
     

 

  

 
 

 

 

  دعم سيادة القانون في االردن

 

 "قانونية المساعدة للفعال ومستدام نحو نظام : الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في األردن"

 

 مرجعيةال شروطال

 المساعدة القانونيةعلى الفني في تقييم أثر الميزانية وتحليل البيانات دعم ال: 1.1.1/  1.1النشاط 

 

 الخلفية.  .1

 

 

القطاع بموجب عقد  موازنةكمل دعم يفني  دعمالممول من االتحاد األوروبي في األردن " سيادة القانوندعم "يقدم برنامج 

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

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

، واستراتيجية (8181-8112)قطاع العدالة  تطويرًضا تنفيذ إستراتيجية وهو يدعم أي. 8112 شباطفي  ةالصادر القانون

 .8182 االردن ، ورؤية(8182-8111)، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان (8112-8112) الجزائيةالعدالة 

 

 الفنيالمساعدة والدعم مع المجلس العام لنقابات المحامين في إسبانيا  (AECID)تقدم الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي 

الوصول إلى العدالة والتمكين "نظام المساعدة القانونية العامة، من خالل مشروع ل مأسسةإلى وزارة العدل األردنية لتعزيز 

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

 

ضعفة إلى العدالة، مستتطوير المساعدة القانونية لتسهيل وصول الفئات الزيادة ( 1: )تتمثل األهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي

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

 

 

 همة المالهدف من  .2

 

 :الفني من أجل الدعم محلي سيقدم خبير

 

 القانونية التي تتم إدارتها في النظام العاممراجعة وتحليل والتحقق من صحة البيانات اإلحصائية لقضايا المساعدة  ( أ)

( ، ونوع القضية، إلخاالجتماعينوع الجغرافًيا، و)من صندوق المساعدة القانونية، وفقًا لمعايير مختلفة  والممولة

 وتمثيلهم بيانيا، 

اإلحصائية للنفقات تحليل نفقات صندوق المساعدة القانونية فيما يتعلق بعدد الحاالت الحالي، واستخراج البيانات  ( ب)

وعدد الحاالت المتوقع في الميزانيات  ،الحاالت المعتمدة الحالية نفاق علىحسب نوع القضية، وحساب أثر اال

 .المخطط لها

 

وزارة العدل، والخبير الرئيسي في سيعمل الخبير عن كثب مع مديرية المساعدة القانونية، والمديرية المالية وقسم اإلحصاءات 

 .وزارة العدل البرنامج فيالقانونية في وحدة تنسيق  في المساعدة

 

ضعفة مستالمساعدة القانونية التي تم تطويرها لتسهيل وصول الفئات ال)يتماشى النشاط مع خطة عمل المشروع، الهدف األول 

في اتخاذ القرارات القائمة على األدلة فيما يتعلق باالستخدام  المخرجاتيتم استخدام سوف و. 1.1.1، النشاط (إلى العدالة



  

 

تخضع جميع . دعم سيادة القانون ، وسوف تدعم أيًضا قياس إنجازات مؤشرات برنامجالمساعدة القانونيةالحالي لصندوق 

 .اتعلى المخرجووزارة العدل قبل الموافقة النهائية  البرنامجللمراجعة من قبل وحدة تنسيق  المخرجات
 

 

 نطاق العمل التفصيلي  .3
 

 التفاصيل  1.1
 

 الدعم الفني في تقييم أثير الميزانية وتحليل البيانات على المساعدة القانونية األهداف الرئيسية

 

 الخدمات المتوقعة

 

 

 تحليل البيانات اإلحصائية لحاالت المساعدة القانونية والتحقق من صحتها( أ

 المساعدة القانونيةتحليل أثر ميزانية صندوق ( ب

 

 

 المخرجات المتوقعة

 

 

 عن المهمة قصير تقرير  •

 تقرير عن تحليل البيانات اإلحصائية مع الرسوم البيانية •

 تقييم أثر ميزانية صندوق المساعدة القانونية •

 (PowerPoint باور بوينت) تقديميعرض  •

 

 

 دعم تحقيق المؤشرات 

 

القانونية المجانية وزيادة عدد الرجال والنساء المستفيدين تعزيز آليات المساعدة : 2المؤشر رقم 

 .من دعم المساعدة القانونية

 

 
 

 الخبرة المطلوبة 1.8

 

 

 المتطلبات والمميزات

 

 خبير محلى 

  ذات صلة مجالإدارة األعمال أو أي / الهندسة / شهادة جامعية في االقتصاد 

  سنوات على األقل 11خبرة 

 خبرة في تحليل البيانات والعرض التقديمي 

 زنةواخبرة في التحليل المالي وإدارة الم 

 إضافيةتعد ميزة ع يراالمشوتقييم خبرة في رصد ال 

  إضافية ميزةقد تكون الخبرة في قطاع العدالة 

 والتواصل باللغة اإلنجليزية على اعداد التقاريرقدرة ال 

 

 

 وصف المهمة 1.1

 
 عمان، االردن الموقع 

 اإلنجليزية اللغة 

 أيام 11 أيام العمل

 في أقرب وقت ممكن الفترة المثلى للتنفيذ

ومقرها وزارة العدل في ( امجنوحدة تنسيق البر)رئيسي للمساعدة القانونية الخبير ال فنيالشراف اإل

 عمان



  

 

 

 

   المبدئية دة االجن  .4

  

 االيام تواريخال المهمة

 1  (المعلومات الخلفية)اإلعداد 

 3  تحليل البيانات اإلحصائية

 4  تقييم أثر الميزانية

 1  النتائج والخالصة عرض

 1 خالل أسبوع واحد تقرير المهمة والمخرجات

 10 المجموع

 

 

 

 


