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کشور محسوب ز حقوق اوليه شهروندان يک او  بيان کننده حاکميت مشروع واقعي استانتخابات دموکراتيک واقعي، 

حق راي شهروندان  اساس مشروعيت قانوني يک حکومت را شکل ميدهد.که است اراده اي  انخابات آزاد تجلي آزاد. ميشوند

انتخابات دموکراتيک واقعي،  و انتخاب شدن براي دوره اي خاص توسط انتخابات آزاد، جزو حقوق شناخته شده بشر است.

جايي که  آن تضمين ثبات و آرامش در مملکت است. نتيجهکه در کشور را بازي ميکند نقش ايجاد تعادل بين قدرتهاي مختلف 

 شروعيتشان را از طريق انتخابات آزاد بدست آورند، مجال تقابالت غير دمکراتيک کمتر ميشود.م دولتها 

و را دارند که مردم يک کشور از طريق آن  واسطيچراکه انتخابات آزاد، نقش  انتخابات آزاد، پيش شرط دول دموکراتيک است.

مبني بر اينکه چه کسی اجازه رهبري دولت مورد نظر مردم را بر اساس عقيده و معيار خواسته هاي خود  ،بر اساس قانون

بنابر اين در  بنيانگذاري دولت دموکراتيک است. قسمتي از فرآيند مهمتردستيابي به انتخابات ازاد،  بيان ميکنند.آنها را دارد، 

عين حال که همه فرآيندهاي انتخابات بايد منعکس کننده اصول جهاني انتخابات آزاد باشند، هيچ انتخاباتي نميتواند خود را 

 سياسي، فرهنگي و تاريخي اي که در آن اتفاق ميافتد بداند. جوجدا از 

. مباني اوليه آزادي از طريق پايه هاي بنيادين  انتخابات آزاد، بدون دستيابي به برخي اصول ديگر حقوق بشر ميسر نيست

فارق از تبعيض نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي، اصل و نصب ملي يا اجتماعي، اموال و داراييها، موقعيت 

ر و آزادي در مباني حقوق بشديگر و  اين فاکتورها دستيابي به مستبدانه تعريف ميشوند.محدوديتهاي  ر ازتولد، معلوليت و بدو

اين احکام توسط قوانين حقوق بشر و ديگر نهادهاي بين المللي و اسناد بدون حمايت قانون ميسر نيست. اد بزرگتر، ابع

دقدقه اصلي با توجه به همه اين تفاسير، دستيابي به انتخابات آزاد دموکراتيک،  ارگانهاي بين دولتي متعدد تاييد شده اند.

شهروندان و نهادهاي مدني به اين همانطور که ديگر موسسات ملي، رقيبهاي سياسي، نهادهاي بين المللي شده است. 

 مهم واقف هستند.

. چنين است يدر رسيدن به هدف انتخابات آزادجوامع بين المللي عالقه بر انتخابات ، نشان دهنده بين المللي نظارت 

بين نظارت . شمرده ميشودن وقوق بشر و نهادينه شدن قانرکن اصلي توسعه دموکراتيک با احترام به قوانين ح ،يانتخابات

تمرکز بر حقوق شهروندي و سياسي، بخش عمده اي از نظارت بين المللی بر اجراي صحيح فوانين خابات، با بر انتالمللي 

عاري از هرگونه و ميبايست  اجرا شودبيطرفي و رعايت انصاف  نهايت بااين نظارت بايد حقوق بشر را تشکيل ميدهد. 

اين نظارتها، فرآيندهاي انتخاباتي را با اصول بين   باشد.که بيطرفي را تحت تاثير قرار ميدهد مالحظات دوجانبه يا چند جانبه 



انتخابات را به مردم کشوري که حقانيت اعتبار و ميدهد. در عين حال حق تعيين و قوانين داخلي مطابقت المللي انتخابات آزاد 

 انتخابات را برگزار ميکند ميدهد.

انتخابات و يکپارچگي سالمت توانايي باال بردن سطح ارائه پيشنهادها، تقلب و با جلوگيري از بين المللي بر انتخابات، نظارت 

سطح مشارکت خابات، تبرده و با تضمين سالمت اناعتماد به نفس جامعه را باال همچنين نظارت بين المللي، ميتواند  را دارد.

همچنين سازمانهاي بين المللي ناظر انتخابات با به اشتراک احتمال بروز اختاتفات انتخاباتي را کاهش دهد. و  ارتقا ببخشدرا 

 دموکراتيک باال ببرند.نسبت به انتخابات آزاد سطح دانش جهاني را ميتوانند خود از انتخابات مختلف، و دانش گذاشتن تجربيات 

انتخابات گوناگون بازي نظارت بين المللي بر انتخابات در اکثر نقاط جهان پذيرفته شده است و نقش مهمي در دقت و  انصاف 

همکاري  چنين انتخاباتيموثق دارد. نياز به استفاده از ابزار ها و روشهاي نوين و ه، ندقيق و منصفاانتخابات آزاد  ميکند.

، (کانديداها و هواداران آنهاطرفهاي سياسي، ) رقباي انتخاباتي، برگزار کننده انتخابات و نهادهاي داخلي کشورمسئولين 

 و ديگر ارگانهاي نظارت بين المللي بر انتخابات را ميطلبد.نهادهاي نظارتي داخلي، 

 مورد در را تاييد کرده اند، روش اجراي همراه آن و که اين اعالميه نهادهاي بين دولتي و سازمانهاي غير دولتي بين المللي 

 :و هم عقيده هستندپيمان  هم يکديگرزير با  فاکتورهاي

اصول تجلي آزادي اي مردمي که اراده شان انتخابات آزاد نمادي از حق حاکميتي است که مردم يک کشور دارند،  7

جزو ها طي انتخابات آزاد دوره اي، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن  دولت را تعيين ميکند.اقتدار و مشروعيت اوليه 

تضميني آرامش و ثبات در کشورهاست و پايه کراتيک،  انتخابات آزاد دموبشر است. حقوق شناخته شده جهاني 

 براي دولتهاي دموکراتيک به شمار ميرود.

 هر فن بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر نهادهاي بين المللي، پيمااعالميه جهاني حقوق بشر، بنا بر  7

فارق از هرگونه تبعيض منع کشور خود در امور ملي و دولتي و بايد اين امکان برايش فراهم شود که  ردي حق دارد

اين مهم ميتواند از  .مشارکت داشته باشدبي دليل، نهادهاي حقوق بشري و بدور از هرگونه محدوديت توسط شده 

در انتخاباتي يا نمايندگان انتخاب شده ، حمايت از گروه سياسي مطلوب خودهمه پرسی ها، مشارکت در طريق 

 شکل گيرد. و يا به طرق ديگر  آزاد،

عزم و اراده اين مردم بايد در انتخابات آزاد دوره اي  حکومت هر کشوري را مردم آن کشور تعيين ميکنند.مشروعيت  3

از طريق انتخاباتي منصفانه برابر و و انتخاب شدن در فضاي بصورت آزاد حق راي دادن مشخص گردد که تضمين کننده 

اعالم شود و توسط شمرده شده، نتيجه چنين انتخاباتي بايد به دقت است.  يمشابه انتخاباتي محفوظ و يا روش

يک انتخابات قوانين و ساز و کارهاي متعددي براي فرآيندها، آزاديها و حقوق، در نتيجه ديگران محترم شمرده شود. 

 نياز است.آزاد 



مربوط به قوانين، اطالعات و دقيق جمع آوري اصولي و جامع : تعريف زير ميشود شامل نظارت بين المللي برانتخابات 4

و حرفه تحليل بي طرفانه  ;ديگرفاکتورهاي انتخاباتي مرتبط و انتخابات فرآيندها و ساز و کارهاي مرتبط با اداره کردن 

رعايت اصل بی و داده ها راساس عالي ترين دقت در پردازش فرايندهاي انتخابات ببرآيند ترسيم  ;اين اطالعاتاي 

و باال بردن اثر و  نهاد نظارت بين المللي در صورت امکان بايد راهکارهايي را در جهت ارتقاي سطح انتخابات. طرفي

اهداف  انجام گيرند. و مزاحم اين پيشنهادات نبايد بصورت اقدامات مداخله گرايانهارائه و پيشنهاد دهد. يکپارچگي آن 

تالشهاي سازمان يافته نهادها و سازمانهاي بين دولتي و غير : موارد زير استنظارت بين المللي بر انتخابات شامل 

 نظارت بين المللي بر انتخابات.در جهت هدايت دولتي 

نظارت فرآيندهاي قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از انتخابات را براساس ارت بين المللي بر انتخابات، ظننهاد  2

به عنوان بخشي از اين اقدامات،  ميکند. ارزيابيتحليل و روشهاي مختلف و با بکارگيري طوالني مدت و جامع 

کنند. امتحان و ممکن است فرآيندها و يا موارد خاص قبل يا بعد از انتخابات را برسی متخصص نظارتي، گروههاي 

نحوه استفاده از فناوري هاي انتخاباتي و ثبت نام راي دهندگان، انتخاباتي، مناطق تحديد حدود مواردي نظير )

بکار گرفته شوند. اين نيز ممکن است  مستقلنظارتي گروههاي متخصص  .(کارآمدي روالهاي دادخواهي و شکايت

در فرايند کلي و در چه حوزه اي محدود ميشود نتيجه گيريهايشان فعاليتها و اعالم کنند که  به عموم بايدگروهها 

برگزاري صحيح تمام تالش خود را در جهت نظارتي بايد نهادهاي تمامي  .تاثير کلي نخواهند گذاشتانتخابات 

نظارت بين المللي بر انتخابات،  مساله نظارت را در درجه اول اهميت قرار ندهند.و انجام دهند انتخابات در روز مقرر 

قومي، شرايط، تبعيض هاي جنسيتي، بررسی ميکند. از جمله اين حق انتخاب شدن را حق راي و شرايط مرتبط با 

يافته هاي  است.داراييها و يا ناتواني هاي جسمي محل تولد، زبان، مذهب، َمناسب ملي يا اجتماعي، نژادي، 

مرجع  از جمله طرفين شرکت کننده، براي همه افراد عالقه مند به انتخابات،نهادهاي نظارت بين المللي بر انتخابات، 

در جهت ميتواند با شک و شبهه، مخصوصا در مورد انتخابات اين مرجع  فراهم ميکند.مشترکي بر اساس واقعيت 

 واقع شود.بسيار مفيد بازگرداندن آرامش تسکين و 

مردم کشور برگزار کننده انتخابات و همچنين منافع جامعه  در راستاي منافع نهاد نظارت بين المللي بر انتخابات،  6

ارائه فرآيند محور است که تنها نگراني اش مجموعه اي  فارق از نتيجه انتخابات،اين نهاد  ه است.تشکل گرفجهاني 

هيچ شخصي اجازه عضويت در نهاد نظارت بين است. در زمان معين مراحل انتخابات صحيح، دقيق و شفاف گزارش 

بي طرفي آن فرد نسبت به مسائل سياسي، اقتصادي يا دلبستگيهاي مربوط المللي بر انتخابات را ندارد مگر اينکه 

سيله ومهم بايد باين  ، محرز شده باشد.انتخابات تاثيرگذار باشددقت بی طرفي و که ميتواند در  به انتخابات

استقالل خود را بي طرفي و چالشهاي در اين زمان، هر دوره انتخاباتي،  محقق شود.بلند مدت ناظران استخدام 

انتخابات اجازه اخذ کمکهاي مالي از طرف دولت کشور برگزار کننده ، نهادهاي نظارت بين المللي بر انتخاباتميطلبد. 

ارائه شده گزارشهاي اطمينان نسبت به طرفين و کم شدن تضاد در منافع باال رفتن چرا که اين امر مسبب  را ندارند.



در يافته هاي خود را بايد آماده باشند که منابع نظارت بين المللي بر انتخابات، هياتهاي توسط اين هيات خواهد شد. 

 ارائه دهند.نياز صورت 

يافته  شامل کهخود را دقيق، منظم و بي طرفانه بيانيه هاي انتظار ميرود نظارت بين المللي بر انتخابات، نهادهاي از  2

)از در اختيار عموم  ،که ميتواند در دوره هاي بعدي کيفيت انتخابات را باال ببرد است نتيجه گيريها و پيشنهاهاييها، 

ترکيب نيروهاي انساني و ، هدفهيات ها بايد حضور،قرار دهند. ( مراجع ملي ديگر مقامات مسئول انتخابات و  جمله 

هنگام و پس از اتمام انتخابات، به اطالع عموم برسانند. برگزار کننده انتخابات در کشور خود را  مدت زمان حضور

بر گزارش نهايي نتيجه مقدماتي انتخابات را بر اساس يافته هاي خود اعالم کنند و گزارشهاي دوره اي ارائه دهند، 

نهادهاي نظارت بين المللي بر انتخابات ميتوانند با معترضين يا  ارائه دهند.اتفاقات رخ داده در جريان انتخابات اساس 

نتيجه گيريها و پيشنهادهاي آنها را از يافته ها، تا  جلسات خصوصي ترتيب دهنددر کشور، جريان انتخابات دلواپسان 

بين دولتي سازمان هاي همچنين نهادهاي نظارت بين المللي بر انتخابات ميتوانند گزارش خود را به  .خود مطلع کنند

 يا بين المللي مربوطه ارائه دهند.

اجراي متعهد ميشوند که در راستاي پيشبرد اهداف روش اجراي همراه آن، سازمانهاي تاييد کننده اين اعالميه و  8

توسط نمونه ممکن است  نظارت هااين  به عنوان مثال با هم همکاري کنند.انتخابات آزاد و نظارت بين المللي بر آن، 

نظارت  هياتهاي بين المللي تک منظوره ;نظارت بر انتخابات آزادمستقل هياتهاي بين المللي هاي زير اعمال شوند: 

سازمانهاي تاييد کننده بين المللي هماهنگ نظارت بر انتخابات آزاد. در همه حالتها، هياتهاي يا  ;بر انتخابات آزاد

 نظارت بين المللي خود را ارتقا بخشند.هياتهاي  همکاري سهمبا همکاري و تعاون، متعهد ميشوند 

کار خود  افراد آن جامعهو رعايت حقوق بشر انتخابات  ميزباندولت نظارت بين المللي بر انتخابات بايد با رعايت احترام  9

بايد به قوانين ، مقامات ملي، طرفين شرکت کننده در انتخابات،   هياتهاي نظارت بين المللي بر انتخاباترا انجام دهد. 

 حقوق بشر و اصول آزادي گام بردارند.ارتقاي سطح احترام و گذارند و در راستاي باحترام کشور ميزبان 

نبايد در کشور ميزبان باشند و انتخاباتي مقامات هياتهاي نظارت بين المللي بر انتخابات بايد به دنبال همکاري با  70

 راستاي مراحل مختلف انتخابات مانعي بوجود آورند.

مبنی بر سازماندهي تظارت بر انتخابات يا بررسی اين  ارگانهاي نظارت بر انتخابات،تصميمات اتخاذ شده توسط  77

در صورتي که حضور نهادهاي نظارتي القا کننده معتبر معتبر بودن آن انتخابات نيست. لزوما به معني سازماندهي، 

رستادن اين نهادها خودداري کنند و در صورت حضور اين از فبايد سازمانها شود، بودن يک انتخابات غيردموکراتيک 

مشروعيت بخشي به ، بايد به عموم اعالم شود که نظارت بر اين انتخابات توسط اين نهادها به معني نهادها

 انتخابات نيست.

برهمين اساس چهارچوبهاي اساسي بايد رعايت شوند. در راستاي اثربخش تر شدن فعاليت نهادهاي نظارتي،  77

 :ارسال نهاد نظارتي خودداري کنند اززير را فراهم نکرده  تا زماني که کشور ميزبان انتخابات شرايطسازمانها بايد 

و همکاري کافي با نهادهاي نظارتي بين المللي ارسال دعوتنامه يا نشان دادن تمايل نسبت به پذيرفتن الف( 



 فرآيندهايي که براي اجراي انتخابات آزاد الزمند.آنها براي اجازه تحليل 

تمامي فن آوري هاي استفاده نهاد نظارتي به تمامي مراحل انتخابات و شرط دسترسي بي قيد و ضمانت  ب(

هاي راي گيري الکترونيک و  از قبيل فن آوري هاي الکترونيک و فرآيندهاي صدور تاييدنامه شده در انتخابات

محرمانه و توافق نامه هاي فاش نشده نهاد نظارتي به دخل و تصرف در مسائل تکنولوژي هاي ديگر بدون نياز 

 احتمال رد شدن اين فن آوريها توسط نهاد نظارتي.فن آوريهاي ديگر کشور ميزبان و پذيرفتن 

 مسئول در انتخابات از جملهافراد ضمانت دسترسي بي قيد و شرط نهاد نظارتي به ج( 

 مقامات مسئول در تمامي سطوح و  در صورت نياز (7

و دولت و مقامات امنيتي که عملکردشان ميتواند در اجراي انتخابات آزاد ( اعضاي قوه مقننه 7

 تاثيرگذار باشد.

و افرادي که به دنبال رقابت در انتخابات هستند. ) شامل کليه کليه احزاب سياسی، سازمانها ( 3

که از و کساني  افراد تاييد يا رد صالحيت شده و کساني که از شرکت در انتخابات انصراف داده اند(

 شرکت در انتخابات منع شده اند.

 پرسنل رسانه هاي خبري و( 4

 تمامي افراد و سازمانهايي که خواهان برگزاري انتخابات آزاد دموکراتيک در کشور هستند.( 2

 ضمانت آزادي جابجايي در تمام مقاطع کشور براي اعضاي نهاد نظارتيد( 

ضمانت آزادي نهاد نظارتي براي صدور گزارشها و يافته ها خود در رابطه با انتخابات بدون دخالت اظهارات و ه( 

 عمومي.گزارشهاي 

يا ديگر اعضاي و( ضمانت عدم دخالت هرگونه مقام دولتي، امنيتي يا انتخاباتي در انتخاب افراد ناظر مستقل 

 تعداد اعضاي آن.نهاد نظارت بين المللي يا اقدام به کم کردن 

ضمانت ارائه مجوز رسمي فعاليت، معتبر در کل کشور )( براي فعاليت افراد منتخب نهاد نظارتي يا نمايندگان ز( 

 مطابق آميز تبعيض غير و معقول الزامات شده باشد و تعریف واضح طور به ماموریت که زمانی تاديگر اين نهاد 

 انجام نشود. رسمی بامجوز

 انتخاباتي در فعاليتهاي ماموريت نهاد نظارتي و ضمانت عدم دخالت هر گونه مقام دولتي، امنيتي يا ح( 

از طرف مقامات دولتي عليه مردم يا کشورهايي در راستاي ضمانت عدم تهديد، ارعاب يا اقدام تالفي جويانه ط( 

 اطالعاتي به آنها ميدهند.نند يا انتخابات آزاد، نهاد نظارتي را کمک و ياري ميکبرگزاري 

ممکن است سازمانهاي غير يک انتخابات آزاد، ماموريت نظارت بر به عنوان يک پيش نياز براي سازماندهي 



بدهند ضمانت هاي فوق در يک توافقنامه مکتوب که به توافق دولت درخواست  ،دولتي يا بين دولتي بين المللي

و سودمندي  ج شود. نظارت بر انتخابات فعاليتي غير نظامي است،درو طرفين شرکت کننده در انتخابات رسيده 

 زير سوال برود.يا امنيت ناظران تضمين نشود، شرايطي که ريسک خطر باال وجود دارد آن ممکن است در 

رقباي اصلي بين المللي نظارت بر انتخابات، بايد مجوز و مشروعيت حضور خود در انتخابات را از کليه نهادهاي ( 73

 انتخابات اخذ کنند

نسبت به حق خود مبني بر برگزاري رقباي سياسي )احزاب، کانديداها و افراد خواهان برگزاري رفراندوم( ( 74

به  عالقه کرده اند.اعالم  و مشارکت در سيستم اداره کشور انتخاب شدن طي فرآيند انتخاباتيانتخابات و 

باجه هاي اخذ از جمله تکنولوژيهاي بکار رفته در  انتخابات مرتبط با که بر تمامي فرآيندهايهمين دليل حق دارند 

 کنند.نظارت  نحوه جابجايي صندوقهاي آراراي، سيستمهاي شمارش آرا، 

 :عبارتند ازنهاد نظارت بين المللي بر از جمله مسئوليتهاي ( 72

احزاب و کانديداها که ممکن است نمايندگان ارتباط مستمر و پويا با تمامي رقباي انتخاباتي شامل الف( 

 اطالعاتي در رابطه با يکپارچگي انتخابات داشته باشند.

 و ضوابط اصلي فرآيندبا رعايت اصول  را مغتنم شمردن اطالعات ارائه شده توسط آنهاب( 

 تحليل و تخمين منصفانه و عادالنه اين اطالعات وج( 

نهادهاي نظارتي بايد در  بر انتخابات شمرده شود. بايد به عنوان يک جنبه مهم نظارت بين الملليد( 

از ارائه شده در مراحل مختلف فرآيند انتخابات ارائه شده باشد، بصورت مکتوب يا ميتواند پيشنهادهاي خود، که 

 دفاع کنند اعمال ميشود دخالتي که عليه فعاليتهاي رقباي سياسيیا حذف هرگونه محدوديت 

حق شناخته شده بين المللي دارند که در مسائل عمومي و دولتي کشور خود دخالت داده شوند. شهروندان ( 76

شامل  ،سازمانهاي غير دولتي بر تمامي فرآيندهاي مرتبط با انتخاباتاين حق ميتواند از طريق نظارت تحقق 

مراکز شمارش آرا يا ديگر مراکز و جابجايي صندوقهاي آرا و  کارآمدي تکنولوژيهاي بکار رفته در باجه هاي اخذ راي،

نهادهاي نظارتي بايد ، کارآمدي سازمانهاي غيرحزبي داخلي را  تحليل  تضمين گردد.، ديگر موارد مهم تاثيرگذار

ابات کرده و عادالنه گزارش دهند. اين نهادها بايد از حق شهروندان مبنی بر نظارت غير حزبی و عادالنه بر انتخ

 گزارش نمايند.خود دفاع کنند و در پيشنهاد هاي خود هرگونه محدودين يا دخالت بي مورد در اين زمينه را 

و با آنها  روابط حسنه با هياتهاي نظارتي غير حزبي داخلي کشور ميزبان برقرار کنندنهادهاي نظارتي بايد ( 72

اين هياتها را با توجه به اصل جريان انتخابات مغتنم و نهادهاي نظارتي بايد اطالعات واصله از  .همکاري کنند

به عنوان مکمل يافته هاي اين محاسبات ميتواند به محض پايان محاسبات مستقل اين هياتها،  محترم بشمارند.



اين به معني از بين رفتن استقالل نهادهاي بين المللي  نهادهاي بين المللي نظارت بر انتخابات استفاده شود.

قبل از ارائه هرگونه در همين راستا نهادهاي بين المللي نظارت بر انتخابات بايد  بر انتخابات نيست. نظارت

 تالش کنند.هيات ها با اين  سازنده و مفيد ارتباطیدر جهت گزارشي، 

پيشرفتهاي قابل تصديق ميکنند که يه، مي و بين دولتي تاييد کننده اين اعاللسازمانهاي غيردولتي بين المل( 78

بدست آورده تعهد هاي در رابطه با اجراي انتخابات آزاد اي وضع استانداردها و چهارچوبها و در راستمالحظه اي 

و نتيجه گيريهاي روند نظارتها، قضاوتها، بهبود جهت در  ،دستاوردهاي اين پيشرفتهاکه از اند و متعهد ميشوند 

نسبت به استفاده ار روشها و چهارچوبهاي نظارتي شفاف  ملتزم ميشوندفرآيندهاي انتخاباتي استفاده کرده و 

 و بی پرده باشند.

معتبر روشهاي  سازمانهاي غيردولتي بين المللي و بين دولتي تاييد کننده اين اعالميه، تصديق ميکنند که (79

نظارت بر فرآيندهاي انتخاباتي وجود دارند و متعهد ميشوند يافته ها و دستاوردهاي خود را در اين متنوعي براي 

روشها با يکديگر به اشتراک گذاشته و در استفاده از اين روشها با هم هماهنگ باشند. همچنين تصديق ميکنند 

در يک  تخابات بطور مستقل و عادالنهنظارت بين المللي بر انتخابات، بايد براي تعيين فرآيندهاي انهياتهاي 

همه خصوصيات  درباره درست شايسته و بايسته ظاهر شوند و بايد براي تصميم گرفتن  هاي در اندازه، کشور

مدت زمان کافي وقت صرف کنند در زمان هاي قبل، هنگام و بعد از برگزاري انتخابات، انتخابات، فاکتورهاي مهم 

الزم در ادامه تصديق ميکنند که  بخش خاصي از فرآيندهاي انتخابات متمرکز باشد. مگر آنکه اين نظارت تنها بر

در متن برگزاري انتخابات  راو نظارت در روز برگزاري انتخابات، تاکيد بيش از حد نکنند  نظارت بر انتخاباتبر است 

 .دهندانجام 

اعالميه، تصديق ميکنند که هياتهاي نظارتي بايد سازمانهاي غيردولتي بين المللي و بين دولتي تاييد کننده اين ( 70

شده  تماميت مستقل و تثبيتافراد با تواناييهاي مختلف را از جناح ها و طرفين مختلف به بازي بگيرند و 

وضع خبرگي در فرآيندهاي انتخابات و جهارجوبهاي  يکپارچگي نظارت بر انتخابات را در سايه موارد زير حفظ کنند :

)شامل  قوانين نسبي انتخابات و شيوه هاي مديريتي ;حقوق بين المللي بشر ;نظارت بر انتخاباتشده در بحث 

ن اي ;فرآيندهاي نسبی سياسی و مالحظات خاص کشور ميزبان ;استفاده از رايانه و ديگر تکنولوژيهاي انتخاباتي(

تعادل جنسيتي و مليتي مديران سازمانها همچنين اهميت تعادل در جنسيت شرکت کنندگان در انتخابات و 

 متذکر ميشوند.را  نظارتهاي بين المللي بر انتخابات هياتهاي 

موارد زير را رعايت  د کهشونمي متعهدسازمانهاي غيردولتي بين المللي و بين دولتي تاييد کننده اين اعالميه، ( 77

 : نمايند

 المللي بر انتخابات.اي نظارت بين آشنا کردن همه شرکت کنندگان در فعاليتهالف( 



 ب( ارائه قوانين مدون مرجع يا اسناد مشابه جهت توضيح اهداف هيات

ارائه اطالعات مرتبط با قوانين و مقررات ملي، کليات محيط سياسي، شامل موارد مرتبط با امنيت و رفاه ج( 

 ناظرين

 ؛ واعضاي هيات نظارت کليهموارد مزبوط به روشهاي استفاده شده در فرآيندهاي نظارت به آموزش  د(

 ضميمه رت بين المللي بر انتخابات، کهالتزام کليه اعضاي هيات نظارت به قرائت و رعايت راهنماي اجراي نظاه( 

اصالحاتي را در راستاي نيازهاي  ميتوانتغيير نکنند، اين ضميمه است. در صورتي که مواد اصلي اين اعالميه 

 در آن بوجود آورد.هيات 

اي غيردولتي بين المللي و بين دولتي تاييد کننده اين اعالميه، متعهد ميشوند که تمامي تالش خود را سازمانه( 77

در جهت نظارت بين المللي بر انتخابات اجراي ضميمه آن، براي اجراي هر چه صحيح تر اين اعالميه و راهنماي 

يا راهنماي  يکي از مفاد اين اعالميه از اجراي در صورتي که يکي از اين سازمانها، الزم بداند که بايد بکار گيرند.

اين سارمان بايد در اطالعيه ، کند چشم پوشيخاصي، در راستاي هدايت مسير نظارت به سمت  ،ضميمه آن

عمومي خود اين مساله را اعالم نمايد و خود را براي ارائه توضيجات احتمالي به ديگر سازمانهاي تاييد هاي 

 ند.آماده ککننده اعالميه 

تصديق ميکنند  که دولتها ناظراني را جهت نظارت بر انتخابات در کشورهاي ديگر، به آن ( سازمانهاي تاييد کننده 73

 اول بفرستند.کشور بفرستند، و آن کشورها هم براي نظارت انتخابات ناظران خود را به کشور دولتهاي 

 سازمانهاي تاييد کننده، ناظران تک منظوره در اين ارتباط را ميپذيرند.

جزو اسناد تخصصي محسوب اين اعالميه و راهنماي اجرايي ضميمه آن، جهت نظارت بين المللي بر انتخابات، ( 74

ا هيات شوراها و ي )مانند مجامع ، ميشوند که نياز به اجرا توسط نهادهاي سياسي سازمانهاي تاييد کننده

امکان تاييد اين اطالعيه و روش اجراي همراهش، توسط  ندارد ولي چنين اقداماتي پذيرفتني است. (مديره

سازمانهاي غير دولتي و يا بين دولتي ديگر همچنان فراهم است. تاييديه ها بايد توسط معاونت انتخاباتي 

 سازمان ملل ثبت شوند.

  



 راهنماي اجراي

 نظارت بين المللي 

 انتخاباتبر 

 

ري پذيرفته شده در سطح جهاني است که توسط سازمانهاي غير دولتي بين المللي  و يا ارت بين المللي بر انتخابات امنظ

در راستاي منافع و ميزبان انتخابات ارزيابي بيطرانه و دقيق از ماهيت فرآيندهاي انتخاباتي در کشور اداره ميشود تا بين دولتي 

به همين دليل، بيشتر حول محور يکپارچه سازي نظارت بين المللي  و ارائه دهدو منافع جامعه بين المللي مردم آن کشور 

ناظران بلند مدت و کوتاه مدت، اعضاي هياتهاي ارزيابي،  .ميچرخد  و هماهنگ مردن هيات هاي مامور در اين امربرانتخابات 

 راهنماي اجرا پايبند و متعهد باشند.بايد به اين تيمهاي تخصصي نظارت و رهبران آنها، 

 احترام به حق حاکميت و حقوق بين المللي بشر

انتخابات دموکراتيک واقعي، بيان کننده حاکميت مشروع واقعي است و از حقوق اوليه شهروندان يک کشور محسوب 

ميشوند. انخابات آزاد تجلي آزاد اراده اي است که اساس مشروعيت قانوني يک حکومت را شکل ميدهد. حق راي شهروندان 

شناخته شده بشر است که توسط آن اصول آزادي و  زو حقوقو انتخاب شدن براي دوره اي خاص توسط انتخابات آزاد، ج

حاکميت کشور ميزبان و حقوق بشر مردم آن کشور و حق آزادي آنان بايد ناظران بين المللي  بکار ميگيرند.حقوق اوليه خود را 

 را محترم بشمارند .

 کشور ميزبان و اختيارات مسئولين انتخاباتياحترام به قوانين 

کليه از ناظران بايد  و اختيارات مسئولين فرآيند انتخابات را محترم بشمارند.ناظران بايد قوانين حاکم بر کشور ميزبان 

همچنين ناظران بايد با پيروي کنند.  دولت ، مقامات امنيتي و مسئولين انتخاباتي کشور ميزباندستورالعملهاي قانوني 

مقررات يا قوانين داخلي،  ناظران بايد دقت کنند تا داخلي برخورد محترمانه داشته باشند.مسئولين انتخابات و ديگر مسئولين 

 نشود. وضع شده است قوانين و اسناد بين المللي که توسط  مانع از اجراي صحيح انتخابات، رفتار مسئولين انتخاباتي داخلي

  حفظ يکپارچگي فرآيند نظارت بين المللی بر انتخابات

اين مساله شامل پيروي از نظارت بين المللي بر انتخابات تالش کنند. حفظ يکپارچگي و محافظت از فرآيند اي بربايد  ناظران

رهبران هيات و کليه دستورات شفاهي از طرف ، و دستورات(  )مانند مقررات مرجع ، دستورالعملهاي مکتوباين راهنماي اجرا

در تمام جلسات آموزشي و پرسش و پاسخ هيات نظارت شرکت کنند؛ با قوانين و مقررات ناظران بايد:  نظارت ميشود.

ناظران روشهاي اجرايي هيات نظارت را با دقت و وفاداري اجرا کنند.  انتخابات و قوانين مرتبط ديگر هيات نظارت آشنا باشند؛ 

 هيات نظارت گزارش کنند.موظفند هرگونه کمکاري و تضاد در رفتار ناظران ديگر را به رهبران 

 حفظ موکد بی طرفي در تمام زمانها

بايد از آنها و در کليه شرايط رعايت کنند.  ،در کشور ميزبان( فراغت)حتي زمان  ناظران بايد اصل بي طرفي را در همه زمانها

مسائل مرتبط با سی، کانديداها، احزاب سيادر ارتباطات خود با مسئولين، هرگونه اظهار نظر يا برخورد متعصبانه يا سليقه اي، 

از همچنين ناظران بايد از هرگونه فعاليتي که ممکن است  حذر کنند.و يا در زمينه موارد متناقض فرآيند انتخابات همه پرسي، 

استفاده از )مانند پوشيدن يا نمايش نمادهاي احزاب، شود برداشت به نفع  يکي از رقباي سياسي در کشور ميزبان  آن 

 خودداري کنند.( رنگها، بنر هاي تبليغاتي يا قبول هديه از طرف هر يک از آنها

 عدم ايجاد مانع در فرآيند انتخابات

و   نتايجشمارش و جدول بندي اخذ آرا، شامل مراحل و مقدمات قبل از انتخابات،  ناظران نبايد در هيچ کدام از مراحل انتخابات،

يا بی نظمي، ناظران ميتوانند تقلب،  ايجاد مانع يا مشکل کنند.، مشخص ميشوديا فرآيندهاي که نتايجشان پس از انتخابات 

به اطالع مسئولين به صورتي که مسدود کننده روند انتخابات نباشد  مشکالت خاص را در صورتي که مغاير با قانون نباشد،

يا نمايندگان از مسئولين انتخابات  تا جايي که روند انتخابات دستخوش مشکالت نشود، ناظران ميتوانند انتخابات برسانند.



 و ميتوانند در رابطه با فعاليتهاي خود به آنها پاسخ دهند. سوال بپرسند،احزاب سياسي و ديگر ناظران حاضر در مراکز اخذ راي 

توانند از راي دهندگان ناظران مي روند انتخابات باشند. به جهت دادندر هنگام پاسخ گويي به سواالت، ناظران نبايد به دنبال 

 رسند يا به سواالت آنها پاسخ دهند ولي اجازه سوال در مورد کانديدايي که راي دهنده به وي راي داده را ندارند.سوال بپ

 شناسايي معتبرارائه مدرک 

مدرک شناسايي  نمايشدهند. همچنين  نمايشمدرک شناسايي تهيه شده توسط هيات نظارت را در همه زمانها ناظران بايد 

ناظران بايد اين مدارک را به مقامات انتخاباتي و در صورت نياز ديگر تعيين شده توسط نقامات مسئول داخلي نيز الزم است. 

 مسئولين داخلي ارائه دهند.

 دقت نظارتها و ارائه نتايج حرفه ايحفظ 

، موارد منفي و باشند ناظران بايد فراگيرناظران بايد در راستاي نظارت دقيق و بي کم و کاست تمام تالش خود را بکار گيرند. 

شناسايي انتخابات را  درست مسائل کلي و جزئي را تشخيص دهند و الگوهاي تاثيرگذار بر روندعادالنه مطرح کنند، مثبت را 

باشد و عوامل ذهني را از شواهد قضاوتهاي ناظران بايد بر اساس عالي ترين سطح دقت و عدالت در تحليل اطالعات  کنند.

انجام دهند و از مدارک واقعي و قابل پيگيري و اثبات ناظران بايد همه نتيجه گيريهاي خود را بر اساس عيني تشخيص دهند. 

نمايند. ناظران همچنين بايد سوابق مستند محل نظارت، نظارتهاي انجام شده و  هر گونه تنيجه گيري قبل از موعد مقرر پرهيز

 ديگر اطالعات مرتبط که هيات نظارت ملزم نموده را تهيه و نگهداري کنند و به هيات ارائه دهند.

 خودداري از اظهار نظر عمومي يا رسانه اي قبل از اعالم هيات نظارت

به عموم و يا رسانه ها در رابطه با روند نظارت و نتيجه گيريها قبل از ارائه بيانيه توسط هيات ناظران بايد از هرگونه اظهار نظر 

ناظران ميتوانند  مگر آنکه در موارد خاص توسط رهبران هيات دستورالعملي خالف اين امر گرفته باشند.نظارت خودداري کنند. 

شرح دهند و بايد  توسط هيات نظارت مناسب تشخيص داده شدهدر رابطه با ماهيت هيات نظارت، فعاليتهاي آن و ديگر که 

 ارجاع دهند.کساني که هيات تعيين کرده رسانه و يا اشخاص عالقه مند را به 

 همکاري با ديگر ناظران انتخاباتي

ارت با آنها ناظران بايد نسبت به حضور ديگر هياتهاي نظارتي داخلي يا بين المللي مطلع باشندو طبق دستورات رهبر هيات نظ

 همکاري نمايند.

 حفظ رفتار شخصي مناسب

ناظران بايد در جهت حفظ رفتار شخصي مناسب تالش کنند و  به ديگران احترام بگذارند. حساسيت خود را در رابطه با آداب و 

تشخيص هاي سالم و درست بدهند و عالي ترين رسوم و مسائل فرهنگي کشور ميزبان نشان دهند. در مراودات روزمره 

 الگوي خود قرار دهند.)حتي اوقات فراغت( رفتار حرفه اي را در تمام اوقات سطوح 

 تخطي از اين روش اجرا

در صورت ترديد در تخطي از اين روش اجرا، هيات نظارت بر انتخابات بايد در رابطه با آن تخطي تحقيق و استعالم کند. اگر 

تصميم گيري در رابطه با . کند اخراجاز جريان نظارت بر انتخابات تخلف حادي صورت گرفته باشد، هيات ميتواند ناظر خاطي را 

 چنين مسائلي تنها در اختيار رهبر هيات نظارت قرار دارد.

 تعهد به اجراي اين روش اجرا

بايد تعخد هر فردي که در اين هيات نظارت بر انتخابات شرکت ميکند، بايد مفاد اين اعالميه و روش اجراي آن را مطالعه کرده و 

 نامه اي مبني بر رعايت اين مفاد امضا کند.

  



 تعهد التزام 

 به روش اجراي 

 نظارت بين المللي بر انتخابات

روش اجراي نظارت بين المللي بر انتخابات که توسط هيات نظارت بين المللي بر انتخابات به من ارائه شده 

بدينوسيله تعهد خود را نسبت به پيروي از روش اجرا اعالم ميکنم و تاييد مينمايم  .است را مطالعه کرده ام و متوجه شده ام

 ي انتخابات، همسو و هماهنگ با مفاد اين روش اجرا خواهد بود.تمامي فعاليتهاي من به عنوان يک ناظر بين الملل

در تواناييهاي من به در تضاد با مفاد روش اجرا باشد يا هيچ گونه تضاد منافع در مسائل سياسي، اقتصادي، يا ديگر موارد که 

 تاثيرگذار باشد وجود ندارد. عنوان ناظر انتخاباتي عادل و بي طرف

قضاوتهاي من بر اساس عالي ترين سطح دقت  .بی طرفي سياسي را اجرا خواهم کرددر تمام شرايط موکدا" 

بر  منعدالت در تحليل اطالعات خواهد بود  و عوامل ذهني را از شواهد عيني تشخيص خواهم داد. همه نتيجه گيريهاي  و

 خواهد شد.اساس مدارک واقعي و قابل پيگيري و اثبات انجام 

به قوانين ملي و اختيارات مسئولين انتخابات کشور ميزبان احترام  مانع نخواهم کرد.در روند انتخابات ايجاد 

گذاشت و در مراودات خود با مسئولين انتخاباتي و ديگر مقامات رسمي رفتار محترمانه نشان خواهم داد. در جهت  خواهم

. حساسيت خود را در رابطه با آداب و رسوم حفظ رفتار شخصي مناسب تالش خواهم کرد و به ديگران احترام خواهم گذاشت

و عالي ترين  خواهم داد. در مراودات روزمره تشخيص هاي سالم و درست خواهم دادو مسائل فرهنگي کشور ميزبان نشان 

 .خواهم دادسطوح رفتار حرفه اي را در تمام اوقات )حتي اوقات فراغت( الگوي خود قرار 

رآيند نظارت بين المللي بر انتخابات تالش خواهم کرد. در تمام جلسات آموزشي و براي حفظ يکپارچگي و محافظت از ف

از هرگونه  بيانيه ها و گزارشهايش همکاري خواهم نمود. آماده کردنو در  خواهم کردپرسش و پاسخ هيات نظارت شرکت 

اظهار نظر به عموم و يا رسانه ها در رابطه با روند نظارت و نتيجه گيريها قبل از ارائه بيانيه توسط هيات نظارت خودداري خواهم 

 کرد. مگر آنکه در موارد خاص توسط رهبران هيات دستورالعملي خالف اين امر گرفته باشم.
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 و تشکر تقدير

طي تالش چند ساله و با همکاري  روش اجراي نظارت بين المللي بر انتخابات و اصول بين المللي نظارت بر انتخابات اعالميه

 سازمان بين دولتي يا غير دولتي بين المللي که به نظارت انتخابات در دنيا اهميت ميدهند آماده شده است. 70بيش از 

( و بخش معاونت NDIو با پيشقدمي موسسه آزاديهاي ملي در امور بين الملل ) 7007روند اين کار بطور غير رسمي در سال 

که شامل جلسه اوليه در سازمان ملل نيويورک و يک جلسه در واشنگتن با  ( آغاز شدUNEADسازمان ملل )انتخاباتي 

 ميشد. NDIو  OASهمکاري 

فاز رسمي کار  7003يک دبيرخانه مشترک راه اندازي کردند و در اکتبر  NDI، مرکز کارتر، و UNEADسازمان بر همين اساس، 

و به  7004اين روند با جلسه ديگري در بوکسل در سپتامبر آغاز کردند. طي يک جلسه به ميزباني مرکز کارتر در آتالنتا  را 

شکل گرفت که  مشاوره اي مستمر جلسات بين سازمانهاي شرکت کننده ،در ادامهادامه يافت. ميزباني کميسيون اروپا 

 بود.شده آماده   7002هاي سازماني در ژوئيه ماحصل آن اجماع بر سر سندي بود که براي تاييد

، ديويد کرول و ديويد پوتي و ايوري دیویس رابرتس از مرکز کارتر، و UNEADاين دبيرخانه، متشکل از کارينا پرلي و سن دون از 

اسناد را   ند،سبود. اين اعضاي دبيرخانه، به کمک آقاي مرلو، در سمت مدير پيش نويسي  NDIپاتريک مرلو و ليندا پترسون از 

در همين ميان، دبيرخانه توضيح  آماده کردند. ،سازمانهاي مرتبط با مبحث نظارت بر انتخابات توسط آماده شدهبر اساس اسناد 

 کرد. و تفسيرهايي حياتي ای از بسياري از سازمانهاي شرکت کننده دريافت

کميسيون اروپا، (، USAIDاين فرآيند، توسط کمکهاي مالي از طرف سازمان ملل، آژانس توسعه بين الملل اياالت متحده )

 جمهوري آلمان و بنياد استار و همچنين برخي همکاران فردي حمايت شده است.


