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 اعالن صادر عن وزارة العدل

 
نمائي الدولي سبانية للتعاون اإل/ الوكالة اإلترغب وزارة العدل بالتعاون مع المشروع األوروبي لدعم سيادة القانون

(AECID)  رباعي تحليلعلى  يوما 19بتوظيف خبير محلي على المدى القصير للعمل لمدة (SWOT 
Analysis )وذلك  المحاكم في القانونية المساعدة لمكاتب التشغيلية االحتياجات وتحديد القانونية، المساعدة لخدمات

 للمتطلبات التالية:وفقا 
 
  

 
 الملف الشخصي للخبير والخبرة المطلوبة: 

 القانون في جامعية شهادة -

 الجنائي القانون في خبرة -

 سنوات 01 عن تقل ال خبرة -

  التقارير اعداد على القدرة -

 معرفة في خدمات المساعدة القانونية واجراءاتها  -
 خبرة في التدريب وبناء القدرات والتعليم  -
 الجنسية أردني -

 
 jobs@moj.gov.joعلى البريد االلكتروني  3/5/0202 تاريخقبل االنجليزية العربية و باللغة CVالرجاء إرسال السيرة الذاتية 

 
 

 www.moj.gov.joالرجاء زيارة الموقع االلكتروني لوزارة العدل:ولالطالع على الشروط المرجعية للوظيفة للمزيد من التفاصيل 
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  "دعم سيادة القانون في األردن"االتحاد األوروبي

 "نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية: الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في األردن"
  

 الشروط المرجعية
 

المساعدة القانونية والشركاء، وتحديد االحتياجات التشغيلية لمكاتب المساعدة  لخدماتتحليل رباعي : 1.1.1نشاط 

 القانونية في المحاكم
 

   معلومات عامة .1
 

الممول من االتحاد األوروبي في األردن مساعدة فنية تكمل دعم موازنة القطاع " دعم برنامج سيادة القانون"يقدم برنامج 

تنفيذه بموجب االتفاقية المالية بين االتحاد األوروبي وحكومة األردن، والتي تم التوقيع تم  .بموجب عقد إصالح القطاع

تم تصميم برنامج سيادة القانون لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز  .8112تشرين الثاني  11عليها في 

-8112)نامج تنفيذ استراتيجية إصالح قطاع العدالةكما يدعم البر .8112سيادة القانون، الصادرة في شهر شباط من عام 
، ورؤية (8182-8112)، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان (8112-8112)، واستراتيجية العدالة الجزائية (8181

8182.  
 

التعاون سيتم توجيه المساعدة الفنية واإلجراءات التكميلية لدعم مؤسسات العدالة لتنفيذ اإلصالحات من خالل تفويض 

الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تقود اإلجراءات، جنًبا إلى جنب مع الوكالة األلمانية، )لوكاالت التنمية في الدول األعضاء 

  .إلى جانب مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة إلجراءات التعاون القانوني الدولي( والوكالة االسبانية
 

على اتفاقها مع االتحاد األوروبي في تاريخ ( AECID)ية للتعاون الدولي من أجل التنمية وقعت الوكالة اإلسبان

يتم تمويل المكون الخاص بالوكالة  .وستنفذ برنامج تعزيز مأسسة نظام المساعدة القانونية العامة( 81/18/8112)

" نحو نظام مساعدة قانونية فعال ومستدام: الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في األردن"االسبانية من خالل مشروع 
( 1الهدف االستراتيجي )تطوير المساعدة القانونية بشكل أكبر لتسهيل الوصول إلى العدالة للمستضعفين  :بهدفين رئيسيين

 (8الهدف االستراتيجي )وزيادة الوعي القانوني للمواطنين بحقوقهم بموجب القانون 
 

 .اعدة الفنية لتعزيز قدرات المؤسسات األردنية لقطاع العدل في تقديم المساعدة القانونيةسيقدم المشروع بشكل أساسي المس
ستستند القيمة المضافة للتعاون اإلسباني على الخبرة المؤسسية القوية في تقديم المساعدة القانونية والتعاون مع نقابة 

رة العدل األردنية في المراجعة التشريعية المتعلقة بصندوق وستشمل المساعدة الفنية تقديم الدعم لوزا .المحامين في إسبانيا

المساعدة القانونية الشاملة وأنظمته واإلجراءات اإلدارية وتقديم المشورة الفنية إلجراء التعديالت الالزمة على النموذج 

 -وزارة العدل )المعنية  الحالي ودعم تنفيذ القانون ودعم التدابير المعتمدة، ودعم عملية الحوار مع الجهات الرئيسية
لتحديد وإنشاء نموذج مستدام للمساعدة القانونية ( والمجلس القضائي ، ونقابة المحامين األردنية ، ومنظمات المجتمع المدني

 .والتدريب وحمالت التوعية للمواطنين، وال سيما الفئات المستضعفة، حول سيادة القانون والوصول إلى العدالة
 

ورش عمل وندوات )روع من خالل منح لبعض مؤسسات قطاع العدل في األردن لتنظيم بعض األنشطة سيتم تنفيذ المش

  ( .وتدريب وتوظيف بعض الخدمات الفنية وتوفير أجهزة الكمبيوتر والمعلومات الخاصة بالجوانب القانونية للمواطنين
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 :النتائج الرئيسية المتوقعة هي
 1الهدف االستراتيجي 

 
  وضع إستراتيجية وخطة عمل للتنفيذ التدريجي 1جة المتوقعة النتي

 .نظام مساعدة قانونية شامل
 

 يقدم الصندوق الحالي للمساعدة القانونية المجانية خدمات فعالة لجميع المستفيدين 8النتيجة المتوقعة 
 الذين يحق لهم قانونبا 

 
  الحكومية وغير الحكومية في قطاع العدلتعزيز قدرات موظفو المؤسسات  3النتيجة المتوقعة 

 و تنمية معرفتهم باإلطار القانوني
  واإلداري الجديد

 
 اعتماد استراتيجية االتصال المؤسسي بشأن نظام العدالة والجهات الحكومية األخرى 4النتيجة المتوقعة  2الهدف االستراتيجي 

 مع المدنيفي قطاع العدالة بعد عملية حوار عام مع منظمات المجت 
 التي تم تنفيذها في البداية من خالل ثالث حمالت توعية

 يستخدم المواطنون األردنيون الذين يواجهون النزاعات، وخاصة الفئات المستضعفة،  2النتيجة المتوقعة 
  خدمات المساعدة القانونية من خالل المؤسسات والمنظمات

  التي تشكل جزًءا من النظام على مستوى الدولة

 
 

 
 هدف المهمة .2

 
نقاط القوة والضعف من خالل تحديد  لمساعدة القانونيةل (SWOT) تحليل رباعيستتألف مهمة الخبراء من تسهيل 

المساعدة القانونية واالحتياجات  مديرية اتسيأخذ التحليل في االعتبار الوضع الحالي وإمكاني. والفرص والتهديدات

 .اكمالتشغيلية لوحدات المساعدة القانونية داخل المح
 

 :سوف SWOTتحليل المن المتوقع أن 
 
يقدم مدخالت حول الهيكل اإلداري والتنظيم لمديرية المساعدة القانونية ووحدات المساعدة القانونية داخل المحكمة  -

 .والعالقة بينهما( االرتباطضباط )
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 يقدم مدخالت لتحسين اإلجراءات المؤسسية والعمليات التشغيلية لمديرية المساعدة القانونية -
 تقديم مدخالت لتحسين جودة الخدمة -
وزارة : يقدم مدخالت حول اإلطار المؤسسي والعالقة بين أصحاب المصلحة المشاركين في المساعدة القانونية -

 .نقابة المحامين األردنيينو مع المدنيمنظمات المجتئي ومجلس القضاوال العدل
 

 :المهام المحددة للخبير هي كما يلي
  
 أولية مع وزارة العدل وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين( اجتماعات)اجتماع  -

 
بداية  كبرى في عمان ومحكمةالجنايات الومحكمة  بدايةاألحداث ومحكمة بداية محكمة : زيارات ميدانية تحضيرية -

وتنظيمه بشكل منفصل توفير وسيلة التنقل سيتم ). ومركز إصالح وتأهيلفي الجنوب  بدايةلشمال ومحكمة في ا

 (.بواسطة المشروع
 
تحليل الفي المحكمة وأصحاب المصلحة اآلخرين لتطوير  االرتباطتيسير ورشة عمل مع وزارة العدل وضباط  -

 المساعدة القانونية في األردن لخدمات الرباعي
 
نقاط القوة  من المساعدة القانونية العامة في األردن بناًء على مصفوفة لخدماتلوضع الحالي ل يإعداد تقرير تقييم -

 والضعف والفرص والتهديدات التي تتضمن االحتياجات التشغيلية داخل المحكمة
  
 وتسهيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة الخدماتتقديم توصيات لتحسين  -

 
 تائج على وزارة العدلعرض الن -

 
من المشروع،  1من البرنامج، و سيساهم في الهدف االستراتيجي رقم  3سيسهم النشاط في الهدف االستراتيجي 

 سيتيح هذاباإلضافة إلى ذلك،  .تطوير المساعدة القانونية بشكل أكبر لتسهيل الوصول إلى العدالة للفئات المستضعفة

 .أصحاب المصلحة الرئيسيين بين حوارال لفتح بابالتمرين 
 
 نطاق العمل التفصيلي  .3

 
 

 التفاصيل 3.3

األهداف 

 :الرئيسية
 

المساعدة القانونية، وتحديد االحتياجات التشغيلية لمكاتب المساعدة القانونية في  لخدماتتحليل رباعي 

 المحاكم
الخدمات 

  المتوقعة
 

  المساعدة القانونية في األردنعقد مقابالت واستشارات مع المسؤولين المعنيين و جهات 
 مراجعة الوثائق ذات الصلة 
 حول التحليل الرباعي إجراء ورشة عمل 
 فريق تنسيق المشروعمع  وتلخيصي إجراء اجتماع أولي 
  وفقًا لجدول األعمالاجتماعات عمل مع الوزارة والمعنيين 
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 القيام بإعداد وتقديم المخرجات المدرجة أدناه 

 
 

 
المخرجات 

  المتوقعة
 

  التقرير النهائي مع نتائج التحليل والتوصيات باللغة العربيةتقديم 
 الذي تم    تقرير قصير عن المهمة يتضمن وصفًا للنشاط 

 
 

دعم تحقيق 

  المؤشرات
 

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

  ..المساعدة القانونية

 
 

 الخبرة المطلوبة
 

 :الملف الشخصي
 
 

 

  شهادة جامعية في القانون 
 

  سنوات 11خبرة ال تقل عن 
 خبرة في القانون الجنائي 
  معرفة في خدمات المساعدة القانونية واجراءاتها 
  خبرة في التدريب وبناء القدرات والتعليم 
 أردني الجنسية 

 

 
 

 وصف المهمة
 
 عمان، األردن :الموقع
 العربية اللغة

 يوم 19 أيام العمل
 

 في أقرب وقت ممكن تاريخ بدء المهمة
  اإلشراف الفني

 
  ومقرها وزارة العدل في عمان( PCU)وحدة تنسيق البرامج  

 

 
 
 
 

 مقترحجدول أعمال   .4
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 األيام المهام

 PCU 1 التحضير واالجتماعات مع وزارة العدل و
 3 اجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين

 8 عمانفي زيارة ميدانية لمحاكم 
 1 الشمال في زيارة ميدانية لمحكمة

 1 في الجنوب لمحكمة زيارة ميدانية
 3 التحضير لورشة العمل

 SWOT 3التحليل  ورشة عمل
 4 والتقريرالتقييم والصياغة 

 1 عرض النتائج
 يوما 12 مجموع

 
 

 المتطلبات والتفاصيل  بعض  .5
 

 نماذج التقاريرسيتم توفير  -
 نقل والتنظيم للزيارات الميدانية بشكل منفصل من قبل المشروعتسيتم توفير ال -

 


