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مقدمة:
أنشئت الييئة المستقمة لالنتخاب بمقتضى المادتين ( )2/67من الدستور و( )3من قانون الييئة المستقمة
لالنتخاب رقم ( )11لسنة ( ،)2012لتشرف عمى العممية االنتخابية النيابية وتديرىا في كل مراحميا كما
تشرف عمى أي انتخابات أخرى يقررىا مجمس الوزراء ،وىي ىيئة دائمة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل
مالي واداري.
باشرت الييئة عمميا في شير أيار من العام  2012وتمكنت خالل فترة قياسية من بناء ىيكميا المؤسسي
وتوفير ضمانات استدامتو ،واإلعداد إلجراء انتخابات مجمس النواب األردني السابع عشر التي جرت مطمع
العام  2013كأول انتخابات تديرىا الييئة بعد إنشائيا ،تمتيا االنتخابات الفرعية التي عقدت في شيري نيسان
وتشرين الثاني من نفس العام .والى جانب ذلك كمو ،فقد أشرفت الييئة عمى انتخابات المجالس البمدية
ومجمس أمانة عمان الكبرى التي نفذتيا الحكومة في شير آب .2013
وقد خطت الييئة ،بشيادة الجيات الرقابية المحمية والدولية التي راقبت االنتخابات النيابية العامة ،خطوات
واسعة في مجال تعزيز مصداقية العممية االنتخابية من خالل اتباع مجموعة من اإلجراءات التي ىدفت إلى
ضمان احترام وصون حقوق المواطنين التي كفميا الدستور ،فضال عن قيام الييئة بتطبيق مجموعة من
المعايير الدولية والممارسات الفضمى في مجال إدارة العممية االنتخابية المتوائمة مع أحكام االتفاقيات الدولية
التي صادق عمييا األردن والتشريعات الوطنية ذات العالقة ،لترسي بذلك أولى القواعد لمرحمة جديدة في إدارة
العممية االنتخابية.
إال انيا وفي سبيل تحقيق ىذه النجاحات قد واجيت مجموعة من التحديات كان ال بد من تخطييا وأىميا
توجيات المواطنين فيما يتعمق بالعممية االنتخابية بشكل عام ومدى الثقة بقدرة ىيئة حديثة عمى إدارتيا ،وما
رافق ذلك من إطار زمني محدود وضيق الذي حد من القدرة عمى وضع خطة عمل واضحة المعالم وأدى
إلى العمل في ظل المتغيرات ووفق سياسة التعامل مع األزمات.
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وعقب سمسمة العمميات االنتخابية التي نفذتيا واشرفت عمييا الييئة وفي ضوء مخرجات عممية التقييم الشاممة
لكافة عناصر العممية االنتخابية بدأت الييئة بتحديد أولوياتيا وآليات عمميا والنشاطات التي ستنفذىا
وشركائيا في التنفيذ بما يمكنيا من تنفيذ الميام الموكولة إلييا بموجب التشريعات النافذة بكفاءة وفعالية.
إطار العمل:
يساعد التخطيط االستراتيجي أي مؤسسة عمى تحديد وضعيا الراىن بشكل دقيق (الواقع) وما تصبو لتحقيقو
خالل فترة زمنية محددة (األىداف المرجوة مستقبال) واآلليات التي من الممكن اتباعيا لتحقيق ذلك
(النشاطات المنوي تنفيذىا) .كما يسيم في تعريف كافة الشركاء برؤية المؤسسة ورسالتيا وما تنوي تحقيقو
وتحديد مساىماتيم في ىذا المجال.
وتمتاز اإلدارات االنتخابية بتنوع نشاطاتيا وتعدد شركائيا والعمل ضمن بيئة متغيرة تؤثر فييا مجموعة من
العوامل (قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية وديمغرافية) ،ومن ىنا فإن وجود خطة استراتيجية متكاممة
ومرنة ليذه اإلدارات ييدف إلى جعميا أكثر كفاءة في استثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة بما يحقق
أىدافيا ويتماشى مع التغيرات المحيطة بيا (أو ما يسمى بإدارة األزمات) بطريقة اكثر فعالية.
وايمانا من الييئة المستقمة لالنتخاب بأىمية التخطيط االستراتيجي فقد قررت المضي في إعداد خطتيا
االستراتيجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين :المؤسسة الدولية لمنظم االنتخابية  IFESوبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي  UNDPومن خالل استقطاب مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التخطيط
االستراتيجي لإلدارات االنتخابية .وباشرت الييئة باتخاذ مجموعة من الخطوات اإلدارية التي من شأنيا تنظيم
ىذه العممية ومتابعة نشاطاتيا وتقييم انجازاتيا وصوال العتماد مجمس المفوضين لمخطة االستراتيجية لمييئة.
تمثمت ىذه الخطوات بما يمي:
 تشكيل لجنة توجييية برئاسة األمين العام وعضوية كل من :مساعدة األمين العام ،مديرة السياسات
والتطوير المؤسسي ،مدير تكنولوجيا المعمومات ،مدير الوحدة القانونية ،مدير اإلعالم واالتصال
بالوكالة ،ومدير وحدة الرقابة الداخمية .تشكمت بموجب قرار من مجمس مفوضي الييئة لإلشراف عمى
سير عممية التخطيط االستراتيجي وتقديم النصح والمشورة في مختمف مراحميا.
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 شكمت المجنة التوجييية فريقا فنيا برئاسة مديرة السياسات والتطوير المؤسسي وعضوية عدد من
مدراء المديريات ورؤساء وأعضاء األقسام العاممة فييا ،يعمل عمى إعداد خطة لنشاط التخطيط
االستراتيجي وتنفيذىا .وقد تم تشكيل ىذا الفريق مباشرة بعد الورشة التدريبية حول التخطيط
االستراتيجي التي نفذتيا الييئة بالتعاون مع المؤسسة الدولية لمنظم االنتخابية  IFESوفريق الخبراء
في الفترة  ،2013/12/11-10وشارك بيا غالبية العاممين في الييئة وىدفت لتعريفيم بمصطمح
التخطيط االستراتيجي وآليات إعداد الخطة االستراتيجية وأىميتيا لإلدارات االنتخابية ،فضال عن
تحديد وتقييم ميارات المشاركين الختيار أعضاء الفريق الفني .وقد شارك أعضاء الفريق الفني في
جمسة تدريبية حول ميارات وضع خطة تفصيمية ومتكاممة لنشاط التخطيط االستراتيجي نفذىا فريق
الخبراء بتاريخ .2013/12/17
أما عمى المستوى التنفيذي فقد تمثمت بتكميف الفريق الفني بإعداد مقترح الخطة التفصيمية لنشاط التخطيط
االستراتيجي ،وحدد الفريق مجموعة من المرتكزات التي تم مراعاتيا في إعداد ىذه الخطة أىميا:
 .1العمل وفقا لتوجييات مجمس المفوضين والمجنة التوجييية لتحقيق ىدف مشترك ىو ضمان استدامة
الييئة وتنظيم عمميا.
 .2التشاركية بحيث يتاح المجال لكافة المديريات العاممة في الييئة في إبداء الرأي والمالحظات حول
مختمف مكونات الخطة االستراتيجية وفي مراحميا المتعددة.
 .3االنفتاح عمى كافة الشركاء المعنيين بعمل الييئة بشكل عام والعممية االنتخابية بشكل خاص
كاألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية
والرسمية ذات العالقة.
 .4احترام مبدأ الشفافية في مختمف مراحل إعداد الخطة االستراتيجية من خالل إطالع العاممين في
الييئة وعموم المواطنين عمى الخطوات التي يتم تنفيذىا في إطار إعداد الخطة االستراتيجية
ومكوناتيا.
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 .5التكاممية من خالل البناء عمى ما تم إنجازه من نشاطات أخرى كتقييم القدرات المؤسسية والفردية
لمييئة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 .6التفاعل والمشاركة بشكل يسيم في بناء القدرات الفردية لمعاممين في الييئة في مجال التخطيط
االستراتيجي.
 .7االستفادة من الخبرات الدولية وتجارب اإلدارات االنتخابية األخرى في ىذا المجال وتأطيرىا بما
يتناسب مع احتياجات الييئة ويسيم في تحقيق أىدافيا.
 .8المرونة واالستجابة لممتغيرات التي قد تؤثر عمى سير العمل.
وقد حدد الفريق المراحل األساسية إلعداد الخطة االستراتيجية والمخرجات المتوقعة والنشاطات المنوي تنفيذىا
واإلطار الزمني لكل منيا باالسترشاد بدليل التخطيط االستراتيجي لإلدارات االنتخابية المعد من قبل المؤسسة
الدولية لمنظم االنتخابية وتشمل:
 .1تحديد واعتماد األسس االستراتيجية (الرؤيا والرسالة والقيم والمبادئ)
 .2التقييم المؤسسي والتحميل الرباعي (الفرص والتحديات ونقاط القوة ونقاط الضعف )SWOT
 .3تحديد المحاور واألىداف االستراتيجية.
 .4تحديد األىداف الخاصة والنشاطات وتحديد المسؤوليات.
 .5نشر الخطة االستراتيجية وتعميميا.
صياغة وثيقة األسس االستراتيجية:
نفذ الفريق الفني بالتعاون مع المؤسسة الدولية لمنظم االنتخابية سمسمة من المقاءات المكثفة تم خالليا
استعراض تجارب عدد من اإلدارات االنتخابية في مجال صياغة واعتماد وثيقة األسس االستراتيجية (الرؤيا
والرسالة والمبادئ) ،وىدفت ىذه المقاءات إلى بناء قدرات أعضاء الفريق في ىذا المجال.
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وقد اسفرت ىذه المقاءات عن وضع مسودة لوثيقة األسس االستراتيجية والتي تم اعتمادىا من قبل مجمس
مفوضي الييئة وىي عمى النحو التالي:
الرؤيا
"إدارة انتخابية متميزة تتمتع بثقة المواطنين وشركاء العملية االنتخابية"
ويراعي ىذا النص بالرغم من قصره مجموعة من العوامل:
 .1الوضوح والتعبير المباشر عما تتطمع الييئة لتحقيقو خالل الفترة المقبمة.
 .2أن يعكس النص رغبة جاللة الممك في ان تكون الييئة مركز تميز في المنطقة واإلقميم.
 .3التاكيد عمى أن تعزيز ثقة المواطنين بالييئة يعد من أىم أولوياتيا في المرحمة المقبمة (التي تقع بين
انتخابات العام  2013وما يمييا) خاصة وأن الييئة مؤسسة دائمة وال تقتصر مياميا عمى الجانب
العممياتي التنفيذي لمعممية االنتخابية فقط وانما تتعدى ذلك لتشمل تقديم المقترحات حول مشاريع
القوانين المتعمقة بالعممية االنتخابية ،وتوعية وتثقيف الناخبين وغيرىا.
 .4التاكيد عمى النيج الذي اتبعتو الييئة منذ نشأتيا والمتمثل في االنفتاح عمى كافة الشركاء المعنيين
بالعممية االنتخابية والتعاون معيم.
رسالتنا
" مؤسسة وطنية مستقلة تتولى إدارة االنتخابات واإلشراف عليها وتسعى إلى تعزيز الثقة في العملية
االنتخابية ومخرجاتها من خالل التطبيق السليم والعادل للتشريعات الناظمة ،واالستفادة من التجارب
الدولية والممارسات التي تشكل رافعة في مجال تقديم الخدمات االنتخابية ،االنفتاح على كافة المواطنين
والشركاء والتواصل معهم وتسهيل عملهم ،وتنفيذ الحمالت التوعوية لرفع الوعي العام بأهمية المشاركة
في العملية االنتخابية والحقوق المرتبطة بها بما يسهم في زيادة فرص المشاركة بالعملية االنتخابية
لمختلف شرائح المجتمع"
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ويتضح من نص الرسالة اليدف الذي تضعو الييئة نصب أعينيا والمتمثل بتعزيز الثقة في العممية
االنتخابية ،والذي ستسعى إلى تحقيقو من خالل الوالية القانونية الممنوحة ليا بموجب الدستور والتشريعات
النافذة.
المبادئ التي تلتزم بها الهيئة:
ونظ ار لحساسية عمل الييئة وانعكاسو عمى العممية االنتخابية وبالتالي عمى جيود تعزيز الديمقراطية ،وتعدد
األطراف التي تؤثر وتتأثر بيا فقد كان لزاما عمييا أن تضع مجموعة من المبادئ وتتعيد بااللتزام بيا عمى
مختمف المستويات المؤسسية والفردية ،وتتمثل ىذه المبادئ بما يمي:
 .1سيادة القانون ،من خالل احترام أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية المصادق عمييا من قبل األردن
والتشريعات ذات العالقة بعمل الييئة وتفعيميا والتطبيق العادل ليا.
 .2االستقالل في اتخاذ الق اررات واإلجراءات بحرية ودون أي تدخل أو تأثير من أي جية أخرى.
 .3تحقيق العدالة والتزام الحياد وعدم االنحياز ألي طرف أو رأي في تنفيذ مختمف جوانب عمل الييئة.
 .4المساواة وعدم التمييز واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تكافؤ الفرص والوصول العادل والمنصف
لكافة الشركاء المحميين والدوليين.
 .5المينية المتمثمة في القيام بالميام الموكولة بالييئة بأعمى درجات الكفاءة والفعالية.
 .6الشفافية والمساءلة من خالل اعتماد إجراءات عمل واضحة وموثقة ومتاحة بشكل يضمن حق كافة
األطراف في الحصول عمى المعمومات ذات العالقة بعمل الييئة ويسمح بمساءلة جادة ليا ولمعاممين
فييا.
 .7التعمم المستمر واستثمار الخبرة والمعرفة المتولدة عن تجارب الييئة وآراء ومقترحات الشركاء
والممارسات الدولية وانزاليا إيجابيا عمى عمل الييئة.

7

 .8االنفتاح واتباع نيج تشاركي في تحديد االحتياجات والخطط والبرامج مع كافة األطراف ذات العالقة
بعمل الييئة لتحقيق األىداف المشتركة.
 .9النزاىة المتجسدة في تطبيق إجراءات عمل الييئة تطبيقا سميما يتوافق مع المبادئ التوجييية
المعتمدة.
وتعكس ىذه الوثيقة األسس التي ستبنى عمييا الخطة االستراتيجية لمييئة لألعوام الثالثة القادمة ،وسيتم
اعتمادىا في تنفيذ المراحل المقبمة إلعداد ىذه الخطة إذ أنيا تبين ما تصبو إلى تحقيقو وتمكنيا من تحديد
الفجوات التي يتوجب تجسيرىا لموصول ليذه الغاية.
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