باحث خاص لبرنامج "صوتي" في طرابلس
الوظيفة :مسؤول عن الشؤون القانونية ،برنامج مناهضة التعذيب
المكان :طرابلس ،ليبيا

معلومات عامة :تستقبل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" طلبات الراغبين في شغل منصب الموظف المسؤول عن الشؤون

القانونية لتنسيق قضايا التقاضي االستراتيجي ،والمدافعة وبناء القدرات كجزء من برنامج مناهضة التعذيب الخاص بمنظمة "محامون من

أن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عبارة عن منظمة مستقلة ،غير حكومية ،خيرية تعمل
أجل العدالة في ليبيا" .جدير بالذكر ّ
في سبيل تعزيز حقوق اإلنسان في ليبيا من خالل الدفاع عن العدالة ،وتعزيز حكم القانون .وتسعى "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلى
أن تصبح ،خالل الفترة االنتقالية وما بعدها ،قوة محركة ومحفّزة لبناء ٍ
دولة تقوم على أساس احترام حقوق اإلنسان.
ّ
ّ
تقود منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" مبادرة التقاضي االستراتيجي والمدافعة القانونية في مجال حقوق اإلنسان باالشتراك مع ك ّل
من منظمة "ريدرس" كجزء من مبادرتها العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة "ديجنيتي" ،كجزٍء من مبادرتها لمكافحة التعذيب في منطقة

شمال أفريقيا .وسوف تلتزم "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالتقاضي االستراتيجي بشأن دعاوى التعذيب في ليبيا والهيئات اإلقليمية
والدولية .كما ستعمل على تنظيم ورش عمل تدريبية حول القضايا ذات الصلة بالتعذيب لمجموعة من المختصين بمن فيهم المحامون،

وأفراد المجتمع المدني ،وأخصائيو الرعاية الطبية والمسؤولون على مستوى الدولة .يرمي هذا البرنامج إلى تفعيل حقوق الناجين من
التعذيب ومنع تكرار حاالت التعذيب في ليبيا مستقبالً .كما يهدف إلى توعية المواطنين الليبيين حول التعذيب من خالل التقاضي

والمناصرة ،وبناء قدرات العاملين في ليبيا من أجل رفع الدعاوى للحصول على الجبر واإلنصاف لصالح الضحايا.

الوصف الوظيفي :سوف ي طلب إلى المسؤول عن الشؤون القانونية إدارة برنامج التقاضي االستراتيجي الخاص بمنظمة "محامون من أجل

العدالة في ليبيا" من ليبيا ،ودعم المحامين المحليين وتحديد وتنظيم شؤون التقاضي والدعاوى الجارية كما هو مناسب ،ودعم فريق المنظمة

في لندن ،والمنظمتين الشريكتين للبرنامج" ،ريدرس" و" ديجنيتي“" .كما سيطلب إلى المسؤول عن الشؤون القانونية أيضاً التعامل مع

مجموعة من أصحاب الشأن الرئيسيين بمن فيهم المحامون ،والناشطون ،والمسؤولون الحكوميون ،والهيئة القضائية من أجل تيسير
التدريبات ونشاطات التوعية المقترحة لهذه المجموعات ،ضمن ليبيا وعلى المستويين اإلقليمي والدولي أيضاً .كما قد يطلب إليه كجزء من

المناصرةمن أجل مناهضة التعذيب التي تقودها محامون من أجل العدالة في ليبيا التعليق على مشاريع القوانين أو القوانين الحالية ،وترتيب
صناع القرار وصياغة التقارير للهيئات أو اآلليات الدولية من أجل تعزيز توافق مؤسسات الدولة مع المعايير الدولية
االجتماعات مع ّ
لمناهضة التعذيب.
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الخبرة والمسؤوليات المطلوبة:
 مؤهالت قانونية وخبرة خمس سنوات في التقاضيمتعمقة باآلليات الدولية لمراعاة حقوق اإلنسان
 معرفة ّ القدرة على إدارة الدعاوى على ٍنحو مستقل في ليبيا وعلى الصعيد الدولي
 -الخبرة ذات الصلة في البحوث القانونية وكتابة التقارير

 خبرة في العمل على مبادرات مناهضة التعذيب ،أو حقوق اإلنسان الدولية مهارات عالية في مجال التنظيم والتحليل القدرة على المحافظة على أعلى درجة من السريةٍ
بشكل دقيق ،بإيجاز وعلى ٍ
ٍ
محدد
نحو مناسب بالنسبة إلى
 القدرة على تحرير المعلوماتجمهور ّ
 -القدرة على التعامل مع أصحاب الشأن على اختالفهم

 الخبرة في مجال إصدار توصيات واقعية وعملية ،مع األخذ في الحسبان الحساسيات السياسية وأشكال التوتر على هذا الصعيد المشاركة في اجتماعات فريق العملالمواصفات المرغوبة:
 خبرة في مجال المناصرة خبرة في مجال تنظيم المناسبات/التدريبات/المؤتمراتحد بعيد إتقان اللغة اإلنكليزية
 من المستحسن إلى ّالتحرر من التعذيب أو المعاملة
 اإللمام بالسياق االجتماعي ،السياسي والتاريخي في ليبيا ال سيما في ما يتعلق بالحق فيّ
المهينة.
 فهم شامل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان مهارات تواصل سليمة شفهياً وخطياً.الراتب:
يحدد الراتب بحسب الخبرة ومؤهالت المر ّشح للوظيفة.
ّ
كيفية تقديم الطلبات:
تحدد مالءمتك للدور ،على العنوان jobs@libyanjustice.org
يرجى إرسال نسخة عن السيرة الذاتية مرفقة برسالة تفسيرية ّ

