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راصد يصدرتقريره األولي حول مجريات عملية االقتراع والفرزالنتخابات مجالس
املحافظات واملجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022
•  75رئيس بلدية ألول مرة في األردن.
ً
•  15رئيسا من الدورة املاضية عادوا إلى مو اقعهم.
• الطفيلة والعقبة تستبدالن كافة الرؤساء السابقين.
ّ
ّ
مقاعدهن بالتنافس.
•  68سيدة يحصدن
•
•
•
•
•

 27%نسبة النساء في عضوية املجالس البلدية واملحافظات ومجلس أمانة عمان.
ً
 15حزبيا يحصلون على منصب رئيس البلدية.
ً
 52عاما معدل أعماررؤساء البلديات في األردن.
أعداد املقترعين أمس األعلى في تاريخ الدولة األردنية على مستوى االنتخابات املحلية
ً
ً
 30عاما سن أصغررئيس بلدية واألكبر 70عاما.

•  392مالحظة انتخابية خالل عمليتي االقتراع والفرز.
•  10بلديات حدثت فيها أعمال عنف بعد إغالق مراكزاالقتراع.
• خرق سرية التصويت في بعض مراكزاالقتراع أثرت على حرية الناخبين.
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راصــد يصــدر تقريــره األولــي حــول مجريــات عمليــة االقتــراع والفــرز النتخابــات مجالــس
املحافظــات واملجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة عمــان 2022

األربعاء 2022/03/23
عمان  -األردن

ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،بينــت نتائــج الرصــد والتحليــل أن  75رئيســا وصلــوا إلــى رئاســة البلديــة ألول مــرة ،بينمــا عــاد
ً
 15رئيســا مــن الــدورة الســابقة ،فيمــا عــاد 10رؤســاء مــن الــدورات التــي ســبقت الــدورة الســابقة ،وشــهدت محافظتــي
الطفيلــة والعقبــة رؤسـ ًـاء جــدد فــي كافــة البلديــات التابعــة لهمــا ،فيمــا شــهدت الكــرك  9رؤســاء جــدد مــن أصــل 10
ً
ً
ً
ً
ً
رؤســاء ،وشــهدت محافظــة اربــد  15رئيســا جديــدا واملفــرق  14رئيســا جديــدا ،وكانــت محافظــة الزرقــاء األقــل تواجــدا
للرؤســاء الجــدد حيــث عــاد  5رؤســاء ســابقين ملواقعهــم مــن أصــل  7رؤســاء.
ً
كمــا أظهــرت النتائــج أن وصــول  15حزبيــا إلــى موقــع رئاســة البلديــة ،حيــث حصــل حــزب االئتــاف الوطنــي (الوســط
ً
اإلســامي وزمــزم ســابقا) علــى  10مقاعــد رئاســة بلديــة وهــي بلديــة اربــد الكبــرى ،وبلديــة كفرنجــة الجديــدة ،وبلديــة
رابيــة الكــورة ،وبلديــة الصالحيــة ونايفــة ،وبلديــة ديــر عــا الجديــدة وبلديــة الشــوبك ،وبلديــة مادبــا الكبــرى ،وبلديــة
الشـراة فــي محافظــة معــان وبلديــة عيــن الباشــا فــي البلقــاء وبلديــة أم الجمــال فــي املفــرق ،وحصــل حــزب امليثــاق الوطنــي
(حديــث العهــد) علــى  4مقاعــد رئاســة بلديــة وهــي رئيــس بلديــة الطيبــة ورئيــس بلديــة الجيــزة الجديــدة ورئيــس بلديــة
الظليــل ورئيــس بلديــة شــرحبيل بــن حســنة ،وحــزب الشــباب الوطنــي األردنــي حصــل علــى منصــب رئيــس بلديــة الرمثــا.
ً
أمــا علــى صعيــد الفئــات العمريــة لرؤســاء املجالــس البلديــة ،بلــغ معــدل أعمــار رؤســاء البلديــات  52عامــا وتبيــن أن
ً
ً
ً
أصغر رئيس بلدية بلغ  30عاما وهو رئيس بلدية الزعتري واملنشــية ،واألكبر ســنا بلغ  70عاما ،ووصل عدد الرؤســاء
ً
ضمــن الفئــة العمريــة مــن  39 – 30إلــى  8رؤســاء ،و 27رئيســا ضمــن الفئــة العمريــة  ،49 – 40فيمــا بلــغ عــدد الرؤســاء
ً
ً
ً
ً
ضمــن الفئــة العمريــة  59 – 50عامــا  43رئيســا ،بينمــا كان عــدد الرؤســاء األكبــر مــن  60عامــا  22رئيســا.
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء أظهــرت النتائــج فــوز  68ســيدة خــارج إطــار (الكوتــا) فــي عضويــة املجالــس البلديــة
ومجالس املحافظات ومجلس أمانة عمان ،لتكون نسبة النساء الفائزات في عضوية مجالس املحافظات واملجالس
البلديــة ومجلــس أمانــة عمــان  27%مــن مجمــوع املقاعــد املخصصــة لعضويــة املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات
ومجلــس أمانــة عمــان.
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وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد علــى أن عــدد املقترعيــن فــي انتخابــات املجالــس البلديــة
ومجالس املحافظات  2022هو األعلى في تاريخ الدولة األردنية على مستوى االنتخابات املحلية ،وهذا مؤشر إيجابي
للمشــروع اإلصالحــي السيا�ســي للدولــة األردنيــة ويمكــن أن نؤســس عليــه فــي بنــاء وتكويــن املنظومــة السياســية األردنيــة،
وهــذا يتطلــب مــن كافــة مؤسســات الدولــة األردنيــة العامــة والخاصــة البحــث بشــكل جـ ّـدي عــن األســباب التــي أدت إلــى
إحجــام بعــض الفئــات واملناطــق مــن املجتمــع عــن املشــاركة فــي االنتخابــات والعمــل بشــكل جـ ّـدي علــى معالجــة تلــك
األســباب لتحقيــق أق�صــى درجــات العدالــة فــي املشــاركة السياســية وضمــان أفضــل آليــات تمثيــل املواطنيــن واملواطنــات
ً
ً
فــي العمليــة السياســية ،وشـ ّ
ـدد بنــي عامــر علــى ضــرورة تمكيــن املجالــس املنتخبــة تشــريعيا وتنفيذيــا مــن خــال تحديــث
التشــريعات املرتبطــة بــاإلدارة املحليــة وتوفيــر األدوات الالزمــة إلنجــاح عمــل تلــك املجالــس بمــا ينســجم مــع احتياجــات
املواطنيــن علــى املســتوى املحلــي.

وبلغت املالحظات التي تم جمعها من قبل فريق راصد خالل عمليتي االقتراع والفرز  392مالحظة انتخابية ،وبلغت
نســبة املالحظــات املتعلقــة بالتأثيــر علــى الناخبيــن أو الناخبــات  18%مــن مجمــوع املالحظــات الــواردة ومثــال ذلــك
مدرســة رابعــة العدويــة فــي بلديــة الزرقــاء الكبــرى ومدرســة عبدامللــك بــن مــروان الثانويــة للبنيــن فــي عمــان ،فيمــا بلغــت
نســبة املالحظــات املرتبطــة بتصويــر أوراق االقتـراع داخــل املعــزل االنتخابــي  11%ومثــال ذلــك مدرســة جعفــر بــن أبــي
طالــب فــي بلديــة مؤتــة واملـزار فــي محافظــة الكــرك ومدرســة نديــم املــاح األساســية فــي عمــان ،أمــا بمــا يتعلــق بالتصويــت
بصــوت مرتفــع (علنــي) بلغــت نســبتها  10%ومثــال ذلــك مدرســة معــان الثانويــة للبنيــن ومدرســة الشــفاء بنــت عــوف فــي
محافظــة معــان ومدرســة أبــو عبيــدة الثانويــة فــي عمــان ،وبخصــوص املالحظــات حــول وجــود ازدحامــات داخــل غرفــة
االقت ـراع وصلــت نســبتها إلــى  10%مــن مجمــوع املالحظــات ومثــال ذلــك مدرســة جرينــة الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي
محافظــة مادبــا ،وأورد الراصــدون مــا نســبته  8%مــن املالحظــات حــول توقــف عمليــة االقتـراع بســبب انقطــاع الربــط
االلكترونــي أو تنــاول الطعــام أو أداء الصــاة ومثــال ذلــك مدرســة عجلــون الثانويــة ومدرســة امللــك حســين بــن طــال
الثانويــة فــي بلديــة اربــد الكبــرى ،وبخصــوص تواجــد أكثــر مــن ناخــب عنــد املعــزل االنتخابــي فقــد بلغــت نســبتها 7%
مــن مجمــوع املالحظــات ،ومثــال ذلــك مدرســة عي ـرا الثانويــة للبنيــن ومدرســة ســوف الثانويــة الشــاملة املختلطــة فــي
محافظــة جــرش.
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أمــا بمــا يتعلــق باملشــاحنات واملشــادات التــي كانــت خــال عمليــة االقت ـراع بلغــت نســبتها  6%مــن مجمــوع املالحظــات،
ومثــال ذلــك بلديــة الفحيــص وبلديــة معــان الكبــرى ،وبخصــوص أعمــال العنــف التــي حدثــت خــال عمليــة الفــرز فقــد
بلغــت نســبتها  3%مــن مجمــوع املالحظــات ومثــال ذلــك محافظــة جــرش وبلديــة الهاشــمية فــي الزرقــاء وبلديــة الكــرك
الكبــرى وبلديــة معــان الكبــرى ومنطقــة تــاع العلــي فــي عمــان ومنطقــة جبــل التــاج فــي عمــان ومنطقــة أبــو نصيــر فــي عمــان
وبلديــة الخالديــة فــي املفــرق وبلديــة كفرنجــة فــي عجلــون وبلديــة الطيبــة فــي اربــد وبلديــة اربــد الكبــرى وبلديــة الجنيــد فــي
عجلــون وهنــا يجــدر اإلشــارة إلــى أن األجهــزة األمنيــة تعاملــت بحرفيــة عاليــة مــع حــاالت العنــف والشــغب ونشــيد هنــا
بضــرورة فــرض ســيادة القانــون وخصوصــا بمــا يتعلــق بإطــاق العيــارات الناريــة سـ ً
ـواء للفائزيــن أو للذيــن لــم يحالفهــم
ً
ً
الحــظ ملــا فــي ذلــك مــن ترســيخا أصيــا لســيادة القانــون.
وأكــد تحالــف راصــد علــى أنــه مــا زال يعمــل علــى متابعــة وتحليــل املالحظــات التــي تــم رصدهــا للتحقــق مــن مــدى تأثيرهــا
على مخرجات العملية االنتخابية ،وسيعمل راصد على متابعة اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة املستقلة لالنتخاب
والجهات ذات العالقة ،ويدعو راصد الهيئة املســتقلة لتشــكيل لجنة تحقق من املخالفات وترســيخ مبدأ املحاســبية
للعامليــن فــي العمليــة االنتخابيــة الــذي لــم ينســجموا مــع القانــون والتشــريعات ذات العالقــة بالعمليــة االنتخابيــة ،وإن
ال يكتفــوا
ومــن خــال عمــل فريــق راصــد فــي تقييــم املؤش ـرات املرتبطــة بموائمــة اإلج ـراءات االنتخابيــة مــع املمارســات الدوليــة
الفضلــى لوحــظ تطــور ملحــوظ فــي أداء الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب علــى الصعيــد التقنــي والتنظيمــي واللوجســتي،
ً
إضافــة إلــى االســتجابة الســريعة للمالحظــات التــي كان يوردهــا تحالــف راصــد بشــكل دوري للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب،
ويســجل للهيئــة املســتقلة تطويــر مؤش ـرات الشــفافية بنشــرها محاضــر الفــرز علــى مســتوى مراكــز االقت ـراع علــى
موقعهــا االلكترونــي.
ويؤكــد راصــد أنــه ســيعمل خــال األيــام القادمــة علــى تقييــم املؤش ـرات املعياريــة املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة،
ً
ً
وســيقدم تقري ـرا تفصيليــا حــول مــدى تأثيــر املالحظــات واملخالفــات علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة وتقديمهــا
بشــكل تفصيلــي للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب والجهــات ذات العالقــة.
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أسماء رؤساء البلديات في األردن 2022
الرقم

املحافظة

البلدية

الرئيس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
عمان
العقبة
العقبة
العقبة
العقبة
العقبة
عجلون
عجلون
عجلون
عجلون
عجلون
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
البلقاء
اربد
اربد
اربد

بلدية سحاب
بلدية ام البساتين
بلدية املوقر
بلدية ام الرصاص الجديدة
بلدية الجيزة الجديدة
بلدية ناعور
بلدية حسبان
بلدية العامرية
بلدية القويرة الجديدة
بلدية حوض الديسة
بلدية قريقرة وفينان
بلدية وادي عربة
بلدية قطر ورحمة
بلدية عجلون الكبرى
بلدية كفرنجة الجديدة
بلدية الجنيد
بلدية الشفا
بلدية العيون
بلدية السلط الكبرى
بلدية عين الباشا
بلدية العارضة الجديدة
بلدية دير عال الجديدة
بلدية معدي الجديدة
بلدية سويمة
بلدية الشونة الوسطى
بلدية الفحيص
بلدية ماحص
بلدية اربد الكبرى
بلدية غرب اربد
بلدية الرمثا الجديدة

عباس املحارمة
حسين قاسم الحالحلة
عوض الجبور
أحمد الساليطة
قدر حابس الفايز
مزيد املساعفة
عبدالكريم الغانم
غازي مبارك الشموط
فالح الخضيرات
نايف املزنة
عيد علي ابو زيد السعيديين
محمد صباح السعيديين
محمد سالم ابو غريقانه االحيوات
حمزة الزغول
فوزات فريحات
مهدي عمر املومني
زهر الدين العرود
واثق بني سعيد
محمد عبدالكريم الحياري
جمال الواكد
عبدهللا العبود
مصطفى الشطي
فيصل النعيمات
عي�سى الجعارات
أحمد بركات العدوان
عمر العكروش
فيصل املفلح
نبيل الكوفحي
جمال البطاينة
احمد الخزعلي
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أسماء رؤساء البلديات في األردن 2022
الرقم

املحافظة

البلدية

الرئيس

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
معان
معان
معان
معان
معان
معان
معان
مادبا
مادبا
مادبا
مادبا
جرش
جرش
جرش
جرش

بلدية سهل حوران
بلدية خالد بن الوليد
بلدية الكفارات
بلدية اليرموك الجديدة
بلدية معاذ بن جبل
بلدية الشعلة
بلدية السرو
بلدية طبقة فحل
بلدية شرحبيل بن حسنة
بلدية املزار الجديدة
بلدية الطيبة الجديدة
بلدية الوسطية
بلدية دير ابي سعيد
بلدية رابية الكورة
بلدية برقش
بلدية معان الكبرى
بلدية االشعري
بلدية الجفر
بلدية الحسينية الجديدة
بلدية الشراه
بلدية الشوبك الجديدة
بلدية ايل الجديدة
بلدية مادبا الكبرى
بلدية ذيبان الجديدة
بلدية لب ومليح
بلدية جبل بني حميدة
بلدية جرش الكبرى
بلدية املعراض
بلدية باب عمان
بلدية النسيم

علي محمد طويق الشبول
يوسف مبروك عبدهللا محمد
حسين حمزة العزام
محمد الغزالي الزعبي
ساري العبادي
معاوية حسين الخزاعلة
عامر سليمان األحمد
كثيب الغزاوي
محمد سعد سليمان خلف املرايحة
محمد مصطفى الشرمان
لؤي بني عمر
عماد العزام
عادل بني عي�سى
محمد املستريحي
خالد الفقيه
ياسين فارس صالح
نصار الجازي
حسن الدماني
سليمان الجازي
عبدهللا الركيبات
عادل الرفايعة
محمد حرب نعيمات
عارف الرواجيح
نصر سالم الرواحنة
حسين السمارات
محمد الشخانبة
احمد هاشم شبلي العتوم
حسن املرازيق
عامر الزبون
عبدالغفور الحراحشة
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أسماء رؤساء البلديات في األردن 2022
الرقم

املحافظة

البلدية

الرئيس

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

جرش
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
املفرق
الطفيلة
الطفيلة
الطفيلة
الطفيلة
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء

بلدية برما
بلدية املفرق الكبرى
بلدية رحاب الجديدة
بلدية بلعما الجديدة
بلدية حوشا الجديدة
بلدية منشية بني حسن
بلدية الخالدية
بلدية الباسلية
بلدية الزعتري واملنشية
بلدية السرحان
بلدية االمير حسين بن عبدهللا
بلدية ام الجمال الجديدة
بلدية صبحا والدفيانه
بلدية ام القطين واملكيفته
بلدية دير الكهف الجديدة
بلدية الرويشد الجديدة
بلدية الصالحية ونايفة
بلدية بني هاشم
بلدية الصفاوي
بلدية الطفيلة الكبرى
بلدية بصيرا
بلدية القادسية
بلدية الحسا
بلدية الزرقاء
بلدية الرصيفة
بلدية الهاشمية الجديدة
بلدية بيرين الجديدة
بلدية الظليل
بلدية الحالبات
بلدية األزرق

عقاب البرماوي
ناصر اخو ارشيدة
اكرم سليمان الحراحشة
سليمان خلف املشاقبة
محمد مو�سى نزال الخالدي
موفق شديفات
جمال ابو شندي
طالب منصور محمد الشريده
ماهر ضيف هللا بني خالد
علي عفن جابر الحرافشه
وصفي راشد احمد الشرعه
حسن الرحيبة
عــيد مـحــارب الـس ــرديـة
مشرف صياح الشرفات
حمدان قاسم حمد الرياحي
رضا حسين مصبح الغياث
ناجح عيفان فنخور الشرفات
علي عواد كريم املساعيد
خميس عطاهلل صبيح الشرفات
حازم العدينات
جهاد الرفوع
علي النعانعة
خالد ظاهر حمود املناعين
عماد املومني
شادي الزناتي
عبد الرحيم القالب
وهبي الزواهرة
نضال إكريم العوضات
خلف هليل العثمان
يحيى بهجت زين الدين
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أسماء رؤساء البلديات في األردن 2022
الرقم

املحافظة

البلدية

الرئيس

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك

بلدية الكرك الكبرى
بلدية السلطاني
بلدية القطرانة
بلدية طالل الجديدة
بلدية مؤاب الجديدة
بلدية مؤته واملزار
بلدية عي
بلدية شيحان
بلدية عبدهللا بن رواحه
بلدية االغوار الجنوبية

محمد املعايطة
عيد عطا هللا سالمه السعيد الحجايا
نواف الفي العقيالت
احمد علي سالم العمرو
أحمد امهيدي الطراونة
ابراهيم النوايسة
عبدالحي الرواشدة
منير سالم عرار املجالي
نايف الشقور
يوسف حميد البوات
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أمثلة على املالحظات االنتخابية
الرقم
1
2
3
4
5

املدرسة
مدرسة عابل االساسية
املختلطة
مدرسة مقبلة الثانوية
للبنين
مدرسة رابعة العدوية
االساسية االولى للبنات
عبد امللك بن مروان
الثانوية للبنين
مدرسة األميرة رحمة
االساسية املختلطة

البلدية
بلدية الطفيلة الكبرى
بلدية جرش الكبرى
بلدية الزرقاء
أمانة عمان الكبرى
بلدية الكرك الكبرى

6

مدرسة املهلب بن ابي
صفرة االساسية للبنين

بلدية الزرقاء

7

مدرسة نديم املالح
االساسية للبنين

أمانة عمان الكبرى

8
9
10
11
12
13
14
15

تفاصيل املالحظة
تم التأثير على ناخب من قبل مندوب مرشح للتصويت لصالح
مرشحها داخل غرفة الفرز واالقتراع
قام احد املندوبين باعطاء كرت مرشحه إلى احد املنتخبين في
املعزل وإرشاده إلى التصويت له
تم رصد شخص يقوم بحملة انتخابيه داخل مركز االقتراع
التشويش من قبل املندوبين على الشخص الذي يريد االنتخاب
والكالم بصوت مرتفع داخل القاعه
تاثير على الناخبين وتوزيع اوراق مرسحين داخل املدرسه وتأثير
على الناخبين من قبل املناديب
وجود اشخاص ع باب مركز االقتراع يقومون بالتشويش
على القادمين لالنتخاب عن طريق تقديم لهم اوراق النتخاب
املرشحين التابعين لهم بطريقة همجية
تم تصوير ورقة االنتخاب من قبل مقترع

قامت إحدى الناخبات بتصوير فيديو لورق االقتراع في املعزل
وقد رآها رئيس اللجنة ،بعد أن قامت الناخبة بوضع الورقة في
مدرسة الطفيلة الثانوية
بلدية الطفيلة الكبرى
الصندوق واملغادرة ،أخبرني رئيس اللجنة بأن الناخبة قامت
للبنات
بسؤاله إن كان بإمكانها تصوير الورقة وأنه أخبرها بعدم فعل ذلك.
مدرسة مقبلة الثانوية
بلدية جرش الكبرى قام احد الناخبين بالتصوير بواسطة الهاتف وهو داخل املعزل
للبنين
تصوير ورقة احد الناخبين من قبل مندوبة أحد املرشحين
مدرسة الكرك الثانوية
بلدية الكرك الكبرى
داخل املعزل
الشاملة للبنات
حي الضباط االساسية
بلدية املفرق الكبرى
تم تصوير ورقة التصويت من قبل ناخب
للبنات
مدرسة الخنساء الثانوية
بلدية جرش الكبرى التصويت بصوت مرتفع من قبل املرشح وتحديد اسم املترشح
الشاملة للبنات
مدرسة معان الثانوية
بلدية معان الكبرى
التصويت بصوت مرتفع
للبنين
مدرسة سوف االساسة
بلدية جرش الكبرى
تصويت بصوت مرتفع
للبنين
مدرسة ابوعبيده الثانوية
أمانة عمان الكبرى
التصويت بصوت مرتفع
للبنين
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أمثلة على املالحظات االنتخابية
الرقم
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

املدرسة
مدرسة سودة بنت زمعة
االساسية املختلطة
مدرسة عمر بن
عبدالعزيز االساسية
للبنين
مدرسة مقبلة الثانوية
للبنين
مدرسة معان الثانوية
للبنات
مدرسة جرينة الثانوية
الشاملة للبنات
مدرسة عجلون الثانوية
الشاملة للبنات

البلدية

تفاصيل املالحظة

أمانة عمان الكبرى

التصويت بصوت مرتفع

اربد الكبرى

تواجد اكثر من ثالث اشخاص يريدون االدالء باصواتهم في
نفس الوقت داخل غرفة االقتراع

بلدية جرش الكبرى

وجود  ٥أشخاص داخل غرفة االقتراع

بلدية معان الكبرى

اكثر من  7اشخاص في الغرفة

ازدحام داحل غرفه االقتراح ووجود اشخص كتير يريدون
بلدية مادبا الكبرى
االنتخاب بنفس الوقت
مغادره رؤساء الجان في غرف االقتراع داخل مدرسه الزبير بن
بلدية عجلون الكبرى العوام االساسيه دون مبرر مقنع وترك الختم على الطاوله ملدة
عشر دقائق

مدرسة امللك الحسين بن
اربد الكبرى
طالل الثانوية الشاملة
للبنين
مدرسة ارويم االساسية
بلدية الطفيلة الكبرى
انقطاع التيار الكهربائي مدة  10دقائق
للبنين
مدرسة سوف الثانوية
بلدية جرش الكبرى
وجود اكثر من شخص عند املعزل االنتخابي
الشاملة املختلطة
مدرسة عيرا الثانوية
تواجد اكثر من شخص عند املعزل
بلدية السلط الكبرى
للبنين
مدرسة معان الثانوية
تواجد اكثر من شخص عند املعزل
بلدية معان الكبرى
للبنين
دخول احد املرشحين إلى القاعه وعمل ازعاج وبلبله وتأخير
مدرسة معاذ بن جبل
بلدية معان الكبرى
الناخبين
االساسية للبنين/اذرح
قام أحد املقترعين بتمزيق أحد أوراق االقتراع و قام بإلغاء
مدرسه مرج الحمام
أمانة عمان الكبرى
تصويته بعد ما تم تسجيله على النظام اإللكتروني
الثانويه للبنين
مدرسة الشامية
بلدية معان الكبرى
قام متعاونين مع مرشح ببدء نزاع وتدخل الشرطة
األساسية املختلطة
عدم التزام اغلبه املتواجدين بغرقة االقتراع ب ارتداء الكمامه
مدرسة مرود الثانوية
بلدية الكرك الكبرى
والتباعد الجسديه
املختلطة
توقف عملية اإلقتراع في قاعة رقم  9بسبب عطل في الكهرباء
(شرت كهرباء)
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أمثلة على املالحظات االنتخابية
الرقم
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

املدرسة
مدرسة الحوية الثانوية
للبنات
مدرسة ام السماق
االساسية للبنين
مدرسة خديجة بنت
خويلد األساسية
املختلطة
مدرسة عجلون الثانوية
الشاملة للبنات
مدرسة الكندي
االساسية للبنين
مدرسة جميلة بوعزة
الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة حسني فريز
الثانوية للبنين
مدرسة خالد بن الوليد
الثانوية الشاملة للبنين
مدرسة سوف الثانوية
الشاملة املختلطة
مدرسة الكرامة
األساسية املختلطة
مدرسة ظهر السرو
االساسية للبنين
مدرسة نسيبة املازنية
الثانوية املختلطة
مدرسة االندلس الثانوية
الشاملة للبنات
مدرسة مرود الثانوية
املختلطة
مدرسة زينب بنت
الرسول االساسية
للبنات

البلدية

تفاصيل املالحظة

بلدية الكرك الكبرى

ال يوجد التزام في الكمامه او التباعد

أمانة عمان الكبرى

لم يكن هنالك إلتزام كامل بالكمامات

بلدية مادبا الكبرى

الشاشه التي امامنا غير فعاله

بلدية عجلون الكبرى

انقطاع في االنترنت ملدة  10دقائق

أمانة عمان الكبرى
اربد الكبرى

عدم عمل املاسح الضوئي املتعلق بهوية االحوال املدنية بشكل
جيد
تم توقف الربط االلكتروني  ،وتم االستعاضه عنه فقط
بالكشوفات الورقيه

بلدية السلط الكبرى

عدم مشاركتنا األرقام ومنعنا من الحصول عليها

اربد الكبرى

رفض اعطاء عدد املقترعين من ِقبل رئيس اللجنة

بلدية جرش الكبرى
بلدية عجلون الكبرى

تم رش حبر االنتخاب ع ناخبه ب اصبعها السبابه اليمنى وتم
طلب من الناخبه تصوير اصبعها
قامت عضو اللجنة بتنقيط الحبر على السبابة اليمنى بدال من
اليسرى الول مقترعتين  2لعدم معرفتها بان اليسرى هي االصح
وقامت رئيسة اللجنة بتنبيهها لكن مع ذلك تركت املقترعتين
يغادرن دون تنقيط اليد اليسرى

بلدية جرش الكبرى

الشباك خلف املعزل شفاف

بلدية معان الكبرى

وجود معزل اثنين ولكن بمسافة ال تضمن الخصوصية

اربد الكبرى

التصويت خارج املعزل من قبل سيده..

بلدية الكرك الكبرى

التاخر باجراءات فتح الغرفه الكثر من  10دقائق

اربد الكبرى

تاخر  10دقائق في فتح الصناديق
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أمثلة على املالحظات االنتخابية
الرقم
46
47

املدرسة
مدرسة امللك الحسين بن
طالل الثانوية الشاملة
للبنين
مدرسة الشفاء بنت
عوف االساسية
املختلطة

البلدية

تفاصيل املالحظة

اربد الكبرى

التأخر في تجهيز غرفة اإلقتراع من قبل اللجنة وعدم حضورها
مبكرا

بلدية معان الكبرى

مشكلة في قفل احد الصناديق تطلب مساعدة من شخص من
خارج القاعة

48

منطقة تالع العلي

أمانة عمان الكبرى

49

بلدية جرش الكبرى

بلدية جرش الكبرى

50

منطقة صخرة  -عجلون

بلدية الجنيد

قيام مناصرين ملرشحين في منطقة تالع العلي بحرق إطارات
واغالق جزء من الشارع ملنع وإعاقة الحركة املرورية
تجمهر جماهير املرشحين وحدثت مشاجرة بالحجارة واطالق
العيارات النارية وقد استمرت الحادث نصف ساعه وتدخلت
االجهزة االمنية وقد نتج عن هذه املشاجرة اصابات بين
املتجمهرين ونقل الى املستشفى اثر اطالق العيارات النارية
قيام مناصرين لبعض املرشحين باحراق مبنى البلدية وتدخل
االمن والدفاع املدني
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