
  
 
 

 
 

لوزارة العد    
Ministry of Justice 

 
 

 
 اعالن صادر عن وزارة العدل

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

(AECID)  اإلعالم استراتيجية تقييمعلى موضوع  يوما 19بتوظيف خبير محلي على المدى القصير للعمل لمدة 
 للمتطلبات التالية:وفقا  8180-8102 األردني العدالة لقطاع والتواصل

 
  

 
 الملف الشخصي للخبير والخبرة المطلوبة: 

 

 االقتصاد أو الهندسة أو االجتماع علمأو  القانون أو السياسية العلوم واإلعالم أو الصحافة في جامعية شهادة -

 .التقييم ومنهجيات االستراتيجي التخطيط بعمليات محددة معرفة مطلوب -

 العامة السياسات تقييم إجراء في السابقة الخبرة يفضل -

 العامة السياسات أو العمل خطط أو العامة االستراتيجيات صياغة في السابقة الخبرة يفضل -

 قوية ميزة األردن في العدالة بقطاع المعرفة تعتبر -

 سنوات 01 عن تقل ال مهنية خبرة -

 الجنسية أردني -

 jobs@moj.gov.joعلى البريد االلكتروني  13/8/0203  تاريخقبل االنجليزية العربية و باللغة CVالرجاء إرسال السيرة الذاتية 
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  "دعم سيادة القانون في األردن"االتحاد األوروبيبرنامج 

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

 الشروط المرجعية
 " 1.0.3 النشاط"

 0203-0238قطاع العدالة األردني ل والتواصلتقييم استراتيجية اإلعالم 
 

   معلومات عامة .1
 

 خلفية المشروع .1.1

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

بموجب االتفاقية المالية بين االتحاد األوروبي وحكومة األردن، والتي تم التوقيع  اتم تنفيذه .بموجب عقد إصالح القطاع
تم تصميم برنامج سيادة القانون لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز  .8112تشرين الثاني  11عليها في 

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

8182.  
 

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

التي تقود اإلجراءات، جنًبا إلى جنب مع الوكالة األلمانية،  الوكالة الفرنسية للتنمية)لوكاالت التنمية في الدول األعضاء 
  .األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة إلجراءات التعاون القانوني الدولي إلى جانب مكتب( والوكالة االسبانية

 
وستنفذ ( 81/18/8112)على اتفاقها مع االتحاد األوروبي في تاريخ  الدولياإلنمائي للتعاون وقعت الوكالة اإلسبانية 

خاص بالوكالة االسبانية من خالل مشروع المكون ال توجيهيتم  .برنامج تعزيز مأسسة نظام المساعدة القانونية العامة

تطوير  :هدفين رئيسيينمع " نحو نظام مساعدة قانونية فعال ومستدام: الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في األردن"

ي وزيادة الوعي القانون( 1الهدف االستراتيجي )المساعدة القانونية بشكل أكبر لتسهيل الوصول إلى العدالة للمستضعفين 
 (8الهدف االستراتيجي )للمواطنين بحقوقهم بموجب القانون 

 
قطاع العدل في تقديم المساعدة في لتعزيز قدرات المؤسسات األردنية يقدم المشروع بشكل أساسي المساعدة الفنية 

لقانونية والتعاون مع ستستند القيمة المضافة للتعاون اإلسباني على الخبرة المؤسسية القوية في تقديم المساعدة ا .القانونية
  .نقابة المحامين في إسبانيا

 
تشمل المساعدة الفنية تقديم الدعم لوزارة العدل األردنية في المراجعة التشريعية المتعلقة بصندوق المساعدة القانونية و

الحالي ودعم تنفيذ  جالشاملة وأنظمته واإلجراءات اإلدارية وتقديم المشورة الفنية إلجراء التعديالت الالزمة على النموذ

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

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

  أنشطة المساعدة الفنية.تنظيم بعض من أجل دل في األردن سيتم تنفيذ المشروع من خالل منح لبعض مؤسسات قطاع الع
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 :النتائج الرئيسية المتوقعة هي
 1الهدف االستراتيجي 

 
 .مساعدة قانونية شامللنظام  ياتيجية وخطة عمل للتنفيذ التدريجوضع إستر 1النتيجة المتوقعة 

 
 يقدم الصندوق الحالي للمساعدة القانونية المجانية خدمات فعالة لجميع المستفيدين 8النتيجة المتوقعة 

 بموجب القانون 
 

  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قطاع العدل يتعزيز قدرات موظف 3النتيجة المتوقعة 
 واإلداري الجديد و تنمية معرفتهم باإلطار القانوني

 
 اعتماد استراتيجية االتصال المؤسسي بشأن نظام العدالة والجهات الحكومية األخرى 4النتيجة المتوقعة  8الهدف االستراتيجي 

 منظمات المجتمع المدنيبعد عملية حوار عام مع ة، في قطاع العدال 
 التي تم تنفيذها في البداية من خالل ثالث حمالت توعيةو

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

  توى الدولةعلى مس

 
 . خلفية النشاط3.0

 
ووزارة العدل والمعهد ئي مجلس القضاال هاللخطاب اإلعالمي لمؤسسات العدالة، بما فيلتوفير إطار مرجعي 

 .8180-8102األردني  العدالةلقطاع  والتواصل، تمت الموافقة على استراتيجية اإلعالم القضائي
 

( تطوير الهيكل المؤسسي لمؤسسات قطاع العدل في مجال 0ُبنيت االستراتيجية على أربعة أهداف استراتيجية: )
( 3)ئية مؤسسات القضاالفي  الناسثقة  ( تطوير مبادئ وسياسات إرشادية تساهم في تعزيز8)والتواصل  اإلعالم

( زيادة الوعي وثقافة اإلعالم 4 والممارسات المعاييرشراكة فاعلة بين قطاع العدل واإلعالم وفق أفضل بناء 
 القضائي بين المعنيين بقطاع العدالة.

 
، يلزم إجراء تقييم شامل لتنفيذها من أجل التخطيط الستراتيجية ترة تنفيذ االستراتيجية المذكورةمع اقتراب نهاية ف

 جديدة.

 
 تمثل استراتيجية االتصاال العدالةال في قطاع االستراتيجية نفسها هي استمرار للجهود السابقة لتنسيق االتصإّن 

 ( التي وضعتها وزارة العدل.8112-8112والعالقات العامة )
 
 هدف المهمة ومنهجيتها .2

اتيجية(. سيعتمد األردني )يشار إليها فيما يلي باالستر العدالةلقطاع  والتواصلإجراء تقييم الستراتيجية اإلعالم 
الفعالية والمالءمة والترابط المنطقي والكفاءة ) الستة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةالتقييم معايير  التقييم على

 (والتأثير واالستدامة
 

 سوف: التقييم إنّ ، على وجه الخصوص
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 92ويقيس مؤشرات األداء الاألهداف األربعة لالستراتيجية  مدى تحقيق يقيّم. 

 العام لالستراتيجية المتمثل في توصيل الرسائل بشكل فعال بطريقة منسقة.حدد ما إذا كانت النتائج تساهم في الهدف ي 

 د مدى استجابة أهداف االستراتيجية وتصميمها لالحتياجات واألولويات المؤسسية.حدي 

 االستراتيجيات األخرى ذات الصلةتوافق االستراتيجية والتفاعالت مع االستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة و يحدد 

 وخطط عمل الشركاء الثالثة ت، وكذلك استراتيجيات وسائل اإلعالم واالتصاالتراتيجية العدالة الجنائيةمثل اس

  مدى تحقيق االستراتيجية لنتائجها بطريقة اقتصادية وفي الوقت المناسب.يقيّم 

 مستوى أعلى.ذات و، أو سلبية، مقصودة أو غير مقصودةإيجابية تأثيرات سواء االستراتيجية  تأثيرمدى قيِّم ي 

 توصيات بشأن فوائد استمرار االستراتيجية بمرحلة جديدة. ويقّدم يحلّل 

ارة التخطيط ، يجب على المقّيم / المقّيمين إعداد خطة زمنية تتم الموافقة عليها من قبل إدقبل الشروع في التقييم
 النهائية للموافقة المؤسسية. النتائجالتي ستتلقى أيًضا والتطوير المؤسسي 

 
، والمقابالت شبه المنظمة ومجموعات التركيز مع المؤسسات مراجعة مكتبية للوثائق ذات الصلةسيستند التقييم إلى 

، وإدارة االتصاالت ئيمجلس القضاال: وحدة اإلعالم واالتصال في همشريكة وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما فيال
المعهد في ووحدة االتصال والتعاون الدولي العدل، في وزارة  التخطيط والتطوير المؤسسيإدارة واإلعالم و

 .القضائي
 

وحدة م بعرض نهائي للنتائج على الشركاء. سيتم تنظيم الحدث من قبل وزارة العدل ومن المتوقع أن يقوم المقيّ 
 تنسيق المشروع.

 
 المنجزات .3

 

 خطة العمل مع اإلطار الزمني 

  األردني باللغة العربية دالةقطاع العل لتواصلواإستراتيجية اإلعالم  تقييم -التقرير النهائي 

  ير ، والقضايا التي يجب مراعاتها أثناء التحضمن التوصيات للمرحلة التالية ثابتةعروض للنتائج مع قائمة

 .للقطاع الجديدة التواصلالستراتيجية 

 
 الخبرة المطلوبة .4

 

 :الملف الشخصي
 
 

 

 السياسية، القانون، علم االجتماع، الهندسة أو صحافة واالتصال، العلوم شهادة جامعية في ال

 االقتصاد
 

 ومنهجيات التقييم.ة بعمليات التخطيط االستراتيجي مطلوب معرفة محدد 
 

 .يفضل الخبرة السابقة في إجراء تقييم السياسات العامة 
 

 .يفضل الخبرة السابقة في صياغة االستراتيجيات العامة أو خطط العمل أو السياسات العامة 
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  قوية ميزةتعتبر المعرفة بقطاع العدالة في األردن. 
 

  سنوات 01مهنية ال تقل عن خبرة 
 

 أردني الجنسية 
 

 
 وصف المهمة .5

 

 عمان :الموقع
 العربية اللغة

 يوم 02 أيام العمل
 

 8180 الفترة المثلى للتنفيذ

 
 

 
 

 


