ه مسابقة صناع العدالة؟
ما ي
المحامي األكثر
ن
تهدف منظمة جسور العدالة الدولية -من خالل برنامج الزمالة المسىم "صناع العدالة" -إىل بناء مجتمع من
ن
ن
متخصصي ن يف حقوق اإلنسان من خالل إعطاء الفائزين زماالت
محامي
كفاءة لتحقيق إصالحات قانونية .تدعم المسابقة
ن
الوطن والمحىل .إن إعطاء المحامين
صناع العدالة لتطبيق مشاريعهم االبتكارية بغية دعم العدالة الجنائية عىل الصعيدين
ي
ي
ن
ن
المحتاجي ودعمهم.
ه طريقة فعالة للوصول إىل
المحليي فرصة إلدارة مشاري ع ي
لتوفي الوصول إىل القضاء –  "2018يف سوريا
مسابقة "صناع العدالة
ر
ن
الن تعكس مهمتها المتمثلة يف توفث الحصول المبكر عىل محام،
تسىع جسور العدالة الدولية إىل دعم المشاري ع االبتكارية ي
ن
ن
والقضاء عىل التعذيب واالنتهاكات يف نظام العدالة الجنائية يف سوريا .سيحصل كل من الفائزين الخمسة عىل منحة قدرها
 2000دوالر أمريك لكل فائز (برنامج زمالة) لتنفيذ مشاريعهم نف سوريا .إضافة إىل ذلك ،سي ن
حظ صناع العدالة (الزمالء)
ي
ي
الن ست ِعدهم ليصبحوا قادة مشاري ع ن يف المستقبل.
بموارد جسور العدالة الدولية ي
معايي التحكيم
ر
عث المعايث التالية:
سوف يتم تقييم
مقدم الطلبات ر
ي
ن ن
▪ االبتكار :يجب أن يعرض ر
المشوع أفكارا إبداعية تحسن حماية حقوق المتهمي يف بلد صاحب الطلب أو مجتمعه.
▪ المالءمة :يجب أن يعرض ر
المشوع حلول لمشاكل أو تحديات نف النظام العدىل فيما يخص تنفيذ حقوق المت ن
همي.
ي
ي
ر
الن تحتاج اهتماما فوريا.
▪ العجلة :يجب أن يسىع المشوع للتصدي للمشاكل ي
▪ إمكانية التنفيذ :يجب أن يكون تنفيذ ر
المشوع أمرا ممكنا ومستداما.
▪ الفعالية :يجب أن يكون ر
المشوع مصمما لينتج األثر المنشود ن يف غضون سنة.
▪ التعاون :يجب أن ينفذ ر
وعاملي نف مجال القانون ،وقضاة ،ومد ن
ن
عي
المشوع بمشاركة جماعات ومؤسسات محلية،
ي
ن
ومسؤوىل وحراس السجون ...إلخ لتحقيق أهدافه.
عامي ،وضباط رشطة،
ي
▪ قابل للتكرار :يجب أن يكون ر
المشوع قابل للتكرار والتوسيع.
المشوع اقثاحات للتمويل ولجمع الموارد؛ ما يسمح ر
▪ االستدامة :يجب أن يعرض ر
للمشوع أن يستمر بعد نهاية المنح.
▪ اإللهام :يجب أن يتضمن ر
ن
وتحسي األنظمة القضائية بعد نهاية منح صناع
المشوع أساليب من شأنها استمرار التغيث
العدالة.
تعرف عىل زمالء صناع العدالة
ن
ن
السابقي اللذين نالوا ِمنح صناع العدالة .لقد أحدثوا تغثا يف بالدهم بإعطاء فرصة للوصول
تعلم المزيد عن الفائزين ال 69
ن
المبكر إىل محام للشخاص األشد ضعفا يف مجتمعاتهم.
سجل اآلن:
ن
ن
اإلنجلثية أو العربية) قبل  27تموز
يمكنك التسجيل عىل برنامج منح صناع العدالة يف سوريا من خالل ملء النموذج (ب
.2018

