
1 
 

 

 

 اعالمیھ اصول

 نظارت بین المللی انتخابات

 و

 اصول رفتاری

 ناظرین بین المللی انتخابات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، سازمان ملل متحد، نیو یارک2005 اکتوبر 27

 



2 
 

 این اعالمیھ را بھ امضاء 2005 اکتوبر 24سازمان ھای کھ الی تاریخ 
 :رسانیده اند

 اتحادیۀ افریقا

 )ANFREL(د شبکھ افریقا برای انتخابات آزا

 مرکز کارتر

 )CAPEL(مرکز ھمکاری و تحکیم انتخابات 

 سکرتریت کشور ھای منافع مشترک

کمیسیون ( کمیسیون اروپا در خصوص ترویج دموکراسی از طریق قانون 
 )ونس

  مجمع پارلمانی–شورای اروپا 

 )EISA(انستیتوت انتخاباتی افریقای جنوبی 

 کمیسیون اروپا

 )ENEMO(ھای نظارت از انتخابات شبکھ اروپایی سازمان 

 )ERIS(خدمات بین المللی اصالحات انتخاباتی 

IFES 

IDEA بین المللی  

 اتحادیۀ بین الپارلمانی

 )IRI(انستیتوت بین المللی جمھوری خواھان 

 ) NDI(انستیتوت دموکراتیک ملی 

 )OAS(سازمان ایاالت امریکایی 

ستیتوت ھای دموکراتیک و سازمان امنیت و ھمکاری ھای اروپا، دفتر ان
 )OSCE/ODIHR(حقوق بشر 

 جزایر پاسیفیک، آسترالیا و زیالند جدید

 )PIANZEA(انجمن روئسای انتخاباتی 

 مجمع جزایر پاسیفیک

 )SADC-PF(مجمع پارلمانی 

 سکرتریت سازمان ملل متحد

 )USAFMC(انجمن اعضای اسبق کانگرس ایاالت متحده 

شاھدین بین المللی انتخابات ضم آن برای این اعالمیھ و اصول رفتاری م

 بین الحکومتی و سازمان ھای غیر دولتی بین المللی باز نھاد ھایامضای 

امضا ھا باید در بخش ھمکاری ھای انتخاباتی سازمان ملل متحد . میباشد

 . درج و ثبت گردند

 

 اعالمیھ اصول

  بین المللی انتخابات نظارت

 و

 اصول رفتاری

 للی انتخابات  بین المناظرین
 ، سازمان ملل متحد، نیو یارک2005 اکتوبر 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 اعالمیۀ 
 اصول
  بین المللی انتخابات نظارت

 2005 اکتوبر، 27

ممثل حق حاکمیت میباشد کھ متعلق بھ مردم یک کشور بوده و تمثیل آزادانۀ آن اساس انتخابات ھای واقعًا دموکراتیک 
حقوق شھروندان درخصوص رای دھی و انتخاب شدن در انتخابات .  دولت را پایھ گذاری مینمایدمشروعیت و اعتبار یک

انتخابات ھای واقعًا دموکراتیک رقابت ھای در خصوص بھ  . حقوق پذیرفتھ شده بین المللی بشری میباشد،دوره ای و واقعی
 یک ،ین اصل در جھت تامین صلح و ثباتدست آوردن قدرت سیاسی در یک کشور را بطور صلح آمیز حل کرده و روی ا

در کشور ھای کھ حکومات مشروعیت خود را از طریق انتخابات ھای دموکراتیک حاصل . محور مرکزی شمرده میشوند
 . میکنند، زمینھ چالش ھای غیر دموکراتیک در قبال بدست آوردن قدرت کاھش پیدا میکند

داری دموکراتیک را تشکیل میدھد زیرا انتخابات میکانیزمی است کھ از انتخابات واقعًا دموکراتیک یک شرط اساسی حکومت
، و مطابق بھ قوانین نافذه، خواست ھای خود را در خصوص اینکھ کدام فرد جامعھ شکل آزادانھطریق آن مردم بھ 

ابات ھای واقعًا نتخنایل شدن بھ ا. مشروعیت حکومتداری را بھ نماینده گی از آنھا و بھ نفع آنھا دارد، ابراز مینمایند
روی این ملحوظ، اگر از یکطرف . از دستیابی بھ پروسھ ھای حکومتداری دموکراتیک را  تشکیل میدھددموکراتیک بخشی 

پروسھ ھای انتخابات منعکس کنندۀ اصول بین المللی انتخابات واقعًا دموکراتیک میباشند از طرف دیگر ھیچ انتخاباتی 
 .  تاریخی، فرھنگی و سیاسی کشوری کھ در آنجا انتخابات راه اندازی میگردد، جدا باشدنمیتواند کھ از ساخت و بافت

تا ھنگامی کھ سایر حقوق بشری و آزادی ھای بنیادی افراد بطور مداوم و بدون ھرگونھ تبعیض در قسمت نژاد، رنگ، 
مانند معیوبیت (ی ھا، تولد و سایر حاالت جنس، لسان، مذھب، سیاست و یا سایر عقاید، منشاء ھای اجتماعی و یا ملی، دارای

و بدون محدودیت ھای غیرموجھ و اختیاری،  تامین نگردد، دستیابی بھ یک انتخابات واقعًا دموکراتیک ) ھا و معلولیت ھا
 انتخابات واقعًا دموکراتیک نیز مانند سایر حقوق بشری و دموکراسی بدون حمایت از حاکمیت قانون تحقق. ناممکن میباشد
این اصول و مقررات بوسیلۀ حقوق بشر، سایر قوانین بین المللی و اسناد سازمان ھای بین الحکومتی متعدد بھ .  پذیر نمیباشد

آنچنانکھ دستیابی بھ یک انتخابات واقعًا دموکراتیک در نزد نھاد ھای داخلی، رقبای سیاسی، اتباع و . رسمیت شناختھ شده اند
 . عث ایجاد نگرانی میگردد، سازمان ھای بین المللی نیز بھ این امر بھ دیدۀ نگرانی مینگرندسازمان ھای مدنی یک کشور با

 بین المللی انتخابات عالقمندی جامعھ جھانی را در راستای دستیابی بھ انتخابات دموکراتیک، منحیث بخشی از نظارت
 بین المللی انتخابات، کھ نظارت. احترام مینگردانکشاف دموکراسی، ابراز کرده و بھ حقوق بشر و حاکمیت قانون بھ دیدۀ 

باالی حقوق مدنی و سیاسی ترکیز دارد، بخشی از نظارت بین المللی حقوق بشر بوده و باید با در نظرداشت معیارات عالی 
ی را بیطرفی در قسمت رقبای سیاسی ملی راه اندازی شده و از ھرگونھ مالحظات دوجانبھ و یا چندین جانبھ ای کھ بیطرف

انتخابات در قسمت  پروسھ ھای انتخابات را با در نظر داشت اصول بین المللی این نظارت. ل قرار دھد مبرا باشدمورد سوا
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واقعًا دموکراتیک ارزیابی کرده و این اصل را درک میکند کھ این مردم یک کشور ھستند کھ در نھایت اعتبار و مشروعیت 
 . یک پروسھ انتخابات را تعیین میکنند

توانایی آنرا دارد تا از طریق جلوگیری و مقابلھ با بی نظمی ھا و تقلب ھا و بوسیلھ تھیۀ نظارت بین المللی انتخابات 
مشاھدۀ بین المللی اعتماد . پیشنھادات در راستای بھبود پروسھ ھای انتخاباتی، امانتداری و اعتبار انتخابات را افزایش ببخشد

این مشاھده ھکذا . ات  افزایش بخشیده و منازعات احتمالی مربوط بھ انتخابات را کاھش میدھدو اشتراک مردم را در انتخاب
 . دانش جامعھ جھانی را از طریق تشریک و تبادل تجربیات و اطالعات پیرامون انکشاف دموکراتیک افزایش میبخشد

 در قسمت تھیۀ یک ارزیابی بیطرفانھ و  و نقش کلیدی رادر سراسر جھان پذیرفتھ شده است نظارت بین المللی انتخابات
کھ بطور بیطرفانھ و موثق اجرا شود نظارت بین المللی انتخاباتی . موثق پیرامون ماھیت پروسھ ھای انتخابات ایفا مینماید

 و مانند احزاب سیاسی، کاندیدان(مستلزم  استفاده از میتود ھای معتبر و ھمکاری با مقامات داخلی ، رقبای سیاسی داخلی 
 .  بین المللی انتخاباتی معتبر میباشدنظارتسازمان ھای داخلی نظارت از انتخابات و سازمان ھای ) حامیان آنھا

 ھای بین الحکومتی و سازمان ھای غیر دولتی بین المللی کھ این اعالمیھ و اصول رفتاری مشاھدین بین المللی انتخاباتی نھاد
 :تفقًا اعالم میدارند کھملحق بھ آنرا بھ امضاء رسانیده اند، م

انتخابات ممثل حق حاکمیت میباشد کھ متعلق بھ مردم یک کشور بوده و تمثیل آزادانۀ آن اساس مشروعیت و اعتبار  .1
حقوق شھروندان درخصوص رای دھی و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای و . یک دولت را پایھ گذاری مینماید

انتخابات واقعًا دموکراتیک محور اساسی تامین صلح و ثبات . بشری میباشد حقوق پذیرفتھ شده بین المللی ،واقعی
  . و اساس کار حکومت ھای دموکراتیک را تشکیل میدھند

براساس اعالمیۀ جھانی حقوق بشر، میثاق بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی و سایر قوانین و اسناد  .2
فرصت آن برایش مھیا گردد تا در حکومت و فعالیت ھای عامۀ بین المللی، ھر تبعۀ یک کشور حق دارد و باید 

کشور خود، بدون ھر نوع تبعیضی کھ در اصول بین المللی حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتھ اند و بدون 
این حقوق میتوانند بطور مستقیم از طریق اشترا ک در انتخابات ھا، . محدودیت ھای غیر موجھ ، اشتراک نمایند

ن و رقابت نمودن در انتخابات ھا و یا سایر طرق، و یا از طریق نماینده گان انتخابی مردم مورد استفاده کاندید شد
  .  قرار گیرند

خواستھ ھای مردم یک کشور اساس تشکیل و صالحیت ھای یک کشور را تشکیل میدھد و این خواستھ ھا باید از  .3
حقوق افراد را تضمین کرده و فرصت رای دھی آزادانھ و طریق انتخابات ھای دوره ای و واقعی تامین گردند کھ 

این انتخابات ھا باید از طریق رای دھی سری و یا سایر دستورالعمل ھای . کاندید شدن را برای شان فراھم نماید
رای دھی آزادانھ صورت گرفتھ و نتایج شان بصورت درست و موثق شمارش و اعالن شده و مورد قبول و 

در راستای دستیابی بھ یک انتخابات واقعًا دموکراتیک، یک تعداد قابل مالحظۀ حقوق، . ر بگیرداحترام مردم قرا
 . آزادی ھا، پروسھ ھا، قوانین و نھاد ھا ذیدخل میباشند

جمع آوری اطالعات سیستماتیک، جامع و موثق در خصوص قوانین، : نظارت بین المللی انتخابات عبارت است از .4
مسوول راه اندازی انتخابات و سایر عوامل مربوط بھ جو انتخاباتی و تحلیل مسلکی و بی پروسھ ھا و نھاد ھای 

طرفانۀ ھمچو اطالعات و تھیۀ نتایج در خصوص اعتبار پروسھ انتخابات با در نظر داشت معیارات عالی در 
پیشنھادات باید وم،  در مواقع لزناظرین بین المللی انتخابات،. قسمت موثق بودن اطالعات و بی طرفی تحلیل ھا

خود را در خصوص امانتداری و موثریت انتخابات و روندھای مربوط بھ آن ارایھ کرده و از مداخلھ و ایجاد 
: عبارت است ازماموریت نظارت بین المللی انتخابات .  موانع در فراراه ھمچو پروسھ ھا جلوگیری بعمل آورند

 الحکومتی و سازمان ھای غیر دولتی بین المللی درجھت مشاھده کوشش ھا و ھمکاری ھا تنظیم یافتۀ ادارات بین
 .  و نظارت بین المللی انتخابات

نظارت بین المللی انتخابات، با استفاده از یک سلسلھ روش ھای متعدد، پروسھ ھای قبل از انتخابات، روز  .5
منحیث بخشی از این . مینمایدانتخابات و بعد از انتخابات را از طریق نظارت ھای دراز مدت و جامع ارزیابی 
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ین حدود یمانند تع(کوشش ھا، ھئیت ھای نظارتی ویژه مسایل معین قبل و بعد از انتخابات و پروسھ ھای مشخص 
حوزه ھای انتخاباتی، ثبت نام رای دھنده گان، استفاده از تکنالوژی ھای الکترونیکی و کارآیی میکانیزم ھای سمع 

 نظارت بعمل ھئیت ھای نظارتی ویژه ومستقل نیز میتوانند از پروسھ ھا. مینمایندی را ارزیاب) شکایات انتخاباتی
آورند ولی آنھا باید اعالمیۀ رسمی واضح را بھ مردم ارایھ کرده و طی آن تصریح نمایند کھ محدودۀ فعالیت ھا و 

محدود، کدام نتیجھ گیری را در نتیجھ گیری ھای آنھا محدود بوده و آنھا نمیتوانند کھ براساس اینگونھ فعالیت ھای 
تمام ھئیت ھای نظارتی باید کوشش اعظمی را بھ خرچ دھند تا . خصوص پروسھ مجموعی انتخابات ارایھ بدارند

. روز انتخابات را بھ حالت خودش باقی گذاشتھ و روی اھمیت نظارت روز انتخابات تاکید بیش از حد قایل نشوند
مسایل مربوط بھ حق رای دھی و حق انتخاب شدن را مورد بررسی قرار میدھد نظارت ھای بین المللی انتخابات، 

کھ شامل ایجاد ھر نوع موانع و یا تبعیض در فراراه اشتراک مردم در انتخابات گردد کھ بطور مثال میتوان از 
ایی ھا، مواردی چون عقاید سیاسی، جنس، نژاد، رنگ، قومیت، لسان، مذھب، منشا ھای اجتماعی و یا ملی، دار

یافتھ ھای ماموریت ھای بین المللی نظارت . تولد و سایر حاالتی چون معلولیت ھا و معیوبیت ھای فزیکی نام برد
از انتخابات یک ماخذ مشترک و موثقی را برای تمام افراد عالقمند بھ پروسھ انتخابات، بھ شمول رقبای سیاسی، 

خابات ھای جنجال برانگیز از اھمیت شایان برخوردار میباشد این نظارت ھا عمدتًا در خصوص انت. تھیھ مینماید
کھ در ھمچو  انتخابات ھا یافتھ ھا و دستاورد ھای بیطرفانھ و موثق امکان منازعات و مشاجرات را کاھش خواھد 

 . بخشید
این . جھانینظارت بین المللی انتخابات ھم نفع مردمی است کھ انتخابات را برگزار مینمایند و ھم بھ نفع جامعھ  .6

نظارت ھا روی پروسھ انتخابات ترکیز داشتھ و روی نتایج مشخص در خصوص یک کاندید مشخص و اینکھ کی 
در انتخابات برنده میشود کاری ندارد ولی توجھ بیشتری را روی موثقیت و اعتبار، شفافیت و بھ موقع بودن نتایج 

ک ھئیت نظارت بین المللی انتخابات را حاصل کند ھیچکس اجازه ندارد تا عضویت ی. انتخابات مبذول میدارد
مگر آنانی کھ ھیچ تعارض منافع سیاسی، اقتصادی و غیره را نداشتھ باشند کھ باعث ایجاد مداخلھ درقسمت راه 
. اندازی نظارت موثق و بیطرف و نتیجھ گیری موثق و بیطرفانھ در خصوص ماھیت پروسھ ھای انتخابات گردد

ید این معیارات را، ھم در مقطع ھای زمانی طویل المدت و ھم در مقطع محدود نظارت روز  دراز مدت باناظرین
انتخابات، پوره نمایند زیرا ھر کدامی از این مقطع ھا چالش ھای مشخصی را متوجھ تحلیالت بیطرفانھ و مستقل 

حمایت زیربنایی را از دولتی ماموریت ھای نظارت بین المللی انتخابات نباید ھیچگونھ وجوه پولی و یا . مینماید
کھ از انتخابات آن نظارت بعمل می آید بدست آورد زیرا این خود یک تعارض منافع را بوجود آورده و اعتماد در 

ھئیت ھای نظارت بین المللی انتخابات . خصوص امانتداری و بیطرفی یافتھ ھای ماموریت را زیر سوال میبرد
 .ای مناسب و  موجھ، معلومات پیرامون منابع تمویل کنندۀ خود را ارایھ بدارندباید آماده باشند تا در صورت تقاض

 نظارت بین المللی انتخابات چنین توقع بعمل می آید تا اطالعات بیطرفانھ، موثق و بھ موقع را در اختیار ھئیتاز  .7
 داده و یافتھ ھا، نتایج و سایر قرار) بھ شمول تھیھ کاپی ھا بھ مقامات انتخاباتی و سایر نھاد ھای ذیربط ملی(مردم 

اینگونھ ماموریت ھا باید موجودیت خود . پیشنھادات مناسب در راستای بھبود پروسھ ھای انتخابات را ارایھ نمایند
در یک کشور را بھ اطالع مردم رسانیده و الیحۀ وظایف و  مسوولیت ھا، ترکیب و مدت زمان کاری خود را 

ور مقطعی گزارشات خود را بھ سمع مردم برسانند، یافتھ ھای ابتدایی خود را بعد از ھکذا، باید بط. اعالن بدارند
ماموریت نظارت بین . انتخابات اعالن کرده و بعد از نتیجھ گیری انتخابات، گزارش نھایی خود را ارایھ بدارند
ابات واقعًا دموکراتیک المللی انتخابات ھمچنان میتواند جلسات خصوصی را با آنانیکھ در قسمت تنظیم یک انتخ
ماموریت نظارت بین . فعالیت دارند راه اندازی کرده و یافتھ، نتایج و پیشنھادات خود را با آنھا شریک بسازند

المللی انتخابات میتواند کھ گزارشات خود را در اختیار نھاد ھای بین الحکومتی و یا سازمان ھای غیردولتی بین 
 . ھندالمللی مربوطۀ خود نیز قرار بد

سازمان ھای کھ این اعالمیھ و اصول رفتاری نظارت بین المللی انتخابات ملحق بھ این اعالمیھ را بھ امضاء  .8
. رسانیده اند تعھد مینمایند کھ درخصوص پیشبرد ماموریت نظارت بین المللی انتخابات با ھمدیگر ھمکاری نمایند

ھئیت ھای جداگانۀ :  ھای ذیل میتواند راه اندازی گرددنظارت بین المللی از انتخابات، بطور مثال، توسط نھاد
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نظارت بین المللی از انتخابات، ھئیت ھای موقتًا مشترک نظارت بین المللی از انتخابات، و یا ھئیت ھای ھم آھنگ 
در ھمھ حاالت، سازمان ھای امضاء کنندۀ این اعالمیھ تعھد مینمایند کھ جھت . نظارت بین المللی از انتخابات

 .فزایش کارآیی و موثریت ماموریت نظارت بین المللی انتخابات شان، با ھمدیگر ھمکاری داشتھ باشندا
نظارت بین المللی انتخابات باید با درنظرداشت و احترام بھ حق حاکمیت کشور میزبان و حقوق بشری شھروندان  .9

بھ شمول کارمندان (نافذه و مقامات د اخلی ماموریت نظارت بین المللی انتخابات باید قوانین . آن راه اندازی گردد
را محترم شمرده و بھ شکلی فعالیت نمایند کھ باعث ترویج و محترم شمردن حقوق بشری و آزادی )  انتخاباتی

 . ھای بنیادی گردد
ماموریت نظارت بین المللی انتخابات باید در جھت ھمکاری با مقامات انتخاباتی کشور میزبان فعالیت کرده و  .10

 . عث ایجاد موانع در فراراه پروسھ ھای انتخابات نگردندبا
تصمیم یک سازمان در خصوص راه اندازی یک ماموریت نظارت بین المللی انتخابات و یا در خصوص امکان  .11

سنجی راه اندازی یک ماموریت نظارت بین المللی انتخابات بدین معنی نیست کھ سازمان مذکور باورد دارد کھ 
یک سازمان نباید . ابات در یک کشوری کھ انتخابات در آن صورت میگیرد با اعتبار میباشندپروسھ ھای انتخ

ھئیت نظارت بین المللی انتخابات خود را بھ اینگونھ یک کشوری بفرستد کھ موجودیت این ھیئت در آن کشور، 
ت، ھئیت نظارت بین در اینگونھ حاال. مشروعیت بخشیدن بھ یک انتخابات کامًال غیر دموکراتیک تلقی گردد
د کھ موجودیت آنان در ھمچو یک کشور نالمللی انتخابات باید اعالمیۀ رسمی را پخش کرده و طی آن اذعان نمای

 . نباید مشروعیت بخشیدن بھ انتخابات تلقی گردد
نماید، بخاطر اینکھ یک ھئیت نظارت بین المللی انتخابات فعالیت ھای خود را بصورت موثر و معتبر راه اندازی  .12

قبل از آنکھ کشور میزبان اقدامات ذیل را انجام ندھد، یک . شرایط اساسی و بنیادی باید در نظر گرفتھ شود
 : ماموریت نظارت بین المللی انتخابات نباید راه اندازی گردد

ارسال دعوت نامھ و یا ابراز عالقمندی در خصوص پذیرش ھئیت نظارت بین المللی انتخابات براساس : الف
مقتضیات سازمان توظیف کنندۀ ھئیت و بھ حد کافی وقت تر از شروع پروسھ ھای انتخابات تا تحلیل پروسھ 
ھای کھ برای برگزاری یک انتخابات واقعًا دموکراتیک ضروری پنداشتھ میشوند، بصورت درست صورت 

 . گیرند
احل پروسۀ انتخابات و تضمین دسترسی ھمھ جانبھ ھئیت نظارت بین المللی انتخابات بھ تمام مر: ب

تکنالوژی ھای انتخابات، مشتمل بر تکنالوژی ھای الکترونیکی و پروسۀ تائید رای دھی الکترونیکی و سایر 
تکنالوژی ھا، بدون اینکھ از ھئیت تقاضا گردد تا موافقتنامھ ھای را در قسمت حفظ محرمیت و یا عدم فاش 

دولت ھکذا باید تضمین نماید کھ . ات بھ امضاء برسانندسازی تکنالوژی ھا و یا سایر پروسھ ھای انتخاب
 .ھئیت نظارت بین المللی انتخابات حق دارد تا این تکنالوژی ھا را مورد تائید و پذیرش قرار ندھد

 :تضمین دسترسی ھمھ جانبھ بھ تمام افراد ذیربط در پروسھ ھای انتخابات، کھ شامل افراد ذیل میگردند: ج
i. در ھمھ سطوح، در صورت درخواست موجھکارمندان انتخاباتی  
ii.  اعضای نھاد ھای تقنینی، کارمندان دولتی و نیروھای امنیتی کھ ارتباط کاری با تنظیم و برگزاری یک

 .انتخابات واقعًا دموکراتیک دارند
iii.  بھ شمول آنانیکھ حق (تمام احزاب سیاسی، سازمان ھا و افرادی کھ در انتخابات با ھم رقابت مینمایند

و آنانیکھ ) راک در انتخابات را یافتند، آنانیکھ رد صالحیت شدند و آنانیکھ از انتخابات کنار رفتنداشت
 . از اشتراک امتناع ورزیدند

iv. دست اندرکاران رسانھ ھای خبری 
v.تمام افراد و نھاد ھای کھ عالقمند برگزاری یک انتخابات واقعًا دموکراتیک میباشند . 

 ئیت نظارت بین المللی انتخابات در اطراف و اکناف کشورتضمین آزادی گشت و گذارھ: د
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تضمین آزادی ھئیت نظارت بین المللی انتخابات در قبال نشر اعالمیھ ھای رسمی و گزارشات : ھـ
 درخصوص یافتھ ھا و پیشنھادات شان پیرامون پروسھ ھای انتخابات و انکشافات صورت گرفتھ  

 و یا سایر ناظرینامنیتی و یا دولتی حق  مداخلھ در قسمت انتخاب تضمین اینکھ ھیچ مقام انتخاباتی، : و
 .  را محدود سازندناظریناعضای ھئیت نظارت بین المللی انتخابات را نداشتھ و حق ندارند تا تعداد 

اصدار ھر نوع اعتبار نامھ و یا اسناد مشخص جھت پیشبرد نظارت از (تضمین دادن اعتبار نامھ :  ز
 تمام افرادی کھ منحیث مشاھد انتخاب میشوند و یا سایر اعضای ھئیت نظارت بین المللی برای) انتخابات

انتخابات، در صورتیکھ ساختار ھئیت مطابقت با مقتضیات واضح، موجھ و غیر تبعیض آمیز اصدار اعتبار 
 . نامھ ھا داشتھ باشد

در فعالیت ھئیت نظارت بین المللی تضمین اینکھ ھیچ مقام انتخاباتی، دولتی و یا امنیتی حق مداخلھ : ح
 .انتخابات  را ندارند

تضمین اینکھ ھیچ مقام دولتی حق اعمال فشار، ارعاب، انتقامجویی و یا عکس العمل نا موجھ در قبال : ط
افراد داخلی و یا خارجی کھ برای ھئیت نظارت بین المللی انتخابات کار کرده و برای شان اطالعات فراھم 

 . رد، مگر اینکھ فعالیت ھای افراد فوق الذکر خالف اصول و موازین نظارت انتخابات باشدمیسازد را ندا

منحیث یک پیش شرط تنظیم یک ماموریت نظارت بین المللی انتخابات ، نھاد ھای بین الحکومتی و یا سازمان 
 تفاھم نامھ و یا اسناد مشابھ ھای غیر دولتی بین المللی میتوانند تقاضا نمایند کھ تضمینات فوق الذکر در قالب یک

. تھیھ شده و توسط دولت ویا مقامات انتخاباتی کشوری کھ در آن انتخابات برگذار میگردد، بھ امضاء برسند
نظارت از انتخابات یک فعالیت مدنی بوده و در حاالت و شرایطی کھ خطرات امنیتی حیات ناظرین را بھ خطر 

وژی ھای نظارت انتخابات را منتفی سازد، برگذاری آن تحت سوال قرار مواجھ سازد و یا استفاده از میتودول
 . میگیرد

ھئیت نظارت بین المللی انتخابات باید پذیرش موجودیت و راه اندازی ماموریت خود را از رقبای سیاسی عمده  .13
 . مطالبھ و تقاضا نمایند

 انتخابات، از طریق حق انتخاب شدن و عالقمندی خاص درپروسھ ھای) احزاب، کاندیدان، حامیان(رقبای سیاسی  .14
بناًء، باید بھ آنان اجازه داده شود تا تمام پروسھ ھای انتخاباتی و طرزالعمل ھا را . اشتراک مستقیم در دولت، دارند

مورد نظارت دقیق قرار بدھند کھ از جملھ این طرزالعمل ھا میتوان از کارآیی تکنالوژی ھای الکترونیکی و سایر 
ھای انتخاباتی موجود در محالت رای دھی، مراکز شمارش آراء و سایر تسھیالت انتخاباتی، انتقال تکنالوژی 

 .  اوراق رای دھی و سایر مواد حساس را نام برد
 :ھئیت نظارت بین المللی انتخابات باید موارد ذیل را مدنظر داشتھ باشد .15

ت، بھ شمول نماینده گان احزاب سیاسی و تامین ارتباطات با تمام رقبای سیاسی ذیدخل در انتخابا: الف
 کاندیدانی کھ در قسمت اعتبار و شفافیت پروسۀ انتخابات، اطالعات مفید داشتھ باشند

 قبول اطالعاتی کھ در خصوص ماھیت پروسھ ھای انتخابات توسط این افراد ارایھ میگردد: ب
 ارزیابی مستقالنھ و غیر جانبدارانۀ اینگونھ اطالعات: ج
منحیث جنبۀ مھم نظارت بین المللی انتخابات ، باید این نکتھ را ارزیابی نماید کھ آیا بھ رقبای سیاسی، بھ : د

شکل غیر تبضعض آمیز، فرصت آن مھیا میگردد تا ازامانتداری و شفافیت تمام عناصر و مراحل پروسھ 
یت نظارت بین المللی انتخابات باید در ھئ. انتخابات نظارت بعمل آورد و آنرا مورد تأئید و تصدیق قرار دھند

پیشنھادات خود، کھ یا بھ شکل کتبی و یا ھم بھ اشکال دیگر در مراحل مختلف پروسۀ انتخابات ارایھ 
میگردند، در جھت از بین بردن ھرگونھ محدویت ھا و یا مداخالت نامورد در قبال فعالیت ھای رقبای سیاسی 

 . یت پروسھ ھای انتخابات، حمایت نماینددر راستای تامین امانتداری و شفاف
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شھروندان یک کشور، براساس موازین شناختۀ شدۀ بین المللی، حق دارند تا در امورد دولتی و عامۀ کشور شان  .16
این حقوق را میتوان از طریق سازمان ھای غیر دولتی کھ از پروسۀ ھای . اشتراک کرده و با آن ھمکاری نمایند

ورده و طرزالعمل ھای موجود را مورد مشاھده قرار میدھند تامین نمود کھ از جملۀ این انتخابات نظارت بعمل آ
طرزالعمل ھا میتوان از کارآیی تکنالوژی ھای الکترونیکی و سایر تکنالوژی ھای انتخاباتی موجود در محالت 

. واد حساس نام بردرای دھی، مراکز شمارش و سایر دفاتر انتخاباتی و انتقال صندوق ھای رای دھی و سایر م
ھیئت نظارت بین المللی انتخابات باید این نکتھ را ارزیابی نمایند کھ آیا سازمان ھای نظارتی و مشاھدوی 
انتخاباتی غیر حزبی  داخلی توانایی پیشبرد فعالیت ھای خود را بدون اعمال محدودیت ھا و مداخالت نامورد و بھ 

ن ھئیت ھکذا باید ازحق شھروندان یک کشور در قسمت راه اندازی یک ای. شکل غیر تبعیض آمیز دارند و یا خیر
نظارت انتخاباتی داخلی بیطرفانھ، و بدون ھرگونھ مداخلھ و محدودیت نامورد، حمایت نموده و در پیشنھادات خود 

 .   باید در جھت برطرف نمودن اینگونھ محدودیت ھا و مداخالت نامورد کوشش و توجھ جدی بھ خرچ دھد
ئت نظارت بین المللی انتخابات باید سازمان ھای داخلی، معتبر و بیطرف نظارت از انتخابات را شناسایی، ھی .17

ھئیت نظارت بین المللی انتخابات باید . ارتباطات منظم را با آنھا تامین و ھمکاری ھا الزمھ را با آنھا انجام دھند
ال ماھیت پروسۀ انتخابات را مورد غور و  قرار داده ھر گونھ اطالعات تھیھ شده بوسیلۀ ھمچو سازمان ھا در قب

بعد از ارزیابی مستقالنۀ اطالعاتی کھ توسط ھمچو سازمان ھا تھیھ میگردد، یافتھ ھای آنھا . و از آن استفاده نمایند
میتواند یک متمم خوبی بھ یافتھ ھای ماموریت نظارت بین المللی انتخابات باشد، ولی در ھر حال، ماموریت 

روی این منظور، ھئیت نظارت بین المللی انتخابات باید . ارت بین المللی انتخابات باید کامًال مستقل باقی بماندنظ
 . دقت فراوان نماید تا قبل ازپخش ھرگونھ اطالعیھ و اعالمیھ، با ھمچو سازمان ھا مشوره نماید

مضاء رسانیده اند تائید میدارند کھ کوشش ھا  و سازمان ھای غیر دولتی کھ اعالمیھ را بھ ای بین الحکومتینھاد ھا .18
و پیشرفت ھای قابل مالحظھ ای در خصوص ایجاد استندرد ھا، اصول و تعھدات پیرامون انتخابات ھای واقعًا 
دموکراتیک، صورت گرفتھ اند و خود را متعھد میدانند کھ ھنگام نظارت ھا، قضاوت ھا و نتیجھ گیری ھا 

آنان ھکذا تعھد مینمایند کھ در قسمت اصول و . ت از این اصول پیروی نمایندپیرامون اعتبار یک انتخابا
 . میتودولوژی ھای نظارت از شفافیت کامل کار بگیرند

یتودولوژی ھای  و سازمان ھای غیر دولتی امضاء کنندۀ این اعالمیھ تائید مینمایند کھ مبین الحکومتینھاد ھای  .19
وجود دارد و تعھد مینمایند کھ عند الموقع شیوه ھا را تشریک و میتودولوژی  نظارت از انتخابات قابل اعتبارمتعدد

آنان ھکذا تائید میدارند کھ تعداد ھئیت نظارت بین المللی انتخابات باید بھ حد کافی باشد . ھا را ھم آھنگ میسازند
 فعالیت شان نیز کافی باشد تا ن نموده و باید مدت زمانیتا بتوانند کھ استقاللیت و بیطرفی پروسۀ انتخابات را تعی

بتوانند کھ از تمام مراحل حساس پروسۀ انتخابات در زمان قبل از انتخابات ، روز انتخابات و بعد از انتخابات  
بھ عین شکل، آنان تائید مینمایند کھ نباید نظارت روز انتخابات را مجزا ساختھ و یا تاکید . نظارت بعمل آورند

 . یند زیرا نظارت باید جزء از پروسۀ مجموعی انتخابات باشد نھ چیزی بیشتر از آنبیشتر روی آن وارد نما
و سازمان ھای غیر دولتی کھ این اعالمیھ را امضاء نموده اند تائید مینمایند کھ ھئیت نھاد ھای بین الحکومتی  .20

کی و سیاسی کافی و نظارت بین المللی انتخابات از چنین افرادی تشکیل شده باشد کھ دارای مھارت ھای مسل
تجربھ و : امانتداری بھ اثبات رسیده و متداوم نظارت و قضاوت پروسھ ھای انتخابات در روشنی موارد ذیل باشند

تخصص در قسمت پروسھ ھای انتخابات و اصول قبول شدۀ انتخاباتی؛ حقوق بشری بین المللی؛ قوانین انتخاباتی 
؛ پروسھ ھای سیاسی ) از کمپیوتر و سایر تکنالوژی ھای انتخاباتیمشتمل بر استفاده(مقایسوی و مسایل اداری 

سازمان ھای امضاء کننده این اعالمیھ ھکذا تائید میدارند کھ در . مقایسوی و مالحظات مختص بھ کشور میزبان
ترکیب ھئیت و در انتخاب رھبری، تعداد متوازن زنان و مردان در نظر گرفتھ شده و در قسمت توازن استخدام 

 . ناظرین از کشور ھای مختلف نیز باید دقت فراوان صورت گیرد
و سازمان ھای غیر دولتی کھ این اعالمیھ را بھ امضاء رسانیده اند، بھ اجرای موارد ذیل نھاد ھای بین الحکومتی  .21

 :تعھد مینمایند
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طالعات و آشنا ساختن تمام اعضای ماموریت نظارت بین المللی انتخابات با اصول موثق بودن ا: الف
 بیطرفی سیاسی در قسمت ارایھ قضاوت ھا و تصمیم گیری ھا

 تھیۀ الیحۀ وظایف و یا اسناد مشابھ پیرامون ھدف ماموریت: ب
تھیۀ اطالعات در خصوص قوانین و مقررات مربوطۀ داخلی، فضای عمومی سیاسی و سایر مسایل، : ج

 . باشدمانند آن مسایلی کھ مربوط بھ امنیت و مصئونیت ناظرین می
 رھنمایی تمام اعضای ھئیت نظارت بین المللی انتخابات در خصوص میتودولوژی ھای مورد استفاده: د
تقاضا از تمام اعضای ھئیت نظارت بین المللی انتخابات در خصوص مطالعھ  و تعھد در قسمت اصول : ھـ

اطر تطابق با معیارات سازمان، رفتاری ناظرین انتخاباتی بین المللی، کھ ضم این اعالمیھ بوده و بعضًا بخ
تغییرات کوچکی را در جزئیات، نھ در مسایل اساسی، متقبل خواھد شد و یا تعھد در قسمت پیروی از اصول 

 .رفتاری موجود سازمان کھ اساسًا مشابۀ اصول رفتاری ضم این اعالمیھ میباشد
 بھ امضاء رسانیده اند تعھد مینمایند کھ و سازمان ھای غیر دولتی کھ این اعالمیھ رانھاد ھای بین الحکومتی  .22

منتھای کوشش را بھ خرچ میدھند تا شرایط مندرج این اعالمیھ و اصول رفتاری ناظرین انتخاباتی بین المللی ضم 
در ھر موقعی کھ یک سازمان امضاء کنندۀ این اعالمیھ این نکتھ را الزمی میداند تا . آن را مورد تطبیق قرار دھند

رایط مندرج این اعالمیھ و یا اصول رفتاری ضم آن، برای پیشبرد نظارت از انتخابات، انصراف از یکی از ش
نماید، سازمان این نکتھ را در اعالمیۀ رسمی خود گنجانیده و آمادۀ ارایھ جوابات مناسب بھ سایر سازمان ھای 

 . امضاء کننده این اعالمیھ در خصوص این عملکرد خود میباشد
اء کنندۀ این اعالمیھ تائید مینمایند کھ دولت ھا ھئیت ھای نظارتی را بھ انتخابات سایر کشور ھا  امض ھایسازمان .23

سازمان ھای امضاء کننده این اعالمیھ آمادۀ پذیرش . فرستاده و سایرین نیز از انتخابات نظارت بعمل می آورند
 . ندھمچو ناظرینی است کھ با این اعالمیھ و اصول رفتاری ضم آن توافق دار

 این اعالمیھ و اصول رفتاری ناظرین انتخاباتی بین المللی ضم آن اسناد تخنیکی اند کھ مستلزم کدام اقدام خاص  .24
سازمان ھای امضاء کنندۀ این اعالمیھ ) مانند پارلمان ھا، شورا ھا و یا ھئیت روئسا(از جانب نھاد ھای سیاسی 

این اعالمیھ و اصول رفتاری ناظرین بین المللی . رار میگیردنمیباشد، ولی اینگونھ اقدامات آنان مورد پذیرش ق
امضاء ھا .  باز میباشدنھاد ھای بین الحکومتی و سازمان ھای غیر دولتی بین المللیضم آن بھ روی امضای سایر 

 . بخش ھمکاری ھای انتخاباتی سازمان ملل متحد گرددو درج باید ثبت 
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 اصول رفتاری 

 مشاھدین انتخاباتی

 المللیبین 
این مشاھده  بخاطر ارزیابی دقیق و بی طرفانۀ پروسھ ھای . مشاھده بین المللی انتخابات در سراسر جھان پذیرفتھ شده است

انتخابات  توسط انجمن ھا و سازمان ھای دولتی و غیر دولتی بین المللی راه اندازی میگردد تا بھ اعتبار انتخابات، ھم نزد 
بناًء، تاکید بیشتر روی . نجا انتخابات راه اندازی میگردد و ھم در نزد جامعھ جھانی، افزوده شوداتباع ھمان کشوری کھ در آ

حفظ امانتداری در مشاھده بین المللی انتخابات صورت میگیرد و تمام کسانی کھ جز این ھیئت مشاھده بین المللی انتخابات 
یم ھای ارزیابی، تیم ھای تخصصی مشاھده و رھبران این بھ شمول مشاھدین دراز مدت و کوتاه مدت، اعضای ت(میباشند 
 . باید از این اصول رفتاری پیروی نمایند) ھیئت

 احترام بھ حق حاکمیت و حقوق بین المللی بشری

انتخابات ممثل حق حاکمیت میباشد کھ متعلق بھ مردم یک کشور بوده و تمثیل آزادانۀ آن اساس مشروعیت و اعتبار یک 
حقوق شھروندان درخصوص رای دھی و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای و واقعی حقوق . گذاری مینمایددولت را پایھ 

مشاھدین بین المللی . پذیرفتھ شده بین المللی بشری میباشد  کھ این خود نیازمند یک سلسلھ آزادی ھا و حقوق بنیادی میباشد
 . ور میزبان بھ دیدۀ احترام بنگرندباید بھ حق حاکمیت، حقوق بشری و آزادی بنیادی افراد کش

 احترام بھ قوانین نافذه و صالحیت ھای نھاد ھای انتخاباتی

مشاھدین باید ھرگونھ رھنمایی  ھای . مشاھدین باید بھ قوانین نافذه و صالحیت ھای نھاد ھای انتخاباتی احترام قایل شوند
آنھا ھکذا باید با کارمندان انتخاباتی و سایر افراد . ا رعایت نمایندقانونی نھاد ھای انتخاباتی، دولتی و امنیتی کشور میزبان ر

مشاھدین باید توجھ نمایند کھ قوانین، مقررات و سایر اعمال دولت و یا کارمندان . داخلی با احترام و رعایت ادب رفتار نمایند
کھ ازحقوق مربوط بھ انتخابات کھ در قانون دولتی موانع و یا مشکالتی را ایجاد ننمایند تا در نتیجھ اتباع کشور نتوانند 
 . اساسی، سایر قوانین و یا قوانین نافذ بین المللی صراحت دارد، استفاده نمایند

 احترام بھ امانتداری ھیئت بین المللی مشاھده از انتخابات

مایت نمایند کھ شامل پیروی از این مشاھدین باید بھ امانتداری ھیئت بین المللی مشاھده از انتخابات احترام قایل شده و آنرا ح
و سایر رھنمایی ھای شفاھی از ) مانند الیحھ وظایف، دستورات و رھنمود ھا(اصول رفتاری، ھرگونھ رھنمایی ھای کتبی 

بھ جلسات معلومات دھی، گزراشدھی و : مشاھدین باید موارد آتی را مراعات نمایند. جانب رھبریت ھیئت مشاھدین میباشد
 آموزشی مورد نیاز اشتراک نمایند؛ با قانون و مقررات انتخابات و سایر قوانینی کھ توسط ھیئت مشاھدین برای برنامھ ھای

. شان رھنمایی میگردد آشنایی کسب نمایند؛ و بطور دقیق از میتود ھای کھ توسط ھیئت مشاھده تجویز میگردند پیروی نمایند
خصوص تعارض منافع شان و یا در خصوص برخورد ناسالم سایر مشاھدین ھکذا مکلفیت دارند تا گزارشات خود در 

 . مشاھدینی کھ  جز این ھیئت میباشند را بھ رھبریت ھیئت مشاھدین ارایھ نمایند
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 رعایت جدی بیطرفی حزبی در تمام اوقات

آنان حق . ندمشاھدین مستلزم رعایت جدی بیطرفی حزبی در تمام اوقات، حتی در اوقات تفریح، در کشور میزبان میباش
ندارند تا ھیچگونھ تبعیض و یا ترجیحی را در خصوص مقامات داخلی، احزاب سیاسی، کاندیدان، مسایل رای دھی و یا 

مشاھدین ھکذا حق ندارند تا آنگونھ عملکرد ھای را از خود . سایر مسایل مربوط بھ پروسھ انتخابات از خود ابراز نمایند
آنھا از یک رقیب سیاسی خاص در کشور میزبان باشد کھ این عملکرد ھا شامل پوشیدن و نشان بدھند کھ نمایانگر طرفداری 

یا بھ نمایش گذاشتن سمبول ھا، رنگ ھا و پرچم ھای یک کاندید و یا حزب و یا پذیرش تحایف گرانبھا از رقبای سیاسی 
 . میباشد

 در مقابل پروسھ انتخابات ایجاد موانع نکنید

وانعی را در قسمت مراحل پروسھ انتخابات ایجاد ننمایند کھ شامل پروسھ ھای قبل از انتخابات ، مشاھدین باید ھیچگونھ م
مشاھدین میتوانند تا بی نظمی ھا، تقلب ھا و یا . رای دھی، شمارش، اعالن نتایج و پروسھ ھای بعد از انتخابات میباشد

ند و این در صورتی است کھ از یکطرف قانون آنرا منع مشکالت عمده را در محل وقوع بھ توجھ کارمندان انتخاباتی برسان
مشاھدین . نکرده باشد و از طرف دیگر بھ یک شیوه اجرا گردد کھ مداخلھ یا ممانعت در پروسھ انتخابات تلقی نگردد

را مطرح میتوانند کھ از کارمندان انتخاباتی، نماینده گان احزاب سیاسی و سایر مشاھدین موجود در محل رای دھی سواالتی 
کرده و یا بھ سواالت آنھا در خصوص فعالیت ھای خود جواب ارایھ بدارند ولی باید توجھ بھ خرچ دھند کھ باعث ایجاد 

. در ارایھ پاسخ ھا، مشاھدین نباید کوشش کنند کھ پروسھ انتخابات را رھبری نمایند. اخالل در پروسھ انتخابات نگردند
گان سوال کرده و یا بھ سوال ھای آنھا پاسخ ارایھ نمایند ولی نباید از آنھا بپرسند کھ بھ مشاھدین میتوانند کھ از رای دھنده 

 . کدام کاندید و یا حزب سیاسی رای داده اند

 خود را بصورت مناسب و درست معرفی و شناسایی نمائید

ه شده است و اعتبار نامھ ھای را مشاھدین باید کارت شناسایی را کھ توسط ھیئت مشاھده انتخاباتی دراختیار شان قرار داد
کھ مقامات داخلی از آنھا مطالبھ مینمایند با خود داشتھ و عنداللزوم آنرا بھ کارمندان انتخاباتی و سایر مقامات داخلی ارایھ 

 . بدارند

 . درستی و موثق بودن مشاھده و مسلکی بودن را در قسمت نتیجھ گیری رعایت نمائید

مشاھده باید جامع باشد، عوامل مثبت و منفی را .  باشند کھ تمام نظارت شان درست و موثق باشدمشاھدین باید توجھ داشتھ
در خود داشتھ باشد، عوامل ضروری و غیر ضروری را از ھم متمایز ساختھ باشد و عواملی را شناسایی نموده باشد کھ 

قضاوت مشاھدین باید . خود بھ جا گذاشتھ بگذارندبتوانند تاثیر عمده ای را روی امانتداری و درستی پروسھ انتخابات از 
مشاھدین باید تمام نتیجھ گیری ھای . براساس عالی ترین معیار ھای موثق بودن معلومات و بیطرفی تحلیالت استوار باشد

 مدارک مشاھدین ھکذا باید. خود را بر اساس مدارک حقیقی و قابل تایید استوار نموده وقبل از موقع نتیجھ گیری ننمایند
مستند محالت رای دھی را کھ از آنھا بازدید بعمل آورده اند، مشاھده ھای را کھ انجام داده اند و سایر اطالعات مورد نیاز 

 .   ھیئت مشاھده انتخابات را با خود داشتھ و عندالمطالبھ، آنرا در اختیار ھیئت قرار دھند

 . اید، ازارایھ ھرگونھ نظریھ درمقابل مردم یا رسانھ ھا پرھیز نمائیدقبل از آنکھ ھیئت نظریات و تبصره ھای خودراابراز نم

قبل از آنکھ ھیئت نظریات و تبصره ھای خودراابراز نماید، مشاھدین باید ازارایھ ھرگونھ نظریھ درمقابل مردم یا رسانھ ھا 
انند کھ ماھیت ھیئت مشاھده، فعالیت ھا مشاھدین میتو. پرھیز نمایند، مگرآنکھ رھبریت ھیئت از آنان چنین تقاضا نموده باشد

و سایر مسایلی را کھ ھیئت ضروری میپندارد توضیح بدارند و باید رسانھ ھا و یا سایر افراد عالقمند نزد افرادی رھنمایی 
 .    شوند کھ توسط ھیئت بدین منظور توظیف گردیده اند
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 ھمکاری با سایر مشاھدین انتخاباتی 

یئات مشاھدین انتخاباتی، داخلی و بین المللی ، آگاھی داشتھ و طبق رھنمایی ھای رھبر ھیئت مشاھدین باید از سایر ھ
 . مشاھدین انتخاباتی، با آنھا ھمکاری نمایند

 رعایت از طرز برخورد شخصی مناسب

سیت ھای مشاھدین باید برخورد شخصی مناسبی را رعایت نموده و سایرین را احترام نمایند، کھ شامل در نظر داشت حسا
فرھنگی و سنتی کشور میزبان، قضاوت سالم در تماس ھای شخصی و رعایت عالی ترین معیار ھای برخورد مسلکی در 

 . تمام اوقات، حتی در اوقات تفریح، میباشد

 تخطی از این اصول رفتاری

 تحقیقی را در این در صورت بروز نگرانی ھا در خصوص تخطی از این اصول رفتاری، ھیئت مشاھدین انتخاباتی کمیتۀ
در صورت بروز کدام تخطی جدی، اعتبار نامۀ مشاھد مسوول لغو و از ھیئت مشاھدین . خصوص توظیف خواھد نمود

 . صالحیت اینگونھ تصامیم صرف در دست رھبر ھیئت مشاھدین انتخاباتی میباشد. انتخاباتی خارج میشود

 تعھد در قسمت پیروی از این اصول رفتاری

در این ماموریت مشاھده انتخاباتی اشتراک میورزد باید این اصول رفتاری را مطالعھ نموده و از مفاد آن ھر شخصی کھ 
 . آگاھی کامل حاصل نماید و باید تعھد نامھ مندرج صفحھ بعدی را امضاء نماید



13 
 

 

 تعھد

  پیرامون پیروی از

  اصول رفتاری

  مشاھدین انتخاباتی بین المللی  
 در  میدارم کھ اصول رفتاری مشاھدین انتخاباتی بین المللی را کھ توسط ھیئت مشاھدین بین المللیمن بدینوسیلھ تصدیق

بدینوسیلھ تعھد مینمایم کھ من از این . اختیار من قرار داده شده بود مطالعھ نموده و از محتویات آن آگاھی حاصل نموده ام
من ھیچگونھ . یث مشاھد انتخاباتی درتطابق با آن عیار مینمایماصول رفتاری پیروی نموده و تمام فعالیت ھای خود را منح

تعارض منافع سیاسی، اقتصادی و یا غیره منافع کھ بیطرفی مرا منحیث یک مشاھد انتخاباتی زیر سوال برده و یا مرا از 
 .پیروی از این اصول رفتاری باز دارد، ندارم

ده و قضاوت ھای خود را براساس معیار ھای عالی موثق بودن من بطور جدی بیطرفی حزبی را در ھمھ اوقات رعایت کر
اطالعات و بیطرفی تحلیالت استوار ساختھ و تمام نتیجھ گیری ھای خود را براساس مدارک و اسناد حقیقی و قابل تائید 

 . ابراز مینمایم

و صالحیت ھای کارمندان انتخاباتی من بھ قوانین داخلی . من بھ ھیچوجھ باعث ایجاد ممانعت در پروسھ انتخابات نخواھم شد
من حقوق . احترام قایل شده و از برخورد سالم و احترام آمیز با مقامات انتخاباتی و سایر مقامات داخلی استفاده خواھم نمود

من برخورد شخصی . بشری و آزادی ھای بنیادی افراد کشور را احترام نموده و در صدد ترویج بیشتر آن کوشش مینمایم
ی را رعایت نموده و سایرین را احترام مینمایم، کھ شامل در نظر داشت حساسیت ھای فرھنگی و سنتی کشور میزبان، مناسب

قضاوت سالم در تماس ھای شخصی و رعایت عالی ترین معیار ھای برخورد مسلکی در تمام اوقات، حتی در اوقات تفریح، 
 . میباشد

. ین المللی حمایت نموده و از رھنمایی ھای ھیئت مشاھدین پیروی خواھم نمودمن از امانتداری ھیئت مشاھدین انتخاباتی ب
من در تمام جلسات معلومات دھی، گزارشدھی و آموزشی ھیئت مشاھدین انتخاباتی اشتراک نموده و در راستای تھیھ 

ات ، مالحظات و نتیجھ گیری من از ابراز نظری. اعالمیھ ھا و گزارشدھی ھا، در مواقع لزوم ، با آنھا ھمکاری خواھم نمود
ھای شخصی در مقابل مردم و یا رسانھ ھا، قبل از آنکھ ھیئت نظریات رسمی خود را ابراز بدارد، پرھیز مینمایم مگر آنکھ 

 .  رھبری ھیئت مشاھدین انتخاباتی بطور ویژه بھ من ھدایت بدھد تا نظریات خود را ابراز نمایم

 ______________________________امضاء      

   

 _______________________________اسم       

 

 ______________________________تاریخ      
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 تقریظ
اعالمیۀ اصول نظارت بین المللی انتخابات و اصول رفتاری ناظرین بین المللی انتخابات طی یک پروسۀ چندین 

 و سازمان غیر دولتی بین المللی ذیربط در الحکومتیبین  نھاد 20سالھ ایجاد گردیده است کھ در آن بیشتر از 
 . نظارت از انتخابات، از سرتاسر جھان اشتراک، داشتند

) NDI( بھ ابتکار انستیتوت دموکراتیک ملی برای امور بین المللی 2001این پروسھ بھ شکل غیر رسمی در سال 
 و مشمول یک اجالس ابتدایی در مقر آغاز شده) UNEAD(و بخش ھمکاری ھای انتخاباتی سازمان ملل متحد 

سازمان ملل در شھر نیویارک و یک اجالس در شھر واشنگتن بود کھ میزبانی مشترک آن بھ دوش انستیتوت 
 . بود) OAS(و سازمان ایاالت متحده ) NDI(دموکراتیک ملی 

راتیک ملی برای ، مرکز کارتر و انستیتوت دموک) UNEAD(بخش ھمکاری ھای انتخاباتی سازمان ملل متحد 
یک داراالنشای مشترکی را ایجاد کرده و اولین مرحلۀ این پروسھ را بھ صورت رسمی ) NDI(امور بین المللی 

بھ تعقیب این اجالس، .  طی اجالسی در مرکز کارتر در شھر اتالنتا آغاز نمودند2003در ماه اکتوبر سال 
. زار گردید کھ میزبانی آن بھ دوش اتحادیۀ اروپا بود درشھر بروکسل برگ2004اجالسی دیگری در ماه سپتامبر 

پروسۀ مشورتی بین سازمان ھای اشتراک کننده ادامھ پیدا نمود کھ در نتیجھ تمام آنھا روی یک سند واحدی بھ 
 . ، این سند جھت امضای سازمان ھا ارایھ گردید2005توافق رسیدند کھ اعتبار از ماه جوالی 

 ، دیوید کارول، دیوید پوتی و اویریUNEAD، کارینا پریلی و سیان دنر از در ترکیب این داراالنشاء
اعضای این .  اشتراک داشتندNDI روبرتس  از مرکز کارتر، و پاتریک مرلو و لندا پاترسن از - دیویس

تفاده داراالنشاء سندی را تھیھ نمودند کھ در آن آقای مرلو، منحیث رئیس بخش، محتوای اساسی این سند را، با اس
درجریان این پروسھ، داراالنشاء نظریات . از اسناد سازمان ھای ذیربط در نظارت از انتخابات، تسوید نمود

 . سودمندی را از اکثر سازمان ھای اشتراک کننده دریافت نمود
، )USAID(وجوه مالی این پروسھ توسط سازمان ملل متحد، ادارۀ توسعھ بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا 

 . یسیون اروپا، جمھوری آلمان، بنیاد ستار و تمویل کننده گان انفرادی تمویل گردیدکم
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