ գա քաղաքացիներին
մոբիլիզացնելու անհրաժեշտություն, հիմնական ուշադրությունը պետք է
սևեռել տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելու վրա:
AA Բաց քաղաքական միջավայրում, որտեղ չկա ընտրական
համակարգի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ քաղաքական
կամք, կամ այդ հարցը քաղաքական օրակարգից դուրս է, կարելի է
ջանքերը կենտրոնացնել ոչ թե ընտրական բարեփոխումների ջատագովման,
այլ հարցը օրակարգ մտցնելու վրա: Բազմակողմանի մոտեցում կարելի
է դրսևորել հանրության իրազեկվածության բարձրացման, ինչպես նաև
հանրության լայն շրջանակներում զանգվածային լրատվության միջոցների
և այլ տեղեկատվական ռազմավարությունների օգնությամբ ընտրական
բարեփոխումների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու հարցերում՝
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փորձելով գտնել համագործակցության որոշակի եզրեր ինստիտուցիոնալ և
քաղաքական դերակատարների միջև՝ ուղղված շփման հնարավոր կետերը
բացահայտելուն և առաջարկությունների կիրառման համար հստակ
գործողություններ նախագծելուն: Նման համատեքստում կարևոր է ներառել
քաղաքական դաշտի վրա ազդեցություն ունեցող կազմակերպություններ,
ինչպես նաև բազային մակարդակի ցանցեր ունեցող ՔՀԿ-ներ:
AA Փակ քաղաքական միջավայրում, օրինակ՝ ավտորիտար ռեժիմի
ներքո, որտեղ չկա քաղաքական կամք, ընտրական բարեփոխումների
ջատագովության արշավի նպատակն է բարձրացնել հասարակության
իրազեկվածությունը թափանցիկ, արժանահավատ և համընդգրկուն
ընտրությունների անցկացման հիմնական խոչընդոտների վերաբերյալ:
Այս պարագայում կարևոր է ունենալ լայն հարթակ (եթե քաղաքական
պայմանները թույլ տան), աջակցություն ցուցաբերել հանրությանը
բարեփոխումների հարցում: Կարևոր է նաև կենտրոնանալ հանրությանը
իրազեկելու այլընտրանքային միջոցների վրա, քանի որ ավանդական
միջոցները կարող են վերահսկվել պետության կողմից:

Լավ գործելակերպի օրինակ

Թունիս

ՔՀԿ-ները զբաղվում են ընտրական համակարգի բարեփոխումների
միասնական ջատագովմամբ՝ հիմք ընդունելով համատեղ
առաջարկությունները
Թունիսն իր առաջին հետհեղափոխական ժողովրդավարական ընտրություններն անցկացրեց
2011 թվականի հոկտեմբերին: Ընտրությունները դիտարկում էին մեծաթիվ միջազգային և
տեղական կազմակերպություններ, որոնցից շատերը մշակեցին հետագա ընտրությունների
բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ: Մի քանի ամիս անց միջազգային դիտորդների
խմբերը կազմակերպեցին միջոցառում, որի նպատակն էր ներդաշնակեցնել և համաձայնեցնել
առաջարկությունները: Այն ԶԼՄ-ների ուշադրությունը բևեռեց ընտրական համակարգի
բարեփոխումների անհրաժեշտության հանգամանքի վրա, ինչպես նաև ընդգծեց բոլոր ազգային
խմբերի համար համընդհանուր հարթակի ստեղծման յուրաժամանակությունը, որպեսզի
ընտրական բարեփոխումների մասին մեկ ձայնով խոսվի Ազգային հիմնադիր կոմիտեի (ԱՀԿ)
որոշումներ կայացնող պաշտոնյաների հետ:
2013-ին տարաբնույթ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող 8 (ութ) տեղական դիտորդական
և ընտրությունների ջատագովությամբ զբաղվող խմբեր միավորվեցին ընտրական
բարեփոխումները խթանելու նպատակով:7 2011 թվականին միջազգային դիտորդական

7. Հարթակը ներառում էր՝ Association tunisienne de droit constitutionnel, Association tunisienne pour l’intégrité et
la démocratie des élections, I Watch, Jeunesses sans frontières, La ligue des électrices tunisiennes, Observatoire
Chahed, Réseau Mourakiboun and Réseau Ofiya.
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խմբերի անձնական դիտարկումների և առաջարկությունների հիման վրա հարթակի
մասնակիցները ներկայացրեցին ընտրական օրենսդրության բարելավմանն ուղղված 75 հստակ
առաջարկություններ, որոնք հիմք դրեցին բարեփոխումների խթանման համար համատեղ
գործողությունների մշակմանը: Հարթակը համաձայնության եկավ հիմնական հարցերի շուրջ՝
քննարկումներ ծավալելով ԱՀԿ֊ի հետ միասնական կամ անհատական հանդիպումների
ընթացքում, այդ թվում՝ երկկողմանի հանդիպումներ ԱՀԿ֊ի ընդհանուր իրավասության
կոմիտեի անդամների հետ՝ պատասխանատու ընտրական համակարգի բարեփոխումների
համար, տեղեկատվության տարածում ԶԼՄ֊ների հետ հարցազրույցների տեսքով և համատեղ
մամլո ասուլիսների կազմակերպում: ՔՀԿ-ները կարողացան իրականացնել հանրային
արշավ` հիմնվելով 2011 թվականի դիտորդական առաքելության ընթացքում և դրանից հետո
ընտրությունների ոլորտում ձեռք բերած իրենց փորձի վրա: Արդյունքում նրանց ջանքերը
հանգեցրին 2017 թվականի փետրվարին նոր առաջադեմ օրենքի ընդունմանը, այդ թվում՝
փոփոխություններ հետևյալ ոլորտներում. քարոզչության ֆինանսավորում, ընտրություններում
դիտորդի կարգավիճակ, երիտասարդների մասնակցություն, գենդերային հավասարություն և
թերուս մարդկանց համար քվեարկության գաղտնիություն: 8

8. Ծրագիրը ֆինանսավորում է ստացել «Կայունության գործիք»֊ից, IFS-RRM/2011/ 266-128.

38

ԲԱԺԻՆ 6

Հարաբերություններ
շահագրգիռ կողմերի
հետ

ԲԱԺԻՆ 6
Հարաբերություններ շահագրգիռ կողմերի հետ
Դիտորդները հաճախ ներկայացնում են առաջարկությունների մի ամբողջական փաթեթ, սակայն
դրանցից յուրաքանչյուրը վերաբերում է առանձին խնդրի և կարող է պահանջել մեկ կամ մի քանի
շահագրգիռ կողմերի մասնակցություն:
Յուրաքանչյուր առաջարկության համար հաշվի է առնվում, թե ովքեր է հիմնական շահագրգիռ
կողմերը, և ում պետք է դիմել փոփոխություններ կատարելու համար: Ովքե՞ր են աջակիցները: Ովքե՞ր
են հավանական մրցակիցները: Ո՞վ դեռ չի կողմնորոշվել, և ու՞մ կարելի է համոզել: Անհրաժեշտ է
անցկացնել շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն։

Ովքե՞ր են հիմնական շահագրգիռ կողմերը
Նախ և առաջ, կարելի է կազմել առաջարկություններ՝ հիմք ընդունելով դրանց կիրառման
համար շահագրգիռ կողմի / հաստատության առավել ակտիվ ներգրավվածություն ցուցաբերելու
փաստը: Օրինակ՝ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններ
նախատեսված են խորհրդարանի և կառավարության համար, մինչդեռ մյուսները, որոնք վերաբերում
են կարգավորող դաշտին, կենտրոնանում են ընտրական մարմինների վրա: Այլ կարևոր շահագրգիռ
կողմեր են համարվում դատական համակարգը, քաղաքական կուսակցությունները, զանգվածային
լրատվամիջոցների դաշտը կարգավորող մարմինները, ներքին գործերի նախարարությունը,
ոստիկանությունը, քաղաքացիական հասարակությունը կամ այլ հաստատություններ:

Ովքե՞ր են համարվում առաջնային կամ
երկրորդական որոշում կայացնող մարմիններ
Խորհրդարանները և ընտրական մարմինները, որպես կանոն, հանդիսանում են բավական բարդ
ինստիտուտներ, և դրանցում որոշումների կայացման գործընթացը կարող է շատ խրթին լինել:
Հետևաբար երկրորդ քայլը պետք է լինի այդ կառույցներում հատուկ շահագրգիռ կողմերի և որոշում
կայացնողների սահմանումը, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կարող են ներսից ազդել որոշումների
կայացման վրա:
Սովորաբար խորհրդարանի պարագայում սա հատկապես բարդ իրադարձություն է, թեև
խորհրդարանում կարող է լինել խորհրդատվական մարմին՝ պատասխանատու օրենսդրության
մշակման կամ ներկայացման համար: Անհրաժեշտ է նաև համագործակցել խորհրդարանում
ներկայացված քաղաքական կուսակցությունների, նրանց ղեկավարների, խորհրդարանական
խմբակցությունների և անգամ անհատ պատգամավորների հետ՝ ստանալու նրանց աջակցությունը
այն բարեփոխումների հարցում, որոնք համապատասխանում են առաջարկություններին: Կախված
խորհրդարանի կառուցվածքից և ռեսուրսներից՝ հանձնաժողովների անդամները և պատգամավորների
օգնականները կարող են առանցքային դերակատարներ դառնալ։ Խորհրդարանում նաև
թափանցիկության և մատչելիության մակարդակն է պայմանավորում որոշումներ կայացնողների
հետ փոխգործակցության տեսակն ու գործունեության ուղղվածությունը։ Կառավարությունները
հաճախ օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ են առաջարկում կամ վերահսկում են օրենսդրական
օրակարգը, ուստի նրանց նույնպես պետք է ներգրավել:
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Թիրախային լսարանի սահմանաում
Վերոհիշյալ վերլուծության հիման վրա կարելի է սահմանել «թիրախային լսարան(ներ)» յուրաքանչյուր
առաջարկության համար: Ջանքերը պետք է ուղղված լինեն ինստիտուտներին և/կամ անհատներին, ում
վրա ցանկանում եք ազդեցություն ունենալ: Եթե հայտնի է շահագրգիռ կողմերի ներկայիս վերաբերմունքը
ձեր նպատակին, փորձեք հասկանալ՝ արդյոք այն դրական է, բացասական, թե չեզոք: Գնահատեք
յուրաքանչյուր թիրախային լսարանի վրա ազդելու լավագույն միջոցը: Նույնիսկ եթե ձեր հնարավոր
աջակիցները դրական են վերաբերում սահմանված նպատակին, գուցե դեռ անհրաժեշտություն լինի
համոզել նրանց խնդրի կարևորության և համապատասխան գործողությունների ձեռնարկման հարցերում:
Եթե նրանք բացասաբար են տրամադրված, ապա հարկավոր է հասնել կարծիքի փոփոխման: Եթե նրանք
կողմնորոշված չեն, ապա գուցե հասկանում են խնդրի խորությունն ու հրատապությունը, սակայն դեռևս
պետք է համոզվեն որևէ դիրքորոշման մեջ փաստահեն ապացույցների օգնությամբ:
Անհատներից և կազմակերպություններից բացի հիմնական թիրախային լսարան է հանդիսանում
հասարակությունը՝ որպես բարեփոխումներով մտահոգված շահագրգիռ կողմ, ինչպես նաև այլ
շահագրգիռ կողմերի վրա ճնշման միջոցով ազդելու հնարավոր գործիք: Հանրային աջակցությունը կարող
է կազմակերպվել ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում:
Կախված քաղաքական ենթատեքստից՝ միջազգային և դիվանագիտական կառույցները կարող են լինել
մեկ այլ կարևոր թիրախային լսարան, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմ: Որոշ երկրներում միջազգային
հանրությունը կարող է առանցքային դեր խաղալ ընտրական համակարգի բարեփոխումների խթանման
գործում: Եվրամիության պատվիրակությունները և Եվրամիության անդամ երկրները հանձնառություն ունեն
վերահսկելու ԵՄ ընտրությունների դիտորդական առաքելությունների, ինչպես նաև ընտրություններում
դիտորդություն իրականացնող այլ մարմինների զեկույցները (օրինակ՝ Եվրոպայի անվտանգության
և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու
իրավունքների գրասենյակը՝ ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ), ինչպես նաև օժանդակել նրանց կողմից ներկայացված
առաջարկությունների կիրառմանը։9 Մասնավորապես այն երկրներում, որտեղ ԵՄ ԸԴԱ-ն կամ ԵԱՀԿ /
ԺՀՄԻԳ֊ը աշխատել են, ԵՄ պատվիրակությունները կարող են առաջատար դեր խաղալ ընտրական
բարեփոխումների ջատագովության գործում՝ համատեղելով քաղաքական երկխոսությունը, որը ԵՄ-ն
ձևավորում է հյուրընկալող երկիր հետ, և զարգացմանն ուղղված համագործակցային միջոցառումները,
այդ թվում՝ քաղաքացիական հասարակության աջակցությամբ։10
Ընտրական բարեփոխումների ջատագովության ծրագիրը կախված է ընդհանուր համատեքստից և
մի շարք այլ գործոններից: Հաջորդ բաժնում անդրադարձ կկատարվի հնարավոր գործողությունների
տարատեսակներին։
Որոշում կայացնող
մարմիններ

Քաղաքացիներ

AAԿառավարություն
AAԱզգային Ժողովի

պատգամավորներ

AAԸնտրական մարմիններ
AAՔաղաքական
AAկուսակցություններ

Ջատագովության
արշավներ

ՔՀԿ
հարթակ

Հանրության
իրազեկվածության

AAՆերպետական
AAՏարածաշրջանային

9. Տես «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ռազմավարական շրջանակները և գործնականում դրանց
կիրառմանը նպաստող միջոցառումների ծրագիրը» (2012-2015 թթ.) հետևյալ հղմամբ՝ https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ EN / foraff /131181.pdf

10. Ընտրություններին ԵՄ֊ի մոտեցման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տե՛ս ԵՄ
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ձեռնարկը՝ «Հետընտրական շրջան. ԵՄ ընտրությունների դիտորդական առաքելությունների (2017 թվականի
մայիս) կողմից ներկայացված առաջարկությունների կիրառման լավագույն գործելակերպը»՝ https://eeas.
europa.eu/sites/ EEAS / ֆայլեր / eom_brochure_2017.pdf

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 6

Լավագույն գործելակերպի օրինակ

Վրաստան
ՔՀԿ-ները ջանքեր են գործադրում ընտրական
համակարգը բարեփոխելու համար
Վրաստանում գրեթե ամեն տարի մեկը մյուսին հաջորդող խորհրդարանական, նախագահական
և ՏԻՄ ընտրություններն ընտրական բարեփոխումների վերաբերյալ քննարկումների շարժառիթ
դարձան, և ՔՀԿ-ները օգտվեցին այդ հնարավորություններից՝ իրենց առաջարկությունները
խթանելու համար: Արդար ընտրությունների և ժողովրդավարության միջազգային միությունը
(ԱԸԺՄՄ) գլխավորեց ընտրական համակարգի բարեփոխումների իրականացումը՝ Վրաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ Վրաստան»֊ի հետ
համատեղ։ Նրանց ջանքերի շնորհիվ ՔՀԿ-ները հասկացան, որ առավել շոշափելի արդյունքների
կարելի է հասնել միասնական ջատագովության և դաշինքների ստեղծման ճանապարհով։
Վերջին տարիներին ընտրական բարեփոխումների առանցքային հարցը եղել է խորհրդարանական
ընտրական համակարգի փոփոխությունը, քանի որ գոյություն ունեցող խառը մեծամասնական֊
համամասնական համակարգը բազմիցս հանգեցրել է անհամաչափ արդյունքների, որոնք
շահավետ էին իշխող կուսակցությունների համար, բայց անբարենպաստ իրավիճակում էին
դնում ընդդիմությանը: Այն նաև թերանում էր ձայների հավասարություն ապահովելու հարցում և
մեծամասնական ընտրատարածքներում հաճախ հանգեցնում էր «կորցրած ձայների» մեծ թվի:
2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ իր վերջնական զեկույցում
ԱԸԺՄՄ-ն առաջարկեց, որ «առկա ընտրական համակարգը վերանայվի` ապահովելու ձայների
հավասարության սկզբունքը և քաղաքացիների կամքի համաչափ արտացոլումը բարձրագույն
օրենսդիր մարմնում»:
Այդուհանդերձ, ընտրական համակարգում փոփոխություններ մտցնելու գործընթացը
բարդացավ, քանի որ պահանջվում էր սահմանադրության փոփոխություն: 2012 թվականի
ընտրություններից հետո ընտրական բարեփոխումների վերանայման նպատակով ստեղծվեց
խորհրդարանական աշխատանքային խումբ: ՔՀԿ-ներն ակտիվորեն ներգրավված էին
այդ աշխատանքներում, և չնայած նրանց մի շարք առաջարկությունների ընդունմանը
(օրինակ՝ քարոզչության ֆինանսավորմանն առնչվող), ընտրական համակարգում զգալի
փոփոխություններ չդիտվեցին: Նմանատիպ իրավիճակ ստեղծվեց ևս մեկ աշխատանքային
խմբում, որը ձևավորել էր ՏԻՄ ընտրություններից առաջ։
2015 թվականին քաղաքացիական հասարակությունը սկսեց ընտրական համակարգի
բարեփոխման նոր արշավ: 8 (ութ) ՔՀԿ-ներ և 14 (տասնչորս) քաղաքական կուսակցություններ
համատեղ համաձայնագիր ստորագրեցին՝ ձևավորելով ընտրական համակարգի շուրջ գերակա
միակարծություն ու համաձայնություն: Չնայած համաձայնագիրը խթան էր հանդիսանում,
սակայն դեռևս չկար իշխող կուսակցության կողմից բավարար քաղաքական կամք:
Այնուամենայնիվ, համակարգում որոշ փոփոխություններ կատարվեցին, իսկ արշավը հարցը
մտցրեց քաղաքական օրակարգ:
2016 թվականին խորհրդարանում քննարկման դրվեցին ընտրական համակարգի
բարեփոխմանն ուղղված երկու սահմանադրական փոփոխություններ, սակայն նրանցից ոչ
մեկը չընդունվեց: Երբ 2016 թվականի ընտրությունների արդյունքում իշխող կուսակցությունը
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ստացավ սահմանադրական մեծամասնություն,
ընտրական համակարգի բարեփոխման
անհրաժեշտությունն ավելի ակնհայտ դարձավ: ԱԸԺՄՄ֊ն ու գործընկեր ՔՀԿ-ները միացան
խորհրդարանի կողմից հաստատված Սահմանադրական հանրաքվեի հանձնաժողովին՝
քննարկելու սահմանադրական փոփոխություններին և լրամշակումներին, հանրային
շահերի պաշտպանությանն ու հաշվետվությունների ներկայացմանը վերաբերող հարցերը:
Միաժամանակ ՔՀԿ-ները երկխոսություն ծավալեցին քաղաքական կուսակցությունների և
միջազգային հանրության հետ ու կապ հաստատեցին Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, որը
պետք է իր կարծիքը հայտներ փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ:
Պետական սահմանադրական հանձնաժողովում ընդդիմության և ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների
մեծ մասը պահանջում էր ընտրական համակարգի բարեփոխում: Հանձնաժողովի կողմից
ներկայացված փոփոխությունների նախագծերը նախատեսում էին համամասնական
ընտրակարգ, սակայն այնպիսի վերապահումներով, որոնք լիովին չէին վերացնում
թերությունները: Չնայած քաղաքական կուսակցությունների դիմադրությանը և ՔՀԿ-ների ու
Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից քննադատական գնահատականներին՝ փոփոխությունների
նախագիծն արագ ընդունվեց իշխող կուսակցության կողմից: Թեև որոշ փոփոխություններ
կատարվեցին վերջին պահին՝ Վենետիկի հանձնաժողովի նկատառումների արդյունքում,
իշխող կուսակցությունը հայտարարեց, որ մինչև 2024 թվականը նոր լիիրավ համամասնական
ընտրակարգը չի կիրառվելու, իսկ 2020 թվականի ընտրությունները անցկացվելու են ըստ
գործող համակարգի։
Համամասնական ընտրակարգի ներդրման հետաձգումը ՔՀԿ-ները դիտարկեցին որպես
մասնակի հաջողություն: Այս փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրական համակարգի բարեփոխման
ջատագովությունը երկարաժամկետ գործընթաց է, որը պահանջում է կայուն և հետևողական
վերաբերմունք ՔՀԿ-ների կողմից: 2012 թվականին ներկայացված առաջարկությունները
կարող են կիրառվել միայն 2024 թվականին: Այնուամենայնիվ, սա կաևոր քայլ է Վրաստանում
հավասար պայմաններով ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու գործում:11

11. ԵՄ-ն աջակցել է Վրաստանի քաղաքացիական հասարակությանը ընտրական բարեփոխումներին ուղղված մի
շարք ծրագրերի շրջանակներում. ENPI / 2013 / 323-438 (CL), «2013 թվականին Վրաստանի նախագահական
ընտրությունների դիտարկումը և զուգահեռ հաշվարկը», ENPI / 2012/296 -516 (CL) «ՔՀԿ-ների և Վրաստանի
խորհրդարանի միջև քաղաքական երկխոսության որակի բարելավում»:
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ԲԱԺԻՆ 7

Ընտրական
բարեփոխումների
խթանում և
ջատագովության
նախաձեռնություններ

ԲԱԺԻՆ 7
Ընտրական բարեփոխումների խթանում
և ջատագովության նախաձեռնություններ
Ի՞նչ նկատառումներ պետք է հաշվի առնեն խմբերը բարեփոխումների խթանման նախաձեռնություններ
մշակելիս: Ինչպիսի՞ հստակ ջանքեր պետք է ներդնեն տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերն ու
կազմակերպությունները տարբեր առաջարկությունների ջատագովության համար:
Որոշ առաջարկություններ ենթադրում են փոփոխություններ իրավական դաշտում, ինչը հնարավոր
չէ առանց քաղաքական կուսակցությունների և խորհրդարանի այլ ներկայացուցիչների հետ
փոխգործակցության (եթե կա քաղաքական կամք): Մյուսները վերաբերում են գործող կանոնների
պահպանմանը, և կարող է առաջանալ հանրային արշավների կազմակերպման անհրաժեշտություն`
որոշումներ կայացնողների վրա ճնշում գործադրելու նպատակով: Պետք է մանրամասն վերլուծել
նախաձեռնությունը՝ այն կապելով համատեքստի և առաջարկության տեսակի հետ:
Արտաքին կապը հանդիսանում է ցանկացած բարեփոխման խթանմանն ուղղված արշավի հաջողության
բանալին: Սա նշանակում է՝ զանգվածային լրատվության միջոցների հետ լավ հարաբերություններ,
հաղորդակցման պլանի առկայություն և արդյունավետ հանրային հաշվետվողականություն:

Ընդհանուր քաղաքական համատեքստի վերլուծություն
Ինչպես արդեն նշվեց, ընդհանուր քաղաքական համատեքստը կարևոր է և նպաստում է հստակ
գործունեության ուղղության ձևավորմանը: Նախքան բարեփոխումների գործընթացը սկսելը, կարևոր
է գնահատել.
aa Արդյո՞ք ընտրություններին առնչվող բարեփոխումների իրականացումն արդեն
ընթացքի մեջ է: Արդյո՞ք քաղաքական կուսակցությունները և / կամ այլ շահագրգիռ
կողմերը դա քննարկում են: Կամ գուցե բարեփոխումների գործընթացն ազդում է
մեկ այլ խմբի վրա (օրինակ՝ երիտասարդներ, կանայք և այլն):
AA Եթե այդպես է, ապա ընտրական բարեփոխումներին ուղղված գործողությունները
պետք է պլանավորել ընթացիկ համատեքստում: Սա կպահանջի փոխգործակցություն
այլ մասնակիցների հետ` որոշելու համար, թե ինչպես կարող է հարթակը լավագույնս
նպաստել գործընթացի արդյունավետությանը։
AA ᴏ Եթե ոչ, ապա խնդիրը լինելու է ընտրական համակարգի բարեփոխմանն առնչվող
հարցերն օրակարգ մտցնելը:
aa Արդյո՞ք կա քաղաքական կամք՝ ընտրական համակարգի բարեփոխմանն
ուղղված առաջարկությունները վերանայելու և կիրառելու համար:
AA Եթե այո, ապա հարթակը կարող է որոշումներ կայացնողներին ներգրավելու համար
միջոցառումներ պլանավորել` ընտրական բարեփոխումների գործընթացին օժանդակելու
միտումով:
AA Եթե ոչ, ապա պետք է քաղաքացիների կողմից ճնշման, ինչպես նաև անմիջական
շփումների միջոցով որոշումներ կայացնողներին համոզել ընտրական բարեփոխումների
մասին խորհրդածել։
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

aa Արդյո՞ք կա քաղաքական միջավայր, որը նպաստում է մեդիա հաղորդակցության
և բարեփոխումներին ուղղված քաղաքական գործունեության խթանմանը:
AA Եթե այո, ապա հարթակը կարող է օգնել քաղաքացիներին հասկանալ ընտրական
համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը ավանդական լրատվամիջոցների
և տեղեկատվական գործունեության շնորհիվ, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի և
համացանցի միջոցով:
AA Եթե ոչ, ապա հարթակը պետք է գտնի քաղաքացիների իրազեկվածության բարձրացման
նորարար եղանակներ, օրինակ՝ ընտրական օրենքների նախատիպերի մշակման կամ
զուգահեռ անցկացվող այլ քաղաքացիական միջոցառումների միջոցով՝ միաժամանակ
հաշվի առնելով ՏՏ և անձնական անվտանգության հետ կապված խնդիրները:
aa Արդյո՞ք միջավայրը հետհակամարտային է:
AA Եթե այո, ապա կարող են լինել անցումային միջոցներ ընտրությունների կազմակերպման
համար, որոնք բարդացնում են ընտրական բարեփոխումների մասին քննարկումները,
իսկ ընտրական համակարգի բարեփոխմանն ուղղված գործողությունների
իրականացումը հետաձգում են ավելի երկար ժամկետով: Ցանկացած գործողություն
պետք է ուղղված լինի ներգրավվածության և մասնակցության խրախուսմանը,
հնարավոր բռնության կանխարգելմանն ու մեղմացմանը և խաղաղության
պահպանմանը:12 Նման գործունեության պարագայում պետք է հաշվի առնել
հակամարտությունների հանդեպ զգայունությունը, քանի որ ընտրական թեմայով
հարցերը կարող են ծառայել որպես բռնության հնարավոր խթան:
AA Եթե ոչ, ապա կրկին պետք է հաշվի առնել հակամարտությունների հանդեպ
զգայունությունը՝ միշտ խթանելով բաց լինելու կարևորության և թափանցիկության
սկզբունքները:

Քաղաքական միջավայր

Քաղհասարակության գործունեության տարբերակներ

Բաց քաղաքական միջավայր,
ընտրական համակարգի
բարեփոխման համար
քաղաքական կամքի
առկայություն

Անընդհատ մասնակցություն բարեփոխումների վերաբերյալ
քննարկումներին, առաջարկությունների ակտիվ ներկայացում,
քաղաքացիների ներգրավում և աջակցություն, հասարակական
կարծիքի ուսումնասիրություն

Բաց քաղաքական միջավայր,
սակայն ընտրական
համակարգի իրական
բարեփոխման համար
քաղաքական կամքի
բացակայություն

Լոբբիինգ՝ ընտրական համակարգի բարեփոխման հարցը
քաղաքական օրակարգ մտցնելու նպատակով, բարեփոխումների
հանդեպ հանրային պահանջի ձևավորում զանգվածային
լրատվամիջոցներով արշավների և այլ իրազեկման
միջոցառումների ձևաչափով, որոշումներ կայացնողների
ներգրավում, հիմնախնդիրների բարձրաձայնում և
բարեփոխումների միջոցով դրանք լուծելու հնարավորություն

Փակ քաղաքական միջավայր,
քաղաքական կամքի
բացակայություն

Լոբբինգ՝ հանուն բարեփոխումների բաց գործընթացի. զուգահեռ
քաղաքացիական գործընթաց` ընտրական օրենքի նախագիծ,
համապարփակ վերահսկողություն, միջազգային հանրության
ներգրավում, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն

12. Տե՛ս Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի (NDI) ձեռնարկը՝ «Ընտրությունների մոնիտորինգ և
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բռնության դեմ պայքար անաչառ դիտորդության միջոցով». https://www.ndi. org/monitoring-and-mitigatingelectoral-violence.

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 7

Ընտրություններին առնչվող հարցերի վերաբերյալ
առաջարկությունների կիրառմանը նպաստող միջոցառումներ
Ընտրական բարեփոխումները խթանող նախաձեռնություններ մշակելիս քաղաքացիական
հասարակության հարթակները պետք է ջանք գործադրեն բարեփոխումների կարևորության
վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկվածությունը բարձրացնելու գործում, ինչը պահանջում է
հասարակության և քաղաքացիների կողմից առավելագույն ուշադրություն, ինչպես նաև որոշումներ
կայացնողներին և շահագրգիռ կողմերին ներգրավելու համար, քանի որ վերջիններս կարող են թեմայի
վերաբերյալ փորձագիտական վերլուծություն տրամադրել: Չնայած նմանօրինակ գործողությունների
բնույթը կարող է չհամընկնել, դրանք երկուսն էլ անհրաժեշտ են ընտրական բարեփոխումների
ջատագովության համար: Զանգվածային իրազեկման և փորձագիտական տեսակետների միջև
հավասարակշռությունը կախված է քաղաքական և ընտրական համատեքստից ու ժամանակի
ընթացքում փոխվում է, քանի որ ընտրական բարեփոխումները զարգացող գործընթաց են։
Պետք է նաև հաշվի առնել ընտրական բարեփոխումների խթանման համար անհրաժեշտ
միջոցառումների ժամանակացույցը: Թեև ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո
բարեփոխումներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում, բարեփոխումների խթանմանն ուղղված
ջանքերը կարելի է սկսել ցանկացած ժամանակ՝ ընտրությունների մեկնարկից բավականաչափ առաջ:

Օրակարգի
սահմանում
/իրազեկվածության
առավելաչափ
բարձրացում/

Ընտրական
բարեփոխումների
խթանման համար
հնարավոր
նախաձեռնությունների
թվին են դասվում՝

Որոշումներ
կայացնելու համար
պատասխանատու
անձանց ներգրավում
/իրազեկվածության
բարձրացում + որոշում
կայացնողներին
համոզում/

1
2
3
4

Քննարկումների
ընթացքի վրա
ազդեցություն
/փորձագիտական
օժանդակություն/

Իրազեկվածության բարձրացմանն
ուղղված ջանքերը

Ընտրական համակարգի
բարեփոխումների հանձնաժողովները
Օրենսդրության վերաբերյալ
մեկնաբանությունները

Հասարակական կարծիքի
ուսումնասիրությունը
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1

Ընտրությունների արդյունքների համաձայն և հնարավոր կլոր֊
սեղան քննարկումից հետո, ինչպիսի՞ն է երկրում ընդհանուր
վերաբերմունքը ընտրական բարեփոխումների նկատմամբ: Շատ
դեպքերում, ինչպես փորձը ցույց է տալիս, եթե բարդ ընտրական
գործընթացից հետո քաղաքացիների կամ միջազգային հանրության
ճնշումներ չեն լինում, ապա ընտրական բարեփոխումների հարցը
սովորաբար քաղաքական օրակարգ չի մտնում։

Իրազեկվածության
բարձրացմանն
ուղղված ջանքերը

Որո՞նք են ջատագովության համար ընտրված հստակ խնդիրներն ու բարեփոխումները: Ընտրական
գործընթացներին առնչվող խնդիրների լուծման անհրաժեշտության մասին իրազեկվածության
արդյունավետ բարձրացման համար կարևոր է ընդգծել, թե ինչպես են դրանք ազդում մարդկանց
առօրյա կյանքի վրա: Այնուհետև, խնդիրը հնարավոր կլինի կապել հստակ առաջարկության հետ: Միայն
այն դեպքում, երբ մարդիկ գիտակցեն բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, նրանք կմասնակցեն
լուծումներ որոնելու գործընթացին: Տեղեկացնելով և համախմբելով քաղաքացիներին հիմնական
խնդիրների ու առաջարկությունների շուրջ, հնարավոր կլինի ապահովել, որ հասարակությունը
պահանջի որոշում կայացնողներից այդ հարցերը օրակարգի բաղկացուցիչ մաս դարձնել:
Այս աշխատանքը պահանջում է անթերի տեղեկատվական և հաղորդակցման ռազմավարություն:
Իրազեկման միջոցառումների համար պետք է հիմք ծառայի թիրախային լսարանը, այդ լսարանի
համար տեղեկատվության մատուցման եղանակը և դրա ազդեցությունը, արձագանքման ենթակա
տեղեկատվությունը և այլն: Խմբերը պետք է իրականացնեն այդ տվյալների պլանավորում և նախնական
ուսումնասիրություն (նույնիսկ ոչ պաշտոնական), որպեսզի իրենց գործողությունները արդյունավետ լինեն:

Իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված մի քանի
խորհուրդներ ներկայացված են ստորև.
AA Տրամադրել ձեր խմբի կողմից դիտարկված և ընտրական համակարգի բարեփոխումներին
առնչվող խնդիրների հիմնավոր ձևակերպումներ և նշել, թե մասնավորապես ինչը
պետք է բարելավել: Ինչո՞ւ պետք է այդ հարցերը մարդկանց անհանգստացնեն։ Ի՞նչ
անհարմարություններ են դրանք առաջացնում։
AA Ընտրել մինչև 10 (տասը) առաջնահերթ առաջարկություններ, որոնք գրված են
հակիրճ, մատչելի լեզվով և հեշտությամբ ընկալելի են հասարակ քաղաքացիների համար:
«Քաղաքացիների պահանջները» պետք է դառնան իրազեկվածության բարձրացման արշավի
հիմքը:
AA Ստեղծել տեսողական առումով գրավիչ հաղորդակցության գործիքներ (կայքէջեր,
սոցիալական ցանցում էջեր և այլն), որոնք հեշտ օգտագործելի են և հասանելի են երկրում
խոսվող լեզուներով: Նյութը պետք է մշտապես թարմացնել լուսանկարներով, տեսանյութերով
և նորություններով, որպեսզի այն հետաքրքիր լինի այցելուներին:
AA Պահպանել կազմակերպության թափանցիկությունը, այդ թվում՝ հարթակի կայքէջի
միջոցով: Պետք է անկեղծ լինել հարթակի նպատակների, անդամակցության, ղեկավարների
և ֆինանսավորման հարցերում: Հետադարձ կապի առկայությունը կօգնի այցելուներին
լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջել, իսկ զանգվածային լրատվամիջոցները կիմանան,
թե ինչպես կարելի է արագ կապ հաստատել ձեզ հետ մեկնաբանություններ ստանալու
նպատակով:
AA Սահմանել ամենահարմար ժամանակհատվածը քաղաքական երկխոսություն
ծավալելու կամ լրացուցիչ ընտրությունների համար ձեր գործողությունները ԵՄ-ի կամ այլ
առաքելությունների հետ ներդաշնակեցնելու նպատակով (անհրաժեշտության դեպքում)։
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Իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումները կարող են ներառել.
AA Հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով հեռարձակվող գովազդային հոլովակներ՝
միտված ընտրական համակարգի բարեփոխումների հիմնական գաղափարի խթանմանը։
AA Քննարկման ձևաչափով ծրագրեր ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ`ընտրական
համակարգի բարեփոխման օրակարգի հստակ դրույթների ավելի խորը քննարկումների
և փորձագիտական պարզաբանումների համար: ՔՀԿ-ները կարող են մի շարք ծրագրեր
մշակել ընտրական բարեփոխումների տարբեր թեմաների վերաբերյալ:
AA Սոցիալական ցանցերում արշավների կազմակերպում` հարթակի հիմնական
գաղափարների խթանման և ջատագովության նպատակով՝ հատկապես երիտասարդների
ներգրավմամբ: Պակիստանում սոցիալական ցանցերի միջոցով իրականացվող
արշավներից մեկը օգտագործում էր #reformnow հեշթեգը՝ ընտրական առանցքային
բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման և ընտրություններից
առնվազն մեկ տարի առաջ դրանց ընդունման հրատապությունը մատնանշելու համար։
Քննարկման ձևաչափով ցանկացած ծրագիր կարելի է ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրել
սոցիալական ցանցերում, և պետք է պարզապես խրախուսել մարդկանց կիսվել
տեղեկատվությամբ ընկերների հետ:
AA Հանրահավաքներ, երթեր և այլ հասարակական միջոցառումներ (օրինակ՝
համերգներ՝ լրատվամիջոցների ուշադրությունը արշավի հանդեպ գրավելու համար:
Իրադարձությունները կարող են անցկացվել ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ
տեղական մակարդակով: Բարեփոխումների մասին քննարկումները կարող են ուղիղ
հեռարձակվել կայքէջում և Facebook սոցիալական ցանցում:
AA Ընտրական համակարգի բարեփոխումների համար ստորագրահավաք՝ որպես
«քաղաքացիների պահանջների» և աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության
դրսևորում, ինչպես նաև պատգամավորների վրա ճնշում գործադրելու գործիք: ՔՀԿ-ները
նաև կարող են բարեփոխումները խթանող բացիկներ տարածել, որոնք քաղաքացիները
պետք է ուղարկեն պատգամավորներին:

Արդյունավետ ուղերձների մշակման և հաղորդակցության մասին խորհուրդներ
Ընտրական
համակարգի
բարեփոխումների
խթանման
և
ջատագովության
համատեքստում ՔՀԿ-ները յուրաքանչյուր առաջնահերթ առաջարկության համար պետք
է մշակեն ուժեղ հիմնավորում, ուղերձներ և հիմնական դրույթներ, որոնք առաջարկում
են խմբերը: Ցանկալի է, որ հիմնավորումը և ուղերձն ուղղված լինեն որևէ հստակ
թիրախային լսարանին՝ հաշվի առնելով նրա շահերը և մղումները:
Յուրաքանչյուր առաջարկության համար պետք է դիտարկել հետևյալ կետերը.

1
2
3
4

Ո՞րն է այս առաջարկության իմաստը:
Ո՞ր թիրախային լսարանին է փորձ արվում այն հաղորդել:
Ո՞րն է մեր ուղերձը յուրաքանչյուր թիրախային լսարանին:
Ո՞րն է այդ թիրախային լսարանին հասնելու լավագույն միջոցը:
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Լավ գործելակերպի օրինակ

Մալազիա
Կոալիցիան ընտրողներին ներգրավում է ընտրական
բարեփոխումների գործընթացում քաղաքացիական
գործողությունների միջոցով
Բերսիհ 2.0 - 93 հանդիսանում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների
դաշինք, որը պաշտպանում է ազնիվ և արդար ընտրությունների անցկացումը և կոռուպցիայի
դեմ պայքարը: Ընդունելով ընտրական բարեփոխումների մասին 8 կետերից բաղկացած
պահանջների փաթեթ, դաշինքը 2011 թվականին դրանք մանրամասնորեն ներկայացրեց
Ընտրական բարեփոխումների խորհրդարանական հանձնաժողովին, որն այն մինչ այժմ
շարունակում է խթանել:
Դաշինքը հովանավորում է քաղաքացիների իրազեկվածության բարձրացման և որոշումներ
կայանողների վրա ճնշում գործադրելու լայնամասշտաբ արշավները, այդ թվում` հանրային
միջոցառումների, նորարարական առցանց արշավների և մասսայական հավաքների
տեսքով: 2015 թվականի օգոստոսին դաշինքն անցկացրեց երկօրյա հանրահավաք, որը մեծ
թվով մասնակիցներ ներգրավեց Մալազիայում և աշխարհի 85 քաղաքներում՝ կոչ անելով
բարեփոխումներ իրականացնել հանուն կոռուպցիայի վերացման և ազնիվ ու արդար
ընտրությունների անցկացման։ Հանրահավաքի միջոցով հաջողվեց հավաքել ավելի քան 500
հազար եվրո՝ Բերսիհի կողմից ընտրական համակարգի բարեփոխումների խթանման փորձերի
հետ կապված ծախսերը հոգալու համար:13
2017 թվականին Բերսիհը ստեղծեց
Շրջանների ուրվագծման և հետազոտության
թիմ՝ նպաստելու շրջանների բաժանման
գործընթացի հաշվետվողականությանն
ու թափանցիկությանը, այդ թվում՝
քաղաքացիների, Բերսիհը շարունակում է
անցկացնել հանրության մասնակցությամբ
միջոցառումներ և ֆորումներ ամբողջ
երկրում՝ բարձրացնելով իրավունքների
պաշտպանությանն ուղղված մի շարք
դատական գործերի միջոցով: Չնայած
ընտրական հանձնաժողովը այդպես էլ
չհամաձայնվեց նրանց հետ հանդիպել
ընտրական բարեփոխումների պահանջների
կատարման հարցում անբավարար
առաջընթացը 2018 թվականին նախանշված
ընտրությունների շեմին։14

13. Բեսիհ 2.0-ը թողարկում է 2,126 էջից բաղկացած բանկային փաստաթղթերի համար Բեսիհ 4-ը և ցանկանում

է, որ Նաջիբը նույն կերպ արձագանքի 2,6 մլրդ մալազիական ռենգիտի նվիրատվության փաստին, Malay Mail
Online», 2015 թվականի հոկտեմբերի 6։
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14. Բեսիհ 2.0֊ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տե՛ս սույն հղումը. http://www.bersih.org/.
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Իդեալական պայմաններում բոլոր ջանքերը պետք է հանգեցնեն
ընտրական համակարգի բարեփոխումների հստակ գործընթացին:
Այդ գործընթացը պետք է լինի հնարավորինս ընդգրկուն և
ներառի շահագրգիռ քաղաքական ուժերի, ընտրական մարմինների
պաշտոնատար անձանց, քաղաքացիական հասարակությանը և այլոց:
Որոշ դեպքերում խորհրդարանում կամ խորհրդարանից դուրս գործող
շահագրգիռ կողմերի միջև ստեղծվում է ընտրական բարեփոխումների
հանձնաժողով՝ առաջարկությունների և հնարավոր փոփոխությունների խթանման նպատակով:

Ընտրական
համակարգի
բարեփոխումների
հանձնաժողովները

Թեև խորհրդարանական կամ կառավարական հանձնաժողովները պաշտոնական
մարմինների որոշակի կարգավիճակ ունեն և առավել արդյունավետ են ընտրական համակարգի
բարեփոխումների հարցում (հատկապես իրավական միջոցների կիրառման դեպքում), նրանք կարող
են թերանալ ընդգրկվածության ապահովման հարցում, քանի որ, որպես կանոն, բաղկացած են
խորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչներից: Քաղաքացիական հասարակությունը
կարող է դուրս մնալ նման խորհրդարանական հանձնաժողովների պաշտոնական գործընթացներից,
սակայն այդ ամենը կարելի է համակշռել բաց խորհրդարանական լսումների և այնպիսի
միջոցառումների հաշվին, որոնք դյուրացնում են քաղաքացիական վերահսկողությունը և հիմնական
փուլերում օրինագծերի վերանայումը:
Այլ դեպքերում, ընտրական համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովները կամ
աշխատանքային խմբերը կարող են ձևավորվել և ղեկավարվել քաղաքացիական
հասարակության կողմից: Նման մոդելը, ըստ էության, ունի թափանցիկության և քաղաքացիների
մասնակցության առավելություն: Միևնույն ժամանակ, անգամ եթե նրանք ունեն քաղաքական
կուսակցությունների աջակցությունը, նման հանձնաժողովների առաջարկները կարող են մերժվել
օրինագծերը խորհրդարան ներկայացնելու փուլում, իսկ առաջարկությունները կարող են պարզապես
անտեսվել։

Լավ գործելակերպի օրինակ

Պերու

Քաղաքացիական հասարակությունը կարողացավ հասնել
համազգային համաձայնության ընտրական համակարգի
բարեփոխումների անհրաժեշտության շուրջ
2016 թվականի ընտրությունների ավարտին Թրանսփարենսիայի և այլ ՔՀԿ-ների միջև
տեղի ունեցավ հետընտրական երկխոսություն, որին մասնակցեցին նաև միջազգային
կազմակերպություններ՝ ԵՄ, ՄԱԶԾ: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն ներկայացրեց
իր առաջարկությունները, որոնք միանման չէին, սակայն հետապնդում էին նմանօրինակ
նպատակներ և նախատեսում էին ընտրական բարեփոխումների խթանմանն ուղղված
հետագա ջանքեր։ Միևնույն ժամանակ Թրանսփարենսիան սկսեց հետևողական
հանդիպումներ իրականացնել բոլոր շրջաններում՝ մարդկանց խնդիրները հասկանալու
համար:
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Ընտրությունների և
քաղաքականության մասին
մարդկանց ընկալումների
խորը գիտակցման հիման
վրա՝ Թրանսփարենսիան,
Պրոէթիկան և ֆեմինիստական
կազմակերպությունները արշավ
նախաձեռնեցին չորս առաջնահերթ
առաջարկությունների
ջատագովման նպատակով.
կուսակցություններում
ներքին ժողովրդավարության
հաստատման անհրաժեշտություն,
ընտրություններում «կեղտոտ
փողերի» օգտագործման արգելք,
քրեական անցյալ ունեցող
թեկնածուների մասնակցության
արգելք և կանանց մասնակցության
խթանում:
Օգտագործելով ընտրությունների
դիտարկման ոլորտում ավելի քան
20 տարիների իր հեղինակությունը,
Թրանսփարենսիան աշխատում
է ԶԼՄ-ների հետ քաղաքական խնդիրների մասին տեղեկություն տրամադրելու, ընտրական
համակարգի բարեփոխումների կարևորության և հնարավոր լուծումների մասին հանրությանը
իրազեկելու ուղղությամբ (տե՛ս Ինֆորգրաֆիկան):
Այս արշավի շնորհիվ Թրանսփարենսիան նպաստեց համազգային համաձայնությանը
ընտրական բարեփոխումների անհրաժեշտության գործում՝ ամենակարևոր հարցերը մցտնելով
ներպետական օրակարգ: Թեև Կոնգրեսին օրենսդրությունը փոխելու հարցում համոզելը
դեռևս խնդրահարույց է, Թրանսփարենսիան, Պրոէթիկան և այլ ՔՀԿ-ներ շարունակում են
առաջարկություններ ներկայացնել և աշխատել օրենսդիրներին տեխնիկական աջակցություն
ցուցաբերող կազմակերպությունների հետ, այդ թվում՝ միջազգային, որպեսզի բարեփոխումները
հնարավոր լինի իրականացնել մինչ հաջորդ ընտրությունները:
Միևնույն ժամանակ, 2016 թվականի ընտրությունների ընթացքում, բնակչության՝
պատմականորեն բացառված խմբերի շահերը ներկայացնող մի շարք կազմակերպություններ
սկսեցին նշանակալի դերակատարում ունենալ ավելի ընդգրկուն իրավական դաշտի վերբերյալ
քննարկումներում: Օրինակ, #No Tengo Miedo-ն և «Հասարակությունը և հաշմանդամությունը»
մասնակցեցին տրանսգենդեր համայնքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական
իրավունքն ապահովելու միջոցառումների իրականացմանը: Այլ ՔՀԿ-ները, ինչպիսիք են Centro
Amazónico de Antropologia y Aplicación Práctica (CAAAP) և Ashanti, ընտրարշավի ընթացքում
զբաղվեցին տեղաբնիկների և աֆրո-պերուացի ժողովրդի շահերի պաշտպանությամբ՝
մասնավորապես նպաստելով այդ խմբերի ներկայացման համար առավել արդյունավետ
կանոնակարգերի սահմանմանը:15
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15. ԵՄ-ն օժանդակել է Պերուի տեղական դիտորդներին հետևյալ ծրագրերի միջոցով. EIDHR/2015/369-276 (CL),
Contrato de servicios para implementación de observación electoral domestica; EIDHR/2015/371-667 (CL).

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

3

Օրենսդրության
վերաբերյալ
մեկնաբանությունները

ԲԱԺԻՆ 7

Ընտրական
բարեփոխումների
գործընթացի
որոշակի
փուլերում կարող է օգտակար լինել գործող կամ
առաջարկվող օրենսդրության վերաբերյալ փորձագիտական
մեկնաբանությունների մշակումը։

Օրինակ՝ որոշ առաջարկություններ կարող են մատնանշել
իրավական
դաշտի
թերությունները,
ինչպիսիք
են
երկիմաստությունը, բացթողումները կամ տարբեր օրենքների միջև
անհամապատասխանությունները: Նման դեպքերում ընտրությունների ոլորտում իրավական
դաշտի կամ համապատասխան օրենսդրության վերանայումը թույլ կտա պարզել թերությունները
և ավելի հստակ առաջարկություններ ներկայացնել, որոնք, ի վերջո, կարող են դառնալ օրինագծերի
կամ փոփոխությունների հիմք: Որոշ դեպքերում ՔՀԿ-ները մշակում են տիպային իրավական
դրույթներ կամ փոփոխություններ, որոնք ներառում են նաև ընտրություններին առնչվող իրենց
առաջարկությունները:
Եթե կա ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողով՝ խորհրդարանական կամ արտաքին, ապա այն
կարող է մշակել փոփոխությունների նախագծեր կամ նոր օրենսդրություն, որին քաղաքացիական
հասարակությունը կարող է ծանոթանալ: Նման դեպքերում օրինագծերի նկատմամբ յուրաժամանակյա
մոտեցումը շատ կարևոր է, որպեսզի իրավական վերլուծությունը կարողանա ազդեցություն ունենալ
ընթացիկ բանավեճերի վրա և որպեսզի բավական ժամանակ մնա առաջարկվող բարեփոխումների
քննարկման համար:
Օրինագծերի վերաբերյալ մեկնաբանությունները պետք է մշակվեն իրավագետների կողմից՝
միջազգային և տարածաշրջանային ընտրական չափանիշների և քաղաքական համատեքստի հստակ
իմացությամբ: Այս ամենը կարող է համգործակցային բնույթ կրել, այսինքն՝ հարթակը կարող է
ունենալ փորձառու իրավական խորհրդատու, սակայն ներգրավել նաև համադրելի գիտելիքներով
աչքի ընկնող միջազգային ընտրական փորձագետի: Եթե հարթակը իրավական ոլորտի փորձ չունի
երկրի ներսում, նպատակահարմար է դիտարկել իրավական հարցերով արտաքին փորձագետի
ներգրավման հնարավորությունը որևէ համալսարանից կամ այլ կազմակերպությունից: Հատկապես
օգտակար է խորհրդակցել միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք տրամադրում են
տեխնիկական աջակցություն և միջազգային կամ տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ,
որոնք կարող են կիսվել իրենց գնահատականներով:
Եթե մի քանի փորձագետներ են աշխատում իրավական մեկնաբանությունների վրա, ապա դրանք
պետք է միավորել մեկ հստակ շարադրված փաստաթղթի մեջ, որը լիովին հասկանալի կլինի
իրավական ոլորտի փորձ չունեցող մարդկանց համար: Մեկ այլ տարբերակ է վերլուծությունից բացի
հրապարակել գործադիր ամփոփում: Որպես կանոն, քաղաքացիական հասարակության հարթակները
ձգտում են հրապարակայնորեն ներկայացնել իրավական վերլուծությունը մամուլի ասուլիսների
կամ փորձագետների մասնակցությամբ կլոր֊սեղանի քննարկումների ժամանակ: Իրավական
վերլուծաբանների համար կան մի շարք օգտակար ռեսուրսներ, այդ թվում՝ տարածաշրջանային և
միջազգային ընտրական չափանիշներին վերաբերող հղումներ։16

16. ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ, «Ընտրությունների օրենսդրական հիմքի վերլուծության համար առաջարկություններ» (2013),
ԱԺԻ ձեռնարկ. «Ժողովրդավարական ընտրությունների համար օրենսդրական հիմքի խթանում (2008) և
«Եվրամիության միջազգային չափանիշների ժողովածու» (2016):
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Քաղաքացիական հասարակության հարթակները կարող
են
ընտրական բարեփոխումների հարցում հանրության
Հասարակական
աջակցությունը ներկայացնել հասարակական կարծիքի
կարծիքի
ուսումնասիրությունը
ուսումնասիրության միջոցով: Օրինակ՝ հարցումները կարող
են ցույց տալ հասարակության վստահության աստիճանը
համապատասխան հաստատությունների և սուբյեկտների հանդեպ
(դատական մարմիններ, ընտրական հանձնաժողովներ, քաղաքական
կուսակցություններ, խորհրդարան, զանգվածային լրատվամիջոցներ և այլն) և ապացուցել, որ
հասարակության կարծիքով կեղծիքն է ազդել նախորդ ընտրությունների արդյունքների վրա: Նման
հետազոտության արդյունքները կարող են լայնորեն տարածվել համացանցում և սոցիալական
ցանցերում ինֆոգրաֆիկաների տեսքով, ինչպես նաև համոզել հանրությանը և որոշում կայացնողներին
ընտրական բարեփոխումների միջոցով թերությունները շտկելու անհրաժեշտության հարցում։

Լավ գործելակերպի օրինակ

Ղրղզստան
Դաշինքն իրականացնում է հասարակական կարծիքի
ուսումնասիրություն՝ որպես ընտրական համակարգի
բարեփոխումների խթանման ծրագրի մաս
Երկրում ընտրական գործընթացներին առնչվող որոշակի հարցերի վերաբերյալ
հեռախոսազանգերի միջոցով կանոնավոր կերպով անցկացվող հասարակական կարծիքի
ուսումնասիրության հիման վրա՝ «Հանուն ժողովրդավարության և քաղաքացիական
հասարակության դաշինք» ՔՀԿ֊ն պատրաստեց այդ հարցումների արդյունքների վերաբերյալ
զեկույց: Օրինակ՝ 2017 թվականի հունիսին դաշինքն անցկացրեց կենսաչափական անձնագրերի
ներդրման վերաբերյալ հարցում, որը անձը հաստատող փաստաթղթի միակ ընդունելի
տարբերակն էր նույն տարվա հոկտեմբերին կայացած նախագահական ընտրություններին
մասնակցելու համար: Հետազոտության նպատակն էր գնահատել հանրության վերաբերմունքը
կենսաչափական անձնագրերով գրանցմանը, կենսաչափական անձնագրերին անցնելու
վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը և ըստ տարածաշրջանի ու տարիքային խմբերի
մասնակցության մակարդակը: Հետազոտությունը ցույց տվեց նաև, թե որքան արդյունավետ
են եղել տեղեկատվական արշավները՝ հարցերի մեջ ներառելով, թե ինչպես են քաղաքացիները
տեղեկացել կենսաչափական անձնագրերով գրանցման մասին՝ մատնանշելով հստակ
տեխնիկական խնդիրներ: Դաշինքն այս տվյալներն օգտագործեց իր նախընտրական
քարոզարշավի ընթացքում բարեփոխումների խթանման, ինչպես նաև ընտրությունների
դիտարկման մասին իրազեկելու համար:
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Հետամուտ լինել
առաջարկությունների
կիրառմանը

ԲԱԺԻՆ 8
Հետամուտ լինել առաջարկությունների կիրառմանը
Ընտրությունների դիտարկման արդյունքում ներկայացված առաջարկությունների ջատագովությունից
բացի՝ կարևոր է նաև, որ քաղաքացիական հասարակությունը և այլ շահագրգիռ կողմերը վերահսկեն
կառավարության և այլ առանցքային դերակատարների առաջընթացը կամ առաջընթացի
բացակայությունն առաջարկությունների կիրառման գործում: Այսպիսով, առաջարկությունները
կմնան օրակարգում և ընդհատված երկխոսությունը կշարունակվի, իսկ տեղական ՔՀԿ դիտորդական
խմբերը ակտիվ և տեսանելի կմնան ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում:
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերն ունեն բոլոր հնարավորությունները հետամուտ լինելու ոչ միայն
իրենց, այլև այլ դիտորդական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված առաջարկությունների
կիրառմանը, և այդ տեղեկատվությունը կարևոր է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ ազգային
շահագրգիռ կողմերի և միջազգային հանրության համար: Նման տեղեկատվությունը անգնահատելի
է ընտրությունների դիտարկման հետագա աշխատանքների համար:
Տեղական ՔՀԿ դիտորդական խմբերի համար ընտրություններից հետո առաջարկություններ
ներկայացնելը ընդունված գործելակերպ է, սակայն հետևողական մոնիտորինգը և առաջարկությունների
կիրառման առաջընթացի մասին կանոնավոր զեկույցներ ներկայացնելը հիրավի հազվադեպ
երևույթ է: Առաջարկություններին հետամուտ լինելը կարելի է իրականացնել համեմատաբար փոքր
ռեսուրսներով, քանի որ հիմնական պահանջը կազմակերպության / հարթակի լավ տեղեկացված
լինելն է, ինչը գրեթե միշտ առկա է: Զեկույցների ճշգրիտ մշակումը նույնպես կարևոր է, որովհետև
հիմնական ուղերձների արդյունավետ փոխանակումը անհրաժեշտ նախապայման է:
Առաջարկությունների կիրառման մոնիտորինգը կարող է իրականացվել որպես անկախ
գործողություն, կամ այն կարող է համակցվել ընտրական բարեփոխումների խթանմանն ուղղված
այլ միջոցառումների հետ: ՔՀԿ-ները կարող են տեղեկատվություն հավաքել առաջարկությունների
կիրառման առաջընթացի վերաբերյալ կլոր֊սեղան քննարկումների և խորհրդատվությունների
միջոցով, հիմնական շահագրգիռ կողմերի, ՔՀԿ-ների և ընտրական մարմինների ու խորհրդարանի
ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցների
զեկույցների միջոցով:
Ստորև բերված աղյուսակը կարող է օգտակար լինել ժամանակի ընթացքում առաջարկությունների
կիրառմանը հետամուտ լինելու համար:

Առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու աղյուսակ
Առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու աղյուսակի օրինակելի ձևը բերված է
հավելվածում: Սույն ձևը բաղկացած է 13 բաժիններից, որոնք կարելի է փոփոխել՝ մոնիտորինգ
իրականացնող ՔՀԿ-ների պայմաններին համապատասխանեցնելու նպատակով: Կարելի է
օգտագործել Excel ծրագիրը կամ աղյուսակների հետ աշխատելու համար մեկ այլ նմանատիպ ծրագիր,
որը թույլ է տալիս հեշտությամբ դասակարգել տեղեկությունը՝ բավարար տարածք թողնելով տեքստի
ավելացման համար:

59

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Կարևոր է, որ տեղեկությունը մուտքագրվի և դասակարգվի ճշգրիտ և կանոնավոր կերպով, ինչը
պահանջում է ակտիվ վերահսկողություն թիմի փորձառու անդամների կողմից: Չնայած սկզբնական
փուլում առաջարկություններ ներկայացնելը բավականին պարզ գործընթաց է, դասակարգման
և առաջնահերթության մասին որոշումները պետք է գնահատվեն փորձառու մասնագետի կողմից:
Առաջարկությունների կիրառման քայլերի հաջորդականության վերլուծությունը պահանջում է
համատեքստային գործոնների հստակ պատկերացում և նույնպես պետք է իրականացվի ավագ ու
փորձառու աշխատակիցների կողմից:17
Գուցե ՔՀԿ-ները ցանկություն ունենան մշակել կայքէջ՝ «ընթացքին հետևելու» հնարավորությամբ,
որպեսզի տեղեկատվությունը հեշտությամբ հասանելի լինի հանրությանը և այլ շահագրգիռ կողմերին:
Այս դեպքում ավելի կարևոր է, որ իրական ժամանակում հասանելի տեղեկությունը լինի ճշգրիտ և
հակիրճ:

Առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու աղյուսակի
օրինակելի ձևը ներառում է հետևյալ սյունակները.

1
2
3

4

5

6
7
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Առաջարկության համար (օգտակար կազմակերպչական նկատառումներով)
Ներկայացման ամսաթիվ
Կազմակերպության անվանում (որը ներկայացրել է առաջարկությունը), եթե
հետևում եք այլ տեղական կամ միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների
առաջարկություններին: Եթե հետևում եք միայն ձեր ՔՀԿ-ի կամ մի քանի
կազմակերպությունների միջև համաձայնեցված առաջարկություններին, ապա այս սյունակը
անհրաժեշտ չէ։
Առաջնահերթության մակարդակ (Բ / Մ / Ց). պետք է գնահատել առաջարկության
կարևորությունը՝ հիմնվելով տվյալ ՔՀԿ-ի ընկալումների կամ առաջարկություն ներկայացրած
կազմակերպության նախնական առաջնահերթությունների վրա (եթե այդպիսիք առկա են):
Այն պետք է արտացոլի ընտրական գործընթացի վրա բարեփոխումների ազդեցության
մակարդակը՝ անկախ ժամկետներից: Առավել կարևոր են մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ առաջարկությունները:
Կատեգորիա. կարելի է առանձնացնել հետևյալ կատեգորիաները՝ իրավական դաշտ,
ընտրական մարմիններ, ընտրողների գրանցում, թեկնածուների / կուսակցությունների
գրանցում, նախընտրական քարոզչություն, քարոզչության ֆինանսավորում, զանգվածային
լրատվամիջոցներ (ԶԼՄ), բողոքներ և հայցադիմումներ, ընտրությունների անվտանգություն,
բռնություն, կանանց մասնակցություն, հաշմանդամություն ունեցող անձինք և այլն։
Առաջարկություն. պետք է մուտքագրել առաջարկության տեքստը, աղբյուր հանդիսացող
փաստաթուղթը (օրինակ՝ վերջնական զեկույցը, իրավական վերանայումը կամ այլն) և
ամսաթիվը։
Համատեքստ. ի՞նչ խնդիր կարող է լուծել տվյալ առաջարկությունը: Այս տեղեկությունը
պետք է հստակեցվի դիտորդության զեկույցում, որին էլ կարելի է հղում կատարել
աղյուսակում:

17. 16 ԱԺԻ֊ի՝ առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու աղյուսակ
դիտորդների համար (չհրապարակված):

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ
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ԲԱԺԻՆ 8

Պատասխանատու մարմին / կառույց, որին ուղղված է առաջարկությունը կամ
փոփոխություններ կատարելու համար պատասխանատու մարմին (օրինակ՝ խորհրդարան)։
Օրենսդրական փոփոխություններ. արդյո՞ք առաջարկության կիրառումը պահանջում
է փոփոխություններ Սահմանադրության մեջ կամ օրենսդրական դաշտում: Եթե այո, ապա
նշել:
Ձեռնարկված միջոցառումներ / պաշտոնական արձագանք. պետք է նշել ցանկացած
գործողության կամ հայտարարության ամսաթիվը:
Հաջորդող քայլեր. էլ ի՞նչ է պետք ձեռնարկել առաջարկության լիարժեք կիրառման
համար:
Ներառում / ընդգրկվածություն. որոշումների կայացման գործընթացում ո՞ր
մասնակիցների հետ են անցկացվել խորհրդակցություններ և ում հետ է դեռևս պետք
խորհրդակցել (օրինակ՝ քաղաքական կուսակցություններ, ընտրական մարմիններ,
քաղաքացիական հասարակություն, զանգվածային լրատվամիջոցներ):
Վերլուծություն / մեկնաբանություններ. պետք է ներառել առաջարկությունների
հանդեպ վերաբերմունքի կարճ վերլուծությունը և համապատասխան մասնակիցների կողմից
առաջարկությունների կիրառման հանգամանքը: Վերլուծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
հետևյալը.
AA հաջորդ ընտրությունների ժամանակացույցը.
AA գործողությունների կամ անգործության հետևանքները.
AA արձագանքման կամ գործողությունների հետաձգման պատճառները
(հետաձգումների նպատակահարմարության գնահատումը):

Մոնիտորինգի ընթացքում կարող է օգտակար լինել արդյունքները «դասակարգել» ըստ
առաջնահերթության,
կատեգորիաների,
պատասխանատու
կառույցի
կամ
իրավական
փոփոխությունների, որպեսզի պարզ լինի, թե որ տեսակի առաջարկություններն են կիրառվում և
որոնք՝ ոչ: Այս տեղեկությունը կնպաստի այն վերլուծությանը, որը ՔՀԿ-ները ներառում են իրենց
պարբերական հաշվետու զեկույցներում:

Առաջարկությունների կիրառման հաշվետվողականություն
ՔՀԿ-ները, որոնք հետևում են առաջարկությունների կիրառման գործընթացին, պետք է հրապարակեն
պարբերական զեկույցներ առաջընթացի վերաբերյալ: Կախված ընտրական համակարգի
բարեփոխումների շուրջ ակտիվության մակարդակից, հետաքրքրությունից և ՔՀԿ֊ի ներուժից՝
զեկույց կարելի է ներկայացնել ամեն տարի, գուցե՝ ավելի հաճախ կամ ավելի հազվադեպ: Եթե որևէ
գործողություն չի ձեռնարկվել և առաջարկությունները չեն քննարկվել, ընտրությունների շրջափուլի
միջանկյալ հատվածում կարելի է ներկայացնել հակիրճ զեկույց այդ փաստի նշմամբ, և այդ զեկույցն
օգտագործել որպես ընտրական բարեփոխումների գործընթացի խթանման հնարավորություն:
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Զեկույցներում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել կատարված փոփոխություններին և
բարեփոխումների նախադրյալներին: Արդյո՞ք փոփոխություններն արվել են առաջարկությունների
հիման վրա։ Եթե այո, ապա որքանո՞վ է գործընթացն ընդգրկուն, ինչպե՞ս է եղել ընթացքը և ի՞նչ
ազդեցություն ունի: Եթե ոչ, ապա որո՞նք են բարեփոխման կամ հստակ առաջարկությունների
առջև ծառացած խոչընդոտները: Զեկույցներում կարելի է նաև նշել, թե որքանով է այս կամ այն
առաջարկությունը դեռևս արդիական, իսկ եթե համատեքստը փոխվել է, գուցե դրա կարիքն
այլևս ընդհանրապես չկա, և պետք է փնտրել խնդրի այլ լուծումներ: Զեկույցի ծավալը կախված
է բարեփոխումների գործընթացի բարդությունից և գրանցված առաջընթացից: Բարեփոխման
գործընթացի վերաբերյալ հակիրճ ակնարկ կարելի է ներկայացնել գործադիր ամփոփման տեսքով։
Նման զեկույցի պատրաստման համար խմբերը կարող են օգտագործել «առաջարկությունների
կիրառման առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական զեկույցի ձևանմուշ» (հավելված 3), որն օգնում
է շահագրգիռ կողմերին տեղեկություն հավաքել:
Մինչ ՔՀԿ-ները և այլ դերակատարներ հակված են «գնահատել» երկիրն առաջարկությունների
կիրառման համար, դիտորդական խմբերը պետք է զգույշ լինեն թվեր կամ տոկոսային ցուցանիշներ
տրամադրելիս: Նախ և առաջ, որոշ առաջարկություններ ավելի կարևոր են, քան մյուսները, և
իշխանությունների համար կարող է բավարար լինել մի շարք «երկրորդական կարևորության
հարցերին» անդրադառնալը՝ թողնելով ամենակարևորները՝ հիմնարար ազատություններին
վերաբերող հարցերը, ետին պլանում և իրականացման շատ քիչ հավանականությամբ: Բացի այդ,
առաջարկությունները հաճախ մնում են «մասամբ կյանքի կոչված» կամ չեն կիրառվում այնպես,
ինչպես նախատեսված է եղել, իսկ նման արդյունքներ գնահատելը բավական դժվար է: Ի վերջո,
երբեմն լինում է այնպես, որ առաջարկությունները լավ մշակված չեն կամ, հավանաբար, դեռևս արդի
չեն փոփոխվող քաղաքական համատեքստում:
Առաջարկությունների կիրառման առաջընթացի վերլուծությունը կարող է բարդ լինել և պահանջել
մի քանի փորձառու անհատների ուշադրությունը, ովքեր կկարողանան օգտագործել կշռադատված
ձևակերպումներ, հաշվի առնել ոչ միայն առաջարկությունը, այլև նրա նպատակները, և, իհարկե,
գնահատել արդյունավետությունը։

Առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ
լինելու արդյունքների փոխանակում
ՔՀԿ-ների / հարթակների համար օգտակար է մամուլի ասուլիս կամ կլոր֊սեղան քննարկում
անցկացնել՝ առաջարկությունների կիրառման առաջընթացի վերաբերյալ եզրակացությունները
ներկայացնելու համար: Նման միջոցառումները կարևորում են ՔՀԿ-ների / հարթակների
գործունեությունը և հնարավորություն են ընձեռում զանգվածային լրատվամիջոցների օգնությամբ
ընտրական համակարգի բարեփոխումներին առնչվող հիմնական արդյունքները կիսել շահագրգիռ
կողմերի և հասարակության հետ: Եթե արդյունքները ներկայացվելու են մամուլի ասուլիսի
ժամանակ, ապա նպատակահարմար է պատրաստել մեկ էջանոց մամլո հաղորդագրություն, որն
ամփոփում է արդյունքներն ու դրանց նշանակությունը և ներառում է ՔՀԿ֊ի / հարթակի ղեկավարի
մեկնաբանությունները:
Եթե կլոր֊սեղան քննարկման ընթացքում ընտրական համակարգի բարեփոխումների իրականացման
վերաբերյալ եզրակացությունների փոխանակում ծավալվի, ապա կարելի է գնահատել այն, ինչն
արդեն արվել է, և այն, ինչը դեռ պետք է արվի, ինչպես նաև մշակել մնացած առաջարկությունների
կիրառման ռազմավարություն:
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ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ 8

Լավ գործելակերպի օրինակ

Գվատեմալա
Գվատեմալայի տեղական դիտորդները հանսում են ընտրական
համակարգի բարեփոխումների՝ հանրության կողմից
փոփոխությունների մասսայական պահանջի ֆոնին
«Միրադոր էլէկտորալ» դիտորդական դաշինքը արձանագրեց լայնամասշտաբ խնդիրների
առկայություն 2015 թվականի ընտրությունների ընթացքում, այդ թվում՝ քարոզչության
ֆինանսավորմանը,
բռնություններին,
կանանց,
տեղաբնիկների,
ԼԳԲՏ
համայնքի
ներկայացուիչների և զանգվածային լրատվամիջոցների մասնակցության խոչընդոտներին
առնչվող, ինչպես նաև արդյունքների ստուգման համար անցկացրեց զուգահեռ հաշվարկ:
Վերջնական զեկույցում ներկայացված էին մի շարք առաջարկություններ գործընթացի
կատարելագործման համար։
Ընտրություններն անցել էին բավականին լարված քաղաքական միջավայրում՝ մի շարք
կոռուպցիոն ռիսկերի հետազոտություններից հետո, որոնք հանգեցրին բարձրաստիճան
քաղաքական գործիչների հրաժարականի, այդ թվում՝ նախագահի, և ամիսներ շարունակ
ուղեկցվեցին կոռուպցիայի դեմ քաղաքացիական բողոքի ցույցերով: Ընտրություններին
հաջորդող ամիսներին ՔՀԿ-ները, ինչպես նաև «Միրադոր Էլեկտորալ»֊ը, օգտվեցին ստեղծված
քաղաքական իրավիճակից՝ իրենց առաջարկությունները առաջ քաշելու և խթանելու համար՝
փորձելով դրանք ընդգրկել «Ընտրությունների և քաղաքական կուսակցությունների մասին»
օրենքում (ԸՔԿՕ): ԸՔԿՕ-ի վերջնական բարեփոխումների փաթեթը ներառում էր «Միրադոր
Էլեկտորալ»֊ի առաջարկությունների երկու երրորդը:
ՔՀԿ-ների գործունեությունը թույլ տվեց հասնել փոփոխությունների այնպիսի հարցերում,
որոնց նրանք անդրադարձել էին իրենց դիտորդական զեկույցներում: Օրինակ՝ «Միրադոր
Էլեկտորալի» կազմի մեջ մտնող Accion Ciudadana֊ն օգտագործեց քարոզարշավների
ֆինանսավորման մոնիտորինգի արդյունքները ցույց տալու համար, որ կուսակցությունների
ծախսերը զգալիորեն գերազանցում են ստացված եկամուտների չափը: Սա մատնացույց էր
անում այն հանգամանքին, որ կուսակցություններն ամբողջապես չեն հայտարարագրել իրենց
եկամուտները, որոնց մի մասն էլ, ենթադրաբար, ստացվել է թմրամիջոց վաճառողներից։ Այս
եզրակացությունները նպաստեցին եկամուտների և ծախսերի ներկայացման պահանջների
խստացմանը և ներառվեցին ԸՔԿՕ-ում:
Ոչ բոլոր կաևոր առաջարկություններն ընդգրկվեցին բարեփոխումների փաթեթում,
սակայն «Միրադոր Էլեկտորալ»֊ը գիտակցում է, որ ընտրական համակարգի բարեփոխումը
աստիճանաբար իրականացվող գործընթաց է: Միասնական ջանքերի շնորհիվ, որոնք
հանգեցրին ԸՔԿՕ-ի ընդունմանը, քաղաքացիները և ՔՀԿ-ները համոզվեցին, որ իրենց
մասնակցությունը որոշակի դեր խաղաց, և, հետևաբար, նրանք հետագայում էլ կձգտեն այլ
բարեփոխումներ իրականացնել, այդ թվում՝ կանանց և տեղաբնիկների ներկայացվածության
մեծացման ուղղությամբ։
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Հապավումներ · Հավելվածներ
CAAAP
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ՍԸԲՀ

Սահմանադրական և ընտրական բարեփոխումների
հանձնաժողով (Նիգերիա)

ՔՀԿ
ԸԴՄՀՍՀ
ԺԽԳ
ԸՄ
ԸԴԱ
ԵՄ
ՆՏԱ
ԱԸԺՄՄ
ԱԱԸՀ

Ընտրությունների դիտարկման (ապակուսակցական) և մոնիտորինգի
վերաբերյալ համընդհանուր սկզբունքների հռչակագիր
Ժողովրդավարության խթանման գրասենյակ
Ընտրական մարմիններ
Ընտրությունների դիտորդական առաքելություն
Եվրոպական միություն
Ներքին տեղահանված անձինք
Արդար ընտրությունների և ժողովրդավարության միջազգային միություն
(Վրաստան)
Անկախ ազգային ընտրական հանձնաժողով (Նիգերիա)

ԸԿՕ

Ընտրությունների և կուսակցությունների մասին օրենք (Գվատեմալա)

ՄԸՀ

Մալավիի ընտրական հանձնաժողով

ՄԸԳԱՑ

Մալավիի՝ ընտրական գործընթացների աջակցության ցանց

ԱՀԺ

Ազգային հիմնադիր ժողով (Թունիս)

ԱԺԻ

Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտ

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ

ՀՈւԱ
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Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպություն / Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու
իրավունքների գրասենյակ
Հաշմանդամություն ունեցող անձ

Հավելված 1.
Առաջարկությունների աղյուսակի օրնակելի ձեւ

##

Խնդիր/
Համատեքստ

Առաջարկություն

Պատասխանատու
կողմ

Սահմանադրական
կամ օրենսդրական
փոփոխություն

Համապատասխան
չափանիշ

1

2

3

4
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5

4

3

2

1

#

#

անվանում

Կազմակերպության

Ամսաթիվ

Առաջնահերթություն
Կատեգորիա
/Բ, Մ, Ց/
Առաջարկություն

Համատեքստ

Պատասխանատու
մարմին

Օրենսդրական
փոփոխություն

Ձեռնարկված
միջոցառումներ

Հաջորդող
քայլեր

Ընդգրկվածություն

Վերլուծություն /
մեկնաբանություններ

Հավելված 2.
Առաջարկությունների կիրառմանը հետամուտ լինելու աղյուսակի օրնակելի ձեւ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

Հավելվածներ

Հավելված 3.
Առաջարկությունների կիրառման առաջընթացի
վերաբերյալ պարբերական զեկույցի ձեւանմուշ
Կազմակերպության անվանում
Հաշվետու ժամանակահատված

1.

Հետևողական գործողությունների
ամփոփում

Արդյո՞ք որևէ առաջարկություն իրականցվել է

Պետական մարմինների կողմից իրականացված գործողություններ.
2.

1.
2.
3.
Ազգային Ժողովի կողմից իրականացված գործողություններ.

3.

1.
2.
3.
Քաղաքական կուսակցությունների կողմից իրականացված գործողություններ.

4.

1.
2.
3.
Ընտրական մարինների կողմից իրականացված գործողություններ.

5.

1.
2.
3.
Քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացված գործողություններ.

6.

1.
2.
3.
ԶԼՄ֊ների կողմից իրականացված գործողություններ.

7.

1.
2.
3.
Միջազգային հանրության կողմից իրականացված գործողություններ.

8.

1.
2.
3.
Հաջորդող քայլեր.

9.

1.
2.
3.
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Հավելված 4.
Այլ հասանելի ռեսուրսներ
Ռեսուրսներ ընտրություններին առնչվող
առաջարկությունների վերաբերյալ
AA ԵՄ գրքույկ, «Հետընտրական շրջան. ԵՄ դիտորդական առաքելությունների
առաջարկությունների կիրառման լավագույն փորձը»: (2017)
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eom_brochure_2017.pdf
AA ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ, Ընտրությունների վերաբերյալ առաջարկությունների կիրառման մասին
ձեռնարկ (2016) http://www.osce.org/odihr/elections/244941?download=true
AA Եվրոպական խորհրդարանի տեղեկատվական փաստաթուղթ. «ԵՄ դիտորդական
առաքելությունների առաջարկությունների կիրառում» (2012)
http://bookshop.europa.eu/en/following-up-on-recommendations-of-eu-election-observationmissions-pbBB3012123/
AA Ընտրությունների միջազգային դիտարկման սկզբունքների հռչակագիր. Ընտրությունների
վերաբերյալ առաջարկությունների կիրառման ուղենիշներ և համակարգված մոտեցումներ
(2010) http://electionstandards.cartercenter.org/wp-content/uploads/2016/11/DoP_2010_
GuidingPrinciplesFollowFollowUp.pdf
AA Ընտրական համակարգի բարեփոխումներ. ԵՄ դիտորդական առաքելություն և Պակիստանի
առաջնահերթություններ. Ժողովրդավարության խթանման գրասենյակի բանակցությունների
վերաբերյալ զեկույց (2013) http://democracy-reporting.org/?dri_publications=discussion-tourreport-report-eu-observation-and-pakistani-priorities

Ռեսուրսներ ընտրական համակարգի բարեփոխումների և
իրավական դաշտի ջատագովման վերաբերյալ
AA Ընտրությունների տեղական դիտորդների համընդհանուր ցանցի կողմից կազմակերպված
սեմինար՝ «Ասիա-Մերձավոր Արևելք, քաղաքացիական հասարակության փորձի
փոխանակում. հետընտրական հաշվետվողականության խթանում» (2014), ընտրված
շնորհանդեսներ
http://www.gndem.org/Post_Election_Programming
AA Տեղեկատվության տարածում և արտաքին կապեր. Արևմտյան Աֆրիկայի երկրների
դիտորդների համար ձեռնարկ
https://www.ndi.org/sites/default/files/Outreach%20and%20Communication_WAEON_ EN.pdf
AA Օրենքների փոփոխություն. Օրենսդրական լոբբիիզմի մասին ձեռնարկ, Ֆիջիում կանանց
իրավունքների շարժում և Խաղաղօվկիանոսյան համայնքի քարտուղարություն (2010)
https://rrrt.spc.int/publications-media/publications/item/60-changing-laws
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Հավելվածներ

Ռեսուրսներ դիտորդների առաջարկությունների
մոնիտորինգի վերաբերյալ
AA «Ներածական ուղեցույց առաջարկություններին հետամուտ լինելու համար», Ազգային
ժողովրդավարական ինստիտուտ (2011)
http://www.gndem.org/Elections_Recommendations_Tracker
AA «Առաջարկություններին հետամուտ լինելու գործիք», Ազգային ժողովրդավարական
ինստիտուտ (2011)
http://www.gndem.org/Recommendation_Tracker_Guide

Ռեսուրսներ օրենսդրական դաշտի վերլուծության և
միջազգային չափանիշների վերաբերյալ
AA ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ, Ընտրական օրենսդրության վերլուծության վերաբեյալ առաջարկություններ
(երկրորդ հրատարակչություն, 2013)
http://www.osce.org/odihr/elections/104573
AA ԱԺԻ ձեռնարկ. «Օրենսդրական դաշտի ջատագովում հանուն ժողովրդավարական
ընտրությունների», Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտ (2008)
https://www.ndi.org/node/24100
AA Պակիստանում ընտրական օրենսդրության լայնածավալ բարեփոխումներ. ընտրությունների
մասին օրենքի նախագծի գնահատում և առաջարկություններ, 2017, DRI (DRI
տեղեկատվական փաստաթուղթ 76, 2017 թվականի հունվար)
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/01/DRI-PK_PCER_Electoral_ Reforms_Bill_
v2.2_2017_01_24.pdf
AA ԵՄ միջազգային չափանիշների հավաքածու (չորրորդ հրատարակչություն, 2016)
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/compendium-en-n-pdf.pdf

Ռեսուրսներ ընտրական գործընթացներին աջակցելու վերաբերյալ
AA Համագործակցություն ընտրական գործընթացներին աջակցելու հարցում.
ընտրությունների անցկացման շուրջ համագործակցության ձևավորում և իրականացում
ԵՄ-ՄԱԶԾ գործընկերության համատեքստում. ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի միասնական
աշխատանքային խումբ (2013)
https://www.ec-undp-electoralassistance.org/wp-content/uploads/2017/02/undp-contentspublications-EU-and-UNDP-working-in-electoral-assistance-English.pdf
AA Ընտրական գործընթացներին աջակցելու վերաբերյալ մեթոդաբանական ձեռնարկ.
Եվրոպական հանձնաժողով (2006)
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/election-assistance-methodological-guide_ en.pdf
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Տեխնիկական օժանդակություն ծրագրին` «Աջակցություն
ժողովրդավարությանը. քաղհասարակական կազմակերպությունների ծրագիր»
(ներառյալ տեղական դիտորդական խմբերը):
Պայմանագիր No. EIDHR/2015/358-714
EuropeAid/136069/DH/SER/Multi
Ֆինանսավորումը՝

Եվրոպական հանձնաժողովի
Գերատեսչություն

Զարգացման և համագործակցության գլխավոր վարչության EuropeAid,
Ժողովրդավարության, կառավարման, մարդու իրավունքների և գենդերային
հավասարության վարչություն:
©ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, 2018.
Նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն աղբյուրի հղումով:
ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՎՐԱ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՎԱՐՏՎԵԼ ԵՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ:
Պատրաստված է

Հոլլի Ռուտրաֆի կողմից «Աջակցության ժողովրդավարությանը» ծրագրի համար:
Առաջին էջի լուսանկարի հեղինակն է Ամին Լադուլսին։
Հոլլի Ռուտրաֆի կողմից «Աջակցության ժողովրդավարությանը» ծրագրի համար:
Առաջին էջի լուսանկարի հեղինակն է Ամին Լադուլսին։
Դիզայնը՝ Ժուան Բուրգոսի։

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է Եվրոպական հանձնաժողովի ֆինանսական
աջակցությամբ: Ձեռնարկում արտահայտված կարծիքները, մեկնաբանությունները
պատկանում են խորհրդատուներին և, հետևաբար, որևէ կերպ չեն արտացոլում
Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական տեսակետը:

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔՀԿ
ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ
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