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 2018طلب تقديم االقتراحات 

 إنفاذ سبل االنتصاف في قضايا مساءلة الشركات

 

مع المجتمعات المتضررة إلى تقديم مذكرات  العاملة يدعو صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي المنظمات

تصميم استراتيجيات إنفاذ قوية للقرارات القانونية الصادرة في قضايا مساءلة  مفاهيمية من صفحتين بغية

 .2018أيار/مايو  11قترحات في مهلة أقصاها يجب تقديم اال. االشركات وتجربته

 

 لمحة عامة

 ضحايا هذه عن  فضًل  المجتمعات المتضررة من انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشركات غالبًا ما تجد

ذلك، على الرغم من الحق في اإلنتصاف الفعّال  الوصول إلى االنتصاف أو يستحيل عليهماالنتهاكات صعوبة في 

د والخوف من  المحمي دوليًا. إّن العقبات التي تحول دون التماس اإلنتصاف القانوني معروفة تماًما، وهي تشمل الفسا

وهي تشهد تناميًا في العديد من البلدان مع عوائق إضافية تقف   إلى الموارد والموقف القانوني،االضطهاد واالفتقار 

في طريق التقاضي. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، لم ينجح سوى عدد قليل من القضايا في تحقيق التقدّم. 

نون ذكر على القاجرت تسوية أكثر القضايا نجاًحا خارج المحكمة من غير أن يكون لها أثر ي  علوة على ذلك، 

 التنظيمي أو السياسة.

ضمان حكم إيجابي على الرغم من كل  في أما في حال أفلح األفراد أو العاملين أو المجتمعات في نهاية المطاف

العقبات، غالبًا ما تتهرب الشركات أو حتى الحكومات نفسها من االمتثال للقرارات. ويمكن أن يجعل عدم التنفيذ 

المجتمعات عرضة للمعاناة لسنوات من غير الحصول على اإلنتصاف ومع االستمرار في  إلحاق الضرر بسبل 

 لين من غير مساءلة.بقى الشركات والمموّ العيش والصحة والبيئة فيما ت

يسعى صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي إلى تجريب استراتيجيات مّوجهة تزيل الحواجز التي تعيق 

قرار قضائي أو شبه قضائي عن التنفيذ. لذا، يعتزم الصندوق اختيار ما ال يزيد على ستة مشروعات تهدف إلى تنفيذ 

 التعبئة، ووسائل اإلعلمل ماتيجيات مبتكرة توظف توليفة من األساليب التكتيكية ي مكن أن تشطريق اعتماد استر
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واالتصاالت، والعمل التنظيمي، والتقاضي اإلضافي، واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، وغير ذلك من سائر أشكال 

يها قانون قضائي مؤاٍت، سيركز كل مشروع من المشروعات على قضية محددة )أو قضايا( صدر ف الدعوة.

 وتصميم حملة أو مجموعة من االجراءات القوية والمنسقة والمتعددة الشرائح لتنفيذ القرار الصادر.

 

 معايير المشروع 

، تقديم ست منح إلى المنظمات أو الشركاء 2018يعتزم صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي في عام 

مشروعات تبتكر استراتيجية قوية وشاملة إلنفاذ قرار قضائي  الذين يصممونالشمال(  )قيادتها األساسية خارج بلدان

 أبدًا أو لم ي نفذ تنفيذًا وافيًا. ويجوز أن يكون القرار صادًرا عن مجموعة من اآلليات مثل: أو شبه قضائي لم ي نفذ

 توى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي؛قرارات المحاكم على المس •

الصادرة عن الهيئات اإلدارية أو التنظيم )على سبيل المثال، عن الجرائم البيئية أو االقتصادية أو القرارات  •

 أو اإلخلل باألنظمة البيئية والمالية في ما يتصل بحقوق اإلنسان(

مشروعات التي تستخدم نتائج أو توصيات صادرة عن هيئات األمم المتحدة ي مكن النظر في ال في ظروف إستثنائية،

حقوق اإلنسان، وتتناول قضايا بعينها في مجال مساءلة الشركات منشأة بموجب معاهدات أو عن آليات إقليمية لال

 .اتيجية إنفاذ مقنعة)وليس توصيات عامة إلجراء اإلصلحات(، باعتبارها أساس إلستر

قرار موجود أو ى قرار حديث س تمنح األفضلية للقتراحات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية، وتلك التي تنطوي عل

، حكومة جديدة، ثغرة تنظيمية جديدة،إلخ.( يوفر فرصة جديدة ملكن طرأ تغّير في الظروف )مثل عملية السل

 للتحرك.

 ست عطى األولوية للقترحات التي: باإلضافة إلى ذلك،

 ؛شارك فيها مجموعة من الفرق العاملة مشاركة تعاونيةت   •

تعتمد على أساليب تكتيكية متنوعة تشمل المقاربات غير القانونية مثل االتصاالت والتعبئة، والتي تعكس و •

 دعوة ديناميكية تتخطى العمل القانوني المتواصل؛استراتيجية 

 تعمل على نحو وثيق مع المجتمعات المتضررة أو تقودها هذه المجتمعات. •

 يلي:يجب أن يتضمن تصميم المشروع وعناصره ما 

 شهًرا؛ 18إلى  12األنشطة التي تغطي مدة  •

 م في إنفاذ القرار؛التي تدّل على أن العمل ي سه ونتائج واضحة أو مؤشرات التقدم •

 واستراتيجية و/أو حملة منسقة  قوية ومبتكرة وقابلة للتكرار؛ •

االستراتيجية  وقيادات من المجتمعات المتضررة والمنظمات الحليفة بصفتهم شركاء فاعلين في وضع هذه •

 والمضي قدًما في تنفيذها؛

مسؤوليات ووإمكانية أن ت غذي الحملت الدولية أو المبادرات األوسع )إاللتزامات خارج الوالية اإلقليمية،  •

لزمة المقترحة بشأن حقوق اإلنسان واألعمال التجارية،  دراسات مفوضية والشركة األم، والمعاهدة الم 

 قوق اإلنسان عن المساءلة والوصول إلى سبل اإلنتصاف، وما إلى ذلك(؛األمم المتحدة السامية لح

 واستراتيجية اتصاالت قوية لحشد الدعم واإلسهام في تحقيق الهدف المنشود من المشروع : اإلنفاذ؛ •
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للستفادة منها في المجال وعنصر التعلّم الذي يقيّم االستراتيجية أثناء المشروع ويستخلص العبر وينشرها  •

 وسع.األ

ستتجاوز المذكرات المفاهيمية الناجحة العمل الحالي أو مواصلة الحملت التي بدأت منذ مدة طويل، وستسعى إلى 

 قاربات غير القانونية بطريقة مبتكرة ومتكاملة.ملاالتصاالت والحشد وغير ذلك من ا توظيف

 يجوز تنفيذ المشروعات في أي مكان من العالم. النطاق الجغرافي:

لما كان عدد موظفينا ضئيًل،  ينبغي أن ت صاغ المذكرات المفاهيمية، في الوقت الراهن، باللغة اإلنجليزية،  اللغة:

 ويجب أن تكون الجهات المستفيدة قادرة على التواصل مع الصندوق باللغة اإلنجليزية. 

 

 المعايير التنظيمية

شى مهمتها وبرامجها بقوة مع حقوق اإلنسان، مدعوة إن منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تتما

 إلى التقدّم بطلب، وتشمل: 

 المنظمات غير الحكومية العاملة في بلدان الجنوب •

الشبكات والتحالفات، وشراكات المشروعات )س تعطى األفضلية لصاحبة القيادة القوية والمشاركة الفعالة  •

 في بلدان الجنوب(

 .لوثيقة والقوية بممارسات الناشطينمراكز البحوث ذات الصلت ا •

قترحات المشروعات من قبل منظمة فردية أو من قبل مجموعتين أو أكثر باعتبارهم شركاء في ي مكن تقديم إ

المشروع. يجوز للمنظمات غير الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من بلدان الشمال 

شاركة في المشروع بصفتها شريكً  وستكون مؤهلة للحصول على بعض التمويل لألنشطة كجزء من المشروع،  االم 

يتعيّن على المنظمات المؤهلة و من غير أن تحمل صفة المستفيد األول وقد ال تحصل على أغلبية األموال. لكن

 :أيًضا

التحويلت إما أن تكون مؤسسة خيرية مسجلة قانونًا في البلد المحلي وتملك حسابا مصرفيا يصلح لتلقي  •

 المصرفية الدولية؛

سجلة قانونًا في البلد ولديها حساب مصرفي محلي صالح لتلقي التحويلت  • إما تعيين منظمة غير حكومية م 

 المصرفية الدولية، لتؤدي دور الوكيل  المالي للمشروع. 

 

 المنحة

لمدة  ألف دوالر أميركي 100ألف و 30تترواح قيمتها بين  ي مكن للمنظمات أن تتقدم بطلب للحصول على منحة 

شهًرا. نحن إذ نعي أن الجدول الزمني لحملة ما يكون أطول في أغلب األحيان، نطلب أن ت صاغ  18تصل إلى 

شهًرا مع تحديد األهداف والنتائج. وهذه المنح مخصصة ألنشطة  18إلى  12المقترحات لتغطي مرحلة أولية من 

لذي ي حدد بوضوح تاريخّي البدء واالنتهاء )ليس الدعم األساسي(. ونلفت عنايتكم إلى أنه نظًرا لمحدودية المشروع ا

. وال يجوز استخدام أموال المنح لدعم أنشطة الضغط أو تجديد المنح محدودًا وغير مضمونسيكون  األموال 

 األنشطة السياسية. 
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 عملية تقديم الطلب

 العملية تقديم مذكرة مفاهيمية من صفحتين.تتضمن المرحلة األولى في 

 الموعد النهائي لتقديم المذكرات المفاهيمية والطلبات. يتعين على مقدمي الطلبات تزويدنا بما يلي:اا أيار/مايو: 

ـ سرد موجز يتضمن وصفا للمشروع، والهدف )األهداف(، والجدول الزمني لألنشطة، والنتائج،  مذكرة مفاهيمية 

 ب جدًا عن الحاجة. ي رجى الحرص على أن إدراج وصف واضح لما يلي:وبيان مقتض

القرا القضائي أو شبه القضائي والقضية )القضايا( مع تحليل موجز للحواجز التي تعترض اإلنفاذ/التنفيذ  •

 والتي ظهرت حتى االن؛

حول( الحواجز الموجودة واستراتيجية اإلنفاذ المقترحة مع العناصر واألنشطة األساسية للتغلب )أو العمل  •

 التي تعيق التنفيذ؛

 ودور كل منظمة و/أو الشريك في وضع االستراتيجية؛ •

 واستراتيجية االتصاالت وكيفية تشغيها عن طريق مجموعة من األنشطة؛ •

 ومقاربة إزاء البعد التعليمي للمشروع، ومجموعة األنشطة إلنجازها، وكيفية دمجها في المشروع؛ •

 تائج المتوقعة في نهاية المدة المخصصة للمنحة؛قائمة نقاط عن الن •

في حال ن فذ القرار  واآلثار المحتملة األكبر للمشروع )بصرف النظر عن اآلثار المباشرة والمركزة( •

 بنجاح، وتشمل شرًحا موجًز لما يلي:

o جتمعات قيمة السوابق أو اآلثار السياسية التي ستترتب على القرار بعيدًا من مصلحة الضحايا أو الم

 المتضررة؛

o  وكيفية االستفادة من نجاح التنفيذ واستخدامه في إحداث تغيير قانوني أو سياساتي أو اجتماعي داخل

 بلد/منطقة المشروع أو االستفادة منه في بلدان/ مناطق أخرى.

 باستعمال الشكل التالي: عنونة المذكرة  المفاهيمية وحفظهاي رجى 

 2018اسم المنظمة )مقدمة الطلب(_صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي_ طلب تقديم االقتراحات 

استمارة موجزة على االنترنت تطلب معلومات أساسية عن المنظمة )المنظمات( مقدمة الطلب  -استمارة الطلب

بدوام كامل، وقائمة بالممولين األساسيين، ة السنوية، وعدد الموظفين يتشمل االسم وتفاصيل االتصال، وحجم الميزان

 ومعلومات االتصال بمرجع واحد من الممولين، وقيمة المنحة المطلوبة. 

 

 مطلع شهر تموز/يوليو: 

سيعمل صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي مع عدد صغير من المنظمات التي يقع عليها االختيار لتقديم 

الموافقة عليه، ت صبح أموال المنح متاحة للبدء في المشروع في مطلع شهر تشرين المقترح الكامل. في حال 

دمو الطلبات ردًا فوريا . ونظًرا إلى العدد الهائل للمذكرات المفاهيمية المرتقبة، قد ال يتلقى مق2018الثاني/نوفمبر 

 ق في حال لم يقع االختيار عليهم للمشاركة في الجولة الثانية.من الصندو
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 خطوة التاليةال

أيار/مايو  11( في مهلة أقصاها https://goo.gl/JHB8neملء االستمارة على االنترنت على الرابط ) .1

2018. 

إرسال المذكرات المفاهيمية بواسطة البريد االلكتروني إلى العنوان التالي:  .2

SAGEFundGrants@newventurefund.org  ي رجى . 2018أيار/مايو  11في مهلة أقصاها

 استخدام الشكل التالي في عنوان موضوع البريد االلكتروني:

تقديم االقتراحات اسم المنظمة )مقدمة الطلب(_صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي_ طلب 

2018. 

 

في حال كان لديكم أي مشاكل أو أسئلة، ي رجى التواصل مع ماغي ويس 

SAGEFundGrants@newventurefund.org  طرح األسئلة المتعلقة بطلب تقديم االقترحات . ي مكن

مية إلى داريا كاليغواير، مديرة صندوق تعزيز المساءلة في االقتصاد العالمي على والمذكرات المفاهي

daria@sagefundrights.org  :أو إلى تريسيا فيني، كبيرة المستشارين على ،

tricia@sagefundrights.org 

 

هو مشروع تابع لصندوق المشاريع الجديدة، وهو منظمة غير  صندوق تعزيز المساءلة في االقتصادي العالميإن 

الواليات المتحدة. ، يقع مقرها في  (3)(C) 501ربحية معفاة من الضرائب ورقمها في قانون اإليرادات الداخلية 

www.sagefundrights.org 
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