የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ህብረት ለምርጫ በድምፅ መስጫ ቀን ስለሚያደርገው ትዝብት
የተሰጠ መግለጫ
አርብ፤ ሰኔ 11፣ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ - የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14/2013 የሚካሄደው ስድስተኛው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ አገሪቱ የጀመረችውን
ፖለቲካዊ ለውጥ ለማስቀጠል ወሳኝ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ ምርጫው በአገሪቱ ዴሞክራሲን
ለማስፈን እንዲሁም ስር እንዲሰድ ለማስቻል አስፈላጊ እርምጃ እንደሆነ ህብረቱ ያምናል። የኢትዮጵያ የሲቪል
ማህበራት ድርጅቶ ህብረት ለምርጫ ይህን የምርጫ ሂደት ግልፅ፣ አካታችና ተዓማኒነት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ
ታዛቢዎችን በማሰልጠን አሰማርቷል። የምርጫ ትዝብቱ ዋነኛ አላማ በምርጫው ዙርያ ገለልተኛና ከፓርቲ ፖለቲካ
ነፃ የሆነ መረጃን ለዜጎች፣ ለእጩ ተወዳዳሪዎች፣ ለጋዜጠኞች፣ ለምርጫ አስፈፃሚዎች፣ ለሲቪል ማህበራት እንዲሁም
ለተለያዩ የመንግስት አካላት በማቅረብ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳልፉ ለማስቻል ነው። ህብረቱ ወደ
4,000 የሚጠጉ ዜጎችን በምርጫ መታዘብ መሠረታዊ ክህሎትን ለማዳበር የሚያስችል ስልጠና በመስጠት ላይ
የሚገኝ ሲሆን እነዚህን ስልጠናዎች በማገባደድ ላይ ይገኛል።

የህብረቱ የትዝብት መርሀ-ግብር በሳይንሳዊ መንገድ በተመረጠ የመረጃ አሰባሰብ ላይ የተመሰረተ ሲሆን በተለያዩ
ቋንቋዎች የተዘጋጁ ተመሳሳይ መጠይቆችን በመጠቀም የምርጫውን ሂደት ምርጫው በሚካሄድባቸው የአገሪቱ
ክፍሎች ሁሉ ይታዘባል። የህብረቱ የስምሪት እቅድ በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙት የምርጫ ጣብያዎች ቁጥር ብዛት
የሚወሰን ሲሆን፤ ይህም ማለት በቁጥር ከፍተኛ የምርጫ ጣብያዎች በሚገኙባቸው ክልሎች በዛው ልክ በቁጥር ከፍ
ያሉ ታዛቢዎች የሚሰማሩ ይሆናል። ይህ ህብረቱን በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ያለውን የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ውጤት
እንዲሁም የዜጎችን ተሞክሮ በመገምገም በመረጃ ላይ የተመሰረተ መደምደምያ ላይ እንዲደርስ የሚያስችለው
ይሆናል። በተጨማሪም ህብረቱ ትዝብቱን በሚያከናውንበት፣ መረጃን በሚሰበስብበት እንዲሁም መረጃውን
በሚተነትንበት ወቅት በተጠና ዘዴ እንዲሆን ያስችላል። ከዚህም በተጓዳኝ የህብረቱ የትዝብት ተልዕኮ በምርጫ ሂደቱ
ዙሪያ በበቂ ሁኔታ የሰለጠኑ ታዛቢ ዜጎችን በድምፅ መስጫ ዕለት በማሰማራት የሲቪል ማህበራት በምርጫ ወቅት
ያላቸውን ሚና ከፍ ለማድረግ ያስችላል ብሎ ያምናል። ታዛቢዎችን ተመጣጣኝ ዘዴን በመጠቀም ከማሰማራት
በተጨማሪ ህብረቱ ታዛቢዎቹ በየአቅራቢያቸው በሚገኙ የምርጫ ጣብያዎችን የሚታዘቡ ተንቀሳቃሽ
ታዛቢዎችን
ያሰማራል።

ህብረቱ በምርጫ ቀን ከ1,500 እስከ 2,000 ታዛቢዎችን ተመጣጣኝ ዘዴን በመጠቀም (Proportional deployment of
observers) ለማሰማራት ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡
እነዚህ ታዛቢዎች ሰኔ 14/2013 ዓም ምርጫ
በሚካሄድባቸው የአገሪቱ ክፍሎች የሚሰማሩ ይሆናል። ታዛቢዎቹ በድምፅ መስጫ ዕለት በተመደቡበት የምርጫ
ጣብያ ከንጋቱ 11፡30 ላይ በመድረስ የምርጫ ሂደቱን እስከ ቆጠራ እና ውጤት ገለፃ ድረስ በመቆየት የሚታዘቡ
ይሆናል። በህብረቱ በተዘጋጁት የምርጫ ትዝብት መጠይቆች በመታገዝ ትዝብቱን የሚያካሂዱት ታዛቢዎች ከምርጫ
ጣብያው አወቃቀር እስከ ምርጫ ሂደቱ አከፋፈት፤ እንዲሁም ከድምፅ አሰጣጥ እስከ ቆጠራና ውጤት ገለፃ
ድረስ
ያለውን ሂደት የሚታዘቡ ይሆናል። በድምፅ መስጫ ዕለትም ታዛቢዎች የሚሰበስቡትን መረጃ በተሰጣቸው የስልክ
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ቁጥር አዲስ አበባ ወደሚገኘው
ይሆናል።

የህብረቱ አገር-አቀፍ የመረጃ ማዕከል የፅሁፍ መልዕክት በመላክ ሪፖርት የሚያደርጉ

ከላይ ከተጠቀሱት ታዛቢዎች በተጨማሪ የሰለጠኑት ቀሪዎቹ ታዛቢዎች በአቅራቢያቸው በሚገኙ የምርጫ ጣብያዎች
በተንቀሳቃሽና
በቋሚ
ታዛቢነት
የሚሰማሩ
ይሆናል።
በተለይም
የህብረቱ
ተዘዋዋሪ
ታዛቢዎች
በሚዘዋበሚንቀሳቀሱባቸው የተለያዩ የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች ከምርጫ ጋር የተያያዙ አጠቃላይ ሁኔታዎችን
ይታዘባሉ። በማህበረሰቡ አካባቢ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመከታተል እንዲሁም በተመረጡ
ትኩረት በሚሹ የአገሪቱ ክፍሎች በመሰማራት የምርጫውን ሂደት የሚታዘቡ ይሆናል። በተጨማሪም ህብረቱ
በድምፅ መስጫ ዕለት ሊከሰቱ በሚችሉ አሳሳቢ ኩነቶች ላይ ብቻ አተኩረው የሚሰሩ የመረጃ ተቀባዮችን በመረጃ
ማዕከሉ በመመደብ አሳሳቢ ኩነቶችን የሚመዘግብ ይሆናል።

ህብረቱ የተላከለትን መረጃ ከተቀበለ፣ ካረጋገጠና በሳይንሳዊ መንገድ ከተነተነ በኋላ
መግለጫዎችን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን፣ በማህበራዊ ትስስር ገፆቹና በድረ-ገፁ አማካኝነት ያወጣል፡፡

በድምፅ

መስጫ

ዕለት

ስለየኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ
“የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ”
የዜጎችን ተሳትፎ በማረጋገጥ የምርጫ ሂደቱን
ለመደገፍ እንዲሁም የምርጫው ሂደት ነፃ፣ ፍትሐዊ፣ ተአማኒነት ያለው እና ሰላማዊ መሆኑን ክትትል ማድረግ ላይ
አተኩረው የሚሰሩ የሲቪል ማህበራትን ያቀፈ ህብረት ነው። ህብረቱ ከመጪው ምርጫ ጋር ተያይዞ በምርጫ
ዝግጅት፣ በድምፅ አሰጣጥ እንዲሁም ከምርጫው በኋላ ባሉት ጊዜያት ሊከሰቱ የሚችሉ ከምርጫ ጋር የተያያዙ
ችግሮችን አስቀድሞ ለመከላከል፤ እንዲሁም ችግሮች ከተከሰቱ አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት ዓላማ አድርጐ የተቋቋመ
አገር በቀል ህብረት ነው። ህብረቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች በመስራት ላይ የሚገኙትን
አባል ድርጅቶቹን ተቋማዊ አቅም በመገንባት አባል ድርጅቶች በመራጮች ትምህርት፣ በምርጫ ክትትል እንዲሁም
በምርጫ ትዝብት ላይ ገንቢ አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ ከምርጫ ቦርድና ከተለያዩ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ካልሆኑ
ተቋማት ጋር ይሰራል። ህብረቱ በስሩ ከ175 በላይ ሲቪል ማህበራትን ያቀፈ ሲሆን፣ ህጋዊ እውቅናውን ከሲቪል
ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በሰርተፍኬት ቁጥር 4748 በ ጥር 26 ቀን 2012 ዓ.ም አግኝቷል።
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