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ي مجال الحصول المبكر إىل محاٍم للمشار  ٢٠٠٠$ IBJ ستمنح
 
 ف
ً
ي    ع األكير إبتكارا  

 
ّ
ة اإلحتجاز قبل المحاكمة والعمل للقضاء عىل التعذيبوتقليص مد  

 قّدم طلباً بإرسال بريد إلى



 

 

 

 في سوريا "٨١٠٢ – لتوفير الوصول إلى القضاء اع العدالةن  ص  " مسابقة إطالق :صحفيبيان 

  ٨١٠٢حزيران  ٠١ - ، سويسرا (Genève)جنيف

في  ٨١٠٢ ُصنّاع العدالة إطالق مسابقة (IBJ) منظمة جسور العدالة الدولية اليومتعلن 

ل في المنبر المبتكر اإللكتروني العالمي األوّ  العدالةُصنّاع  إن  . لتوفير الوصول إلى القضاء سوريا

  .في القضايا الجنائية همعن المتّ  مجال الدفاع

محامين ومدافعي عن حقوق اإلنسان للحصول على إقتراحات مع  جسور العدالة الدولية تتواصل

لكل زميل من $ ٨١١١ستمنح المسابقة  .ستراتيجيات لتعزيز العدالة الجنائية في سورياإإبتكارية و

في مجال إمكانية اللجوء إلى القضاء، ما  ستدامةً لتمويل المشاريع األكثر إبتكاراً وإالفائزين الخمسة 

كما ينبغي  .التعذيب كوسيلة للتحقيق استخداموالقضاء على  ،بمحام   االستعانةتوفير يتضمن إمكانية 

ونشر المعاملة وفقاً لألصول القانونية وتنفيذ  هم فيعن حقوق الناس للمشاريع أن تساهم في توعية

 .هذه الحقوق في المجتمعات المحلية

 ُصنّاع العدالة من٩٦ببناء شبكة عالمية تشمل  منظمة جسور العدالة الدوليةحتّى اليوم  قامت

 ن أساسي لهذه الشبكة، كونها تحددكوّ المسابقة اإللكترنية هي مُ و .العالم حولبلداً  ٣٤ في( زمالء)

إصالحات إيجابية في  تنفيذ حمسين والساعين إلىتأبطال العدالة المخفيين في العالم أجمع، المُ 

 . بالدهم، وتقوم بتدريبهم وتمويلهم

من الراغبين في المشاركة أن يعرضوا إقتراحات و إستراتيجيات  ُصنّاع العدالة ب مسابقةتتطلّ 

 .بيلة لتعزيز العدالة الجنائية على المستوى الشعمفصّ 

 

ن اع العدالة حول برنامج  ص 

بذل  وكانت الغاية، ٨١١٢في سنة  ُصنّاع العدالة برنامج منظمة جسور العدالة الدولية تإستهلّ 

الحقوق في  وانتهاكاتلحد من التعذيب ليسعون  الذين مع بعضهم البعض محامينال جهود لربطال

ُصنّاع ل اتمسابق ستّ  العدالة الدوليةمنظمة جسور منذ ذلك الحين، أجرت  .مجتمعاتهم المحلية

د أن كل قود الحركة العالمية نحو التأكّ ي ُصنّاع العدالةبرنامج . على الصعيد الدولي والمحلي العدالة

ن من التعذيب ومالتمثيل القانوني والمحاكمة العادلة والحماية : في ع بحقوقهوطفل يتمتّ  وامرأةرجل 

اإلنترنت، تم  قنياتوإستخدام ت مشتركةوخالل بذل الجهود ال .والمهينةالمعاملة القاسية والالإنسانية 



دة لتسهيل المناقشات وتنظيم إطالق منبر إلكتروني جامع يهدف إلى بناء شبكة محامين موحّ 

 .الحقوق في مجتمعات المشاركين اتمسابقات لتمويل مشاريع للقضاء على إنتهاكال

تربطهم عالقات دائمة تشمل مئات  ُصنّاع العدالة نالوا ِمنَحو سابقاً  اللذين فازوا في المسابقة

منظمات حكومية : ال الحصر المنظمات الشريكة في جميع أنحاء العالم بما فيها على سبيل المثال

 .وغير حكومية وجامعات ونقابات المحامين المحلية

، يُرجى زيارة منح  لى  ولتقديم طلباً للحصول عُصنّاع العدالة للمزيد من المعلومات عن مجتمع 

 : موقعنا اإللكتروني

.https://www.ibj.org/programs/justicemakers/applications/ 

: لة إضافية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التاليئسلطرح أ

justicemakers@ibj.org  

 

  منظمة جسور العدالة الدولية ( (IBJحول

عملها  منظمة جسور العدالة الدولية قد كرستفمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ب فاااعتر

لكل إنسان أن تحديداً لضمان منظمة ال وتعمل. لحماية حقوق األشخاص العاديين في الدول النامية

اآلن تعمل  .عادلةالحق في التمثيل القضائي والحماية من العقوبات القاسية والحق في محاكمة 

بوروندي  دولة، منها ٣١ع مشاريعها في دولة وتأمل أن توسّ  ٠٠في  منظمة جسور العدالة الدولية

والمكسيك وميانمار ورواندا وسريالنكا و كمبوديا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند 

 .وسوريا وزيمبابوي

 المسؤولة عن العالقات الصحافية

yiukh@ibj.org, justicemakers@ibj.org 
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