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 بيیانن صحفي
 

 بعثة لجنة ااالتحادد ااالوورربي لمررااقبة ااالنتخاباتت ااططلقتت ررسميیا االى االمملكة ااالررددنيیة االهھاشميیة.

– 2012عمانن , في االعشرروونن منن كانوونن ااالوولل (دديیسيیمبرر)  لعامم  بعدد تلقي ددعووةة منن االهھيیئة االمستقلة لالنتخاباتت تمم اانشاء بعثة ااالتحادد ااالوورربي  
االثاني  لمررااقبة ااالنتخاباتت ووذذلكك  لمررااقبة ااالنتخاباتت االبررلمانيیة في االمملكة ااالررددنيیة االهھاشميیة وو االتي ستجررىى في االثالثث وو االعشرروونن منن كانوونن

.2013(يینايیرر) للعامم   

يیفيیدد ماررتنن وو هھھھوو عضوو في االبررلمانن ااالوورربي في االمملكة االمتحددةة, وو في مؤؤتمرر صحفي صررحح ماررتنن " اانهھ لشررفف يیقوودد االبعثة ررئيیسس االمررااقبيینن دد
حيیثث لي اانن ااقوودد ااوولل بعثة مررااقبة لالنتخاباتت االى االمملكة ااالررددنيیة االهھاشميیة وو ااتمنى اانن تسهھمم هھھھذذهه ااالنتخاباتت في تططوويیرر دديیمقررااططيیة ااالررددنن 

مليیة ااالنتخابيیة باالشتررااكك مع االمووااططنيینن بتووحيیدد جهھووددهھھھمم لتجرريي ااالنتخاباتت بططرريیقة حقيیقيیة وو شفافة وو ذذااتت نشجع كلل ااالططرراافف االفعالة في االع
 مصددااقيیة."

في اانحاء االمحافظظاتت ااالثني عشرر لمررااقبة االعمليیة ااالنتخابيیة قبلل وو خاللل لمددةة ططوويیلة اانن بعثة ااالتحادد ااالوورربي هھھھي ااكبرر بعثة مررااقبة ددووليیة تعملل 
وو سووفف تقوومم االبعثة .  االنرروويیج وو سوويیسررااباالضافة االى بي ووااالعضاء في ااالتحادد ااالوورراالددوولل  منن مررااقبب  27وواالتي تتضمنن اتت  وو بعدد ااالنتخاب
ووفي   االحكوومة وو االقائميینن على ااالنتخاباتت وو االمررشحيینن وو ممثليینن ااالحززاابب االسيیاسيیة وو االمجتمع االمددني وو ااالعالمم. مسؤؤووليینن في خاللهھا بمقابلة
ووجددوولة االنتائج.لمررااقبة عمليیة ااالقتررااعع٬، ووعدد  مررااقبب 80نشرر أأكثرر منن ت سووفف  مررااقبة ااألنتخاباتتلألتحادد ااألووررووبي اا بعثهھتت٬، فانن يیوومم ااالنتخابا  

ددةة. ستقوومم االبعثة بتحليیلل شاملل للعمليیة ااالنتخابيیة مني على ااساسس االمررااقبة ططوويیلة ااالمدد وو االمنهھجيیة االمتططووررةة االتي ووضعتت على مددىى سنووااتت عدديی
,  االتحاليیلل سووفف تتضمنن جوواانبب متعددددةة منهھا ااالططارر االقانووني , عملل ااالددااررةة ااالنتخابيیة, االحمالتت ااالنتخابيیة للمررشحيینن وو ااالحززاابب االسيیاسيیةهھھھذذهه 

سلووكك ووسائلل ااالعالمم , االتصوويیتت وو عدد ااالصووااتت , االشكاووىى وو ططرريیقة االططعنن ااوو ااالعتررااضض وو ااعالنن االنتائج , مع االتقيیيیمم للقانوونن االمحلي وو 
تززااماتت االددووليیة وو ااالقليیميیة لالنتخاباتت.ااالل  

 سيینضمم لبعثة مررااقبة ااالنتخاباتت ووفدد منن ااالتحادد ااالوورربي في يیوومم ااالنتخاباتت.

هھاء اانن بعثة ااالتحادد ااالوورربي لمررااقبة ااالنتخاباتت مستقلة عنن مؤؤسساتت ااالتحادد ااالوورربي أأوو االددوولل ااالعضاء وو سووفف تصددرر بيیانهھا ااالوولي بعدد اانت
قصيیرر , ااما بالنسبة للتقرريیرر االنهھائي مع االتووصيیاتت االتقنيیة لالنتخاباتت االمستقبليیة فانهھ سووفف يینشرر الحقا.ااالنتخاباتت بووقتت   

 

:مالحظظة للمحرررريینن  

لى اانن ااالتحادد ااالوورربي ووقع مذذكررةة تفاهھھھمم مع االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت ووووززااررةة االخاررجيیة يیضمنن لكلل ااعضاء االبعثة حرريیة االحرركة وو االددخوولل اا
ااعع وو االمووااقع ذذااتت االصلة وو االهھيیئاتت وو جميیع االمعلووماتت ذذااتت االصلة وو اانن هھھھذذهه االبعثة مستقلة عنن مؤؤسساتت ااالتحادد ااالوورربي وو االددوولل مررااكزز ااالقترر

مملكة ااالعضاء وو ملززمة على االبقاء حيیادديیة وو اااللتززاامم باعالنن مباددئئ االمررااقبة االددووليیة لالنتخاباتت وو خاضعة لقووااعدد االسلووكك وو كذذلكك لقوواانيینن اال
االهھاشميیة. ااالررددنيیة  

 لالستفسارر ااالعالمي , يیررجى ااالتصالل بب:

 االملحقق االصحفي : اايیبررهھھھارردد لوو

00962798674537االهھاتفف االنقالل:+  

eberhard.laue@eueomjordan.eu 	  االبرريیدد اااللكتررووني:  


