
     

 

  

 
 

 

 

  دعم سيادة القانون في االردن

 

 "قانونية المساعدة فعال ومستدام للنحو نظام : الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في األردن"

 الشروط المرجعية

 القانونية وتحديد الجهات الفاعلة وتغطيتهاطرق تقديم المساعدة : 111/11113النشاط 

8112 -8181 

 

 الخلفية.  .1

 

 

القطاع بموجب عقد  موازنةالممول من االتحاد األوروبي في األردن دعم فني يكمل دعم " دعم سيادة القانون"يقدم برنامج 

 11القطاع والذي يتم تنفيذه وفقًا لالتفاقية المالية المبرمة بين االتحاد األوروبي وحكومة األردن، والتي تم توقيعها في  إصالح

تم تصميم برنامج سيادة القانون لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة . 8112تشرين الثاني 

، واستراتيجية (8181-8117)وهو يدعم أيًضا تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع العدالة . 8117القانون الصادرة في شباط 

 .8182، ورؤية االردن (8182-8112)، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان (8112-8117)ائية زالعدالة الج

 

 الفنيين في إسبانيا المساعدة والدعم مع المجلس العام لنقابات المحام( AECID)تقدم الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي 

الوصول إلى العدالة "نظام المساعدة القانونية العام، من خالل مشروع  مأسسةتعزيز  محورإلى وزارة العدل األردنية لتنفيذ 

 ".قانونية المساعدة للفعال ومستدام نحو نظام : والتمكين القانوني في األردن

 

زيادة تطوير المساعدة القانونية لتسهيل وصول الفئات المستضعفة إلى العدالة، ( 1: )يما يليتتمثل األهداف الرئيسية للمشروع ف

 .زيادة الوعي القانوني للمواطنين بحقوقهم بموجب القانون( 8)و 

 

 

 الهدف من المهمة  .2

 

 

للمساعدة القانونية المقدمة من الجهات الحكومية والغير حكومية خصوصا للفترة  تقريرا عن التغطية الحالية محلي سيقدم خبير 

 .تحديد الجهات الفاعلة وتحليل طرق المساعدة القانونية والتصنيف والبيانات الرقميةفي األردن بما في ذلك  9102-9191
 

تمت الموافقة عليها وتم تنفيذها عن طريق كبار  وسيعتمد وصف التغطية على البيانات الفعلية لحاالت المساعدة القانونية التي

وسيعكس الوصف تصنيف . مقدمي خدمة المساعدة القانونية بما في ذلك نقابة المحاميين األردنيين ومنظمات المجتمع المدني

وافقها لتحقيق خدمات المساعدة القانونية ومنهجية جمع البيانات المستخدمة من قبل مختلف مقدمي خدمة المساعدة القانونية وت

الجهات الفاعلة التي تزود : لذلك، سيحتوي التحليل على معلومات حول. احصاءات وطنية مشتركة عن المساعدة القانونية

 .الخدمة والبيانات الرقمية والتصنيف
 

يتم االنتهاء من س. جمع البيانات والتحليل والنتائج األولية وإعداد التقارير النهائية: سيتم تنظيم العمل على ثالث مراحل

وسيكون اجمالي أيام . المرحلتين األوليين في غضون شهر، وسيتم االنتهاء من التقرير النهائي في غضون األسبوع السادس

 .من أجل اعطاء الجهات المعنية الوقت الكافي لتسليم البيانات المطلوبة" غير متعاقبة"عشرين يوما العمل 
 



  

 

مديرية المساعدة القانونية، ومديرية التخطيط والتطوير المؤسسي، وقسم االحصاءات وسيعمل الخبير عن كثب مع كل من 

 .بوزارة العدل والخبير الرئيسي في المساعدة القانونية في وحدة تنسيق البرنامج في مبنى وزارة العدل
 

الفئات المستضعفة إلى المساعدة القانونية لتسهيل وصول تطوير )يتماشى النشاط مع خطة عمل المشروع، الهدف األول 

وسوف يتم استخدام المخرجات في اتخاذ القرارات القائمة على األدلة فيما يتعلق باالستخدام الحالي لصندوق المساعدة  .(العدالة

تخضع جميع المخرجات للمراجعة من قبل س. القانونية، وسوف تدعم أيًضا قياس إنجازات مؤشرات برنامج دعم سيادة القانون

 .على المخرجاتووزارة العدل قبل الموافقة النهائية  البرنامجوحدة تنسيق 
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 التفاصيل  311
 

 وتحديد الجهات الفاعلة وتغطيتهاطرق تقديم المساعدة القانونية  األهداف الرئيسية
9102 -9191 

 

 الخدمات المتوقعة

 

 

 :عن طرق المساعدة القانونية المقدمة بشكل فعال من قبل الجهات الحكومية وغير الحكوميةتقرير 

 

تحديد الجهات الفاعلة الحكومية والغير حكومية التي تقدم خدمة المساعدة القانونية  -

 .ووصف موجز عن طرق تقديمها

حاالت تحليل ومقارنة تصنيفات المساعدة القانونية الخاصة بهم ومنهجية قياس  -

 .المساعدة

جمع البيانات المتعلقة بعدد قضايا المساعدة القانونية المقدمة من الجهات الحكومية  -

 .وغير الحكومية

 

 المخرجات المتوقعة

 

 

 عن المهمة قصير تقرير •

  تقرير مرحلي مع نتائج أولية •

  يتضمن رسم بياني للنتائج الرئيسية-نهائيتقرير  •

 (PowerPointباور بوينت )عرض تقديمي  •

 

 

 دعم تحقيق المؤشرات 

 

تعزيز آليات المساعدة القانونية المجانية وزيادة عدد الرجال والنساء المستفيدين : 7المؤشر رقم 

 .من دعم المساعدة القانونية

 

 
 

 الخبرة المطلوبة 318

 

  :المتطلبات

 خبير محلى 

 القانون شهادة جامعية في 

  سنوات على األقل 11خبرة 

 في رصد وتقييم المشاريع خبرة متميزة 

  ادارة البياناتخبرة متميزة في 



  

 

  إعداد التقاريرخبرة في 

  ميزة إضافيةقد تكون الخبرة في قطاع العدالة 

 القدرة على اعداد التقارير والتواصل باللغة اإلنجليزية 

 

 

 وصف المهمة 313

 
 عمان، االردن الموقع 

 اإلنجليزية اللغة 

 "متعاقبةغير "يوم  81 أيام العمل

 في أقرب وقت ممكن الفترة المثلى للتنفيذ

 وحدة تنسيق البرامج ومقرها وزارة العدل في عمان فنيالشراف اإل

 

 

  ية ئاالجندة المبد .4

  

 ياماأل التواريخ المهمة

 1 األسبوعين األولين تقديم معلومات أساسيةشرح المهمة و

 2 (عمان)جمع البيانات 

 2 خالل الشهر األول النتائج األولية، تحليل البيانات

 4 خالل ستة أسابيع ملخص المهمة، تحديث البيانات والتقارير النهائية

 1 ديم العرض النهائيتق

 81 المجموع

 

 


