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مرااقبا لمدىى ططويیل 24نشر تبعثة ااالتحادد ااألووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت   

 
إإلى االمملكة ااالنتخاباتت  مرااقبة لبعثة ااالتحادد ااألووررووبي لاالمستقلة لالنتخاباتت  االلجنة بناء على ددعوةة من  - 2012دديیسمبر  30عمانن٬، 

 بعد االفريیق ااألساسي٬، االذيي ووصلمرااقبيین٬، من االاالوحدةة االثانيیة  وننمثل٬، يیمرااقبا لمدىى ططويیل 24االيیومم االبعثة نشرتت  ٬،ااألررددنيیة االهھاشميیة
دديیسمبر كانونن ااالوولل. 13االبالدد في   

ع االمحافظاتت ااالثني عشر في جميیبتغطيیة  اانن فريیق االمرااقبة للمدىى االطويیل سيیقومم دديیميیتراا اايیواانو,  االمرااقبيین ررئيیس  ةنائب تأأووضحوو 
االمقررر قبل ووأأثناء ووبعد ااالنتخاباتت االبرلمانيیة  ٬،االعمليیة ااالنتخابيیة برمتهھاوواالمناططق االريیفيیة٬، وو سوفف ترااقب االمناططق االحضريیة كل من 

يینايیر كانونن االثاني.  23إإجرااؤؤهھھھا في   
وواالمرشحيین ووممثليین عن ااألحزاابب االسيیاسيیة وواالمجتمع االمدني  عن ااالنتخاباتت٬، ووسيیلتقي االمرااقبونن مسؤوولونن حكوميیونن وومسؤوولونن 

.ووووسائل ااإلعالمم   
قبل ووقت قصيیر من ٬، ووووفد من االبرلمانن ااألووررووبي "على االمدىى االقضيیر"٬،مرااقبا  28ووووسيینضم االى مرااقبي االمدىى االطويیل٬، 

ددوولة من ددوولل ااعضاء  27 مرااقبا من 80أأكثر من  بنشر  وو ستقومم االبعثة  ٬،جنب مع ددبلوماسيیونن معيینيین محليیا جنبا إإلىااالنتخاباتت, 
ررئيیس االمرااقبيین دديیفيید ماررتن٬، ووهھھھو عضو في االبرلمانن سويیسراا,وو يیقودد هھھھذهه االبعثة االنروويیج ووفي ااالتحادد ااالوورربي باالضافة االى 

 ااألووررووبي من االمملكة االمتحدةة.
ااالتحادد ااألووررووبي مرااقبة ااالنتخاباتت تجريي تحليیال شامال للعمليیة ااالنتخابيیة ااستنادداا إإلى االمنهھجيیة االتي  بعثة  "إإننواانو ووقالت دديیميیتراا اايی

جواانب مثل ااإلططارر االقانوني٬،  سيیشمل"هھھھذاا االتحليیل كما ااووضحت اانن ووضعت من قبل ااالتحادد ااألووررووبي على مدىى سنوااتت عديیدةة"٬، 
 ووسائل ااإلعالمم٬، وواالتصويیت٬، وو فرزز االنتائج٬، وو٬،وو سلوكك ملة من االمرشحيین ووااألحزاابب االسيیاسيیةووعمل إإددااررةة ااالنتخاباتت٬، ووأأنشطة االح

.االشكاووىى وواالطعونن "عمليیة   
االتقريیر االنهھائي نشر الحقا  ووسيیتم  ااالنتخاباتت,بيیانا أأووليیا بعد ووقت قصيیر من  ووستقومم االبعثة باصداارر مع االتوصيیاتت االتقنيیة لالنتخاباتت  -

 االمقبلة.
 

:ررريینمالحظة للمح 	  

لى اانن ااالتحادد ااالوورربي ووقع مذكرةة تفاهھھھم مع االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت ووووززااررةة االخاررجيیة يیضمن لكل ااعضاء االبعثة حريیة االحركة وو االدخولل اا
االدوولل  مرااكز ااالقترااعع وو االموااقع ذذااتت االصلة وو االهھيیئاتت وو جميیع االمعلوماتت ذذااتت االصلة وو اانن هھھھذهه االبعثة مستقلة عن مؤسساتت ااالتحادد ااالوورربي وو
مملكة ااالعضاء وو ملزمة على االبقاء حيیادديیة وو اااللتزاامم باعالنن مباددئئ االمرااقبة االدووليیة لالنتخاباتت وو خاضعة لقوااعد االسلوكك وو كذلك لقواانيین اال

 ااالررددنيیة االهھاشميیة.

 لالستفسارر ااالعالمي , يیرجى ااالتصالل بب:

 االملحق االصحفي : اايیبرهھھھارردد لو

00962798674537االهھاتف االنقالل:+  

eberhard.laue@eueomjordan.eu  :االبريید اااللكترووني 

“EU EOM Jordan 2013”صفحتنا عبر فيیسبوكك  
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