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 ملحق (أ):ال
 الصناديق الوطنية في المخطط الكلي لدعم المجتمع المدني

المصادق عليه من قبل مجلس ): مفهوم تطوير المجتمع المدني األستوني 1مرفق (
 ) IVالقسم ( ،النواب

 التحتية للمجتمع املدين خارج الصندوق.هذا منوذج لألهداف قصرية األجل لبناء البنية 

 ونويذ هوموت ويو ا التمع املدين  -4

 ولمل األولو اا الماهة يو لة األجل لتنويذ هوموت م ا التمع املدين ها  لي:  -1
 ز امة كبرية يف و ي اجلممور واألنلية املدنية وومز ز الدميقاايية -1

 التماون املبين  لى هبامئ اللااكة بني القياع المات والقياع غري الاحبي وم ا وونويذ ممارساا التماون اجليد بلكل واسع وإنلاء شبكاا -2

 التماون. 

 ضمان وجوم نظات فا ل لد ا املبامراا املدنية. -3

 

 ولمل األولو اا يو لة األجل لتنويذ هوموت م ا التمع املدين ها  لي: -2

 لاوا الواور ة لقياع التمع املدين واستداهته وإ دام نظات وصنيف للجممياا املدنية وونويذ الدراساا اإلحصائية. حتد د ال -1

 حتد د وحتسني وومز ز التماون واهلياكل الدا مة له.  -2
 نلا هدوناا السلوك بلكل واسع يف القياع غري الاحبي.  -3

 نني وصياغة التمد الا إن كان هناك حاجة. هااجمة النصوص القانونية املتملقة جبممياا املواي -4

 إ دام يلياا إلشااك مميلي اجلممياا املدنية يف إ دام وونويذ السياساا يف لتلف الاالا والتلا ماا بلكل  ات.  -5

 إ دام وهأسسة وحتسني نظات لتمو ل اجلممياا املدنية هن املوازنة احلكوهية وإيالع اجلممور  لى ذلك.  -6

 ملوهاا ويلياا التغذ ة الااجمة بني القياع المات واجلممياا. حتسني قنواا امل -7

 إ دام نظات إلباات وونويذ اوواقياا التماون بني القياع المات والقياع غري الاحبي.  -8

 إ دام املبامئ الماهة لتقدمي اخلدهاا الماهة وهبامئ وهما ري اجلومة لتحو ل اخلدهاا الماهة إىل القياع غري الاحبي -9

 وحتد ث هنمج التمليا املدين واملوام التدر بية وونظيا ودر ب أثناء اخلدهة للمدرسني يف التمليا املدين. هااجمة  -10

فا بدء نلا الرباهج املمولة هن قبل الدولة بوسائل اإل الت فيما  تملق باملبامراا امللرتكة والقياع المات وإنلاء قسا خاص لذلك يف السري  -11

 اخلاص بالدولة. 
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 :(ب)الملحق 
 الدعم العيني  

 ) 10باألردن المادة (التدريب المهني ): صندوق 1مرفق (

 -: تا اإلنواق هن الصندوق  لى أوجه أنليته املختلوة مبا يف ذلك ها  لي  :10 المادة

جور أاخلات واملوام التمليمية و  التجميزاا واملوامسمات فيما مبا يف ذلك و اإلأمتو ل هتيلباا التدر ب الالزهة ملؤسساا التمليا والتدر ب املمين والتقين   -أ

 .الكوامر التدر بية

 . امة التدر ب املمين والتقين لدى اللاكاا واملؤسساا الماهة واخلاصةإويو ا الرباهج التدر بية و  -ب

 .وغيية رسوت املتدربني غري املقتدر ن يف هؤسساا التمليا والتدر ب املمين والتقين -ج

 . الهية اهلامفة لنلا التو ية املمنية لدى املوايننيرشام املمنية واإل وغيية نوقاا محالا اإلاملسامهة يف -م

 .املسامهة يف وغيية كلوة الدراساا وهكاف ا اللجان الونية الي  تا ولكيلما هن اللس -هـ

 .واإلقليميةسواق الممل احمللية جااء املسوحاا املتملقة باالحتياجاا التدر بية ألإ  -و

 .وغيية مجيع النوقاا الي وقتويما هصلحة الصندوق مبا يف ذلك رواوب املوظوني واملستخدهني فيه -ز

 .و وافق  ليما اإلمارة ماضما املد ا  لى جملس  أخاى أنليةأي  -ح
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 ):تالملحق (
 مصادر التمويل 

 ) 15): قانون رعاية المعاقين األردن المادة (1مرفق (

 : وتكون املوارم املالية للمجلس مما  لي -أ  :15المادة 

 .املخصصاا املاصومة له يف املوازنة الماهة للدولة . 1

 .هن صايف إرباح اليانصيب اخلريي األرمين الصامر  ن االحتام المات للجممياا اخلري ة 10% . 2

 حمذوف  .3

 حمذوف  .4

 حمذوف  .5

 .ا ا املقدهة له شا ية هوافقة جملس الوزراء  ليما اذا كانت هن هصدر غري أرميناهلباا والترب اا واملنح واهلدا ا والوص  .6

 .البدا الذي  واضه اللس مبوجب ومليماا خاصة  لى استخدات هاافقه  .7

 . وائد استيمار أهواله . 8

 .الغااهاا الي وتأوى له وفقا إلحكات هذا القانون . 9

 .سأي هصامر أخاى  وافق  ليما الل  .10

 ) 9): صندوق حماية البيئة المادة (2مرفق (

  -: وتكون املوارم املالية للصندوق ، مما  لي -أ :9 المادة

 ا المابية واإلقليمية والدولية املسا داا والترب اا واملنح الي وقدت للصندوق هن املؤسساا الماهة واهليئاا األهلية واخلاصة واهليئا .1

 الي  وافق جملس الوزراء  لى ختصيصما هن  وائد بيع الكابون وفق االوواقياا الدولية ذاا المالقة  املبالغ .2

  0الاسوت واألجور والغااهاا املستوفاة مبوجب القانون .3

   . كون للصندوق حساب خاص يف هوازنة الوزارة ووومع أهواله يف حساب هستقل لدى بنك أو أكيا خيتاره الوز ا هلذه الغا ة -ب
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 ):ثالملحق (
 الجهات الحاكمة للصندوق 

 )IV): القانون األلباني لهيئة دعم المجتمع المدني، الفصل (1مرفق (

 ): الهيئات اإلدارية في هيئة دعم المجتمع المدني7المادة ( 

 وتكون اهليئاا اإلمار ة يف هيئة م ا التمع املدين هن اللس اإلشاايف واملد ا التنويذي.  -1

 أن ددم هيياق هيئة م ا التمع املدين أي هيئاا ونويذ ة أخاى لتقدمي امللورة أو املسا دة.  ميكن -2

 حتدم إجااءاا ونظيا و مل اهليئاا اإلمار ة يف هيئة م ا التمع املدين يف هيياقما وحسب قااراا اللس اإلشاايف -3

 تلا ماا النافذة وامليياق والقوانني األخاى املتملقة باهليئة.  نوذ أ واء اهليئاا اإلمار ة هماهما حسب نصوص هذا القانون وال -4

 ): تشكيلة المجلس اإلشرافي8المادة (

 أ واء.  9 تا إمارة هيئة م ا التمع املدين هن قبل جملس إشاايف  تكون هن  -1

 أ واء مييلون هنظماا التمع املدين وأربمة أ واء مييلون هؤسساا حكوهية هاكز ة.  5اللس اإلشاايف هليئة م ا التمع املدين هن   تكون -2

أ واء هن مميلني  5أ واء يف اللس اإلشاايف هن مميلني  ن هؤسساا حكوهية هاكز ة و 4) هن هذه املامة 2 مني جملس الوزراء حسب البند ( -3

 ظماا التمع املدين مبا  توافق هع هبامئ التمييل املتساوي للجنسني.  ن هن
) هن هذه املامة  لى أسام هسامهاتا وخرباتا حسب التمييل 2 تا وميني مميلي هنظماا التمع املدين يف اللس اإلشاايف حسب البند ( -4

لتمع املدين ودق ملنظماا التمع املدين املسجلة حسب القانون أن واسل النسج لاالا التنمية الائيسية واألولو اا اإلسرتاويجية لتنمية ا

 هقرتحاتا مبميليما يف اللس اإلشاايف إىل األهني المات للس الوزراء. 

  تا حتد د إجااءاا وقوا د ونويذ هذه املامة بقاار هن جملس الوزراء.  -5

 ): مهام واختصاصات المجلس اإلشرافي 9المادة (

 الالئحة الداخلية هليئة م ا التمع املدين  إ دام )أ 

 املصامقة  لى القوا د التوصيلية مبوجب هذا القانون والي حتدم شاوا وإجااءاا ووز ع التمو ل هن أجل الوفاء باسالة اهليئة  )ب 

 هااجمة وقار ا أنلية اهليئة واملصامقة  لى خية الممل حسب الاالا الي حتدمها.  )ج 

 لسنو ة لممل اهليئة هااجمة املوازنة ا )م 
 املصامقة  لى التقار ا املالية  )ه 

 املصامقة  لى قوا د  مل املوظوني  )و 

 اختاذ القااراا فيما  تملق باستخدات أهواا اهليئة  )ز 

 انتخاب وإ واء رئيس جملس اإلمارة ونائب الائيس )ح 

 وميني وإ واء املد ا التنويذي هن هماهه )ا 
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 ئة م ا التمع املدينرفع وقار ا إىل جملس الوزراء حوا أنلية هي )ي 

 ونويذ أي همات أخاى حسب نصوص هذا القانون والالئحة الداخلية للميئة. )ك 

 ): اتخاذ القرار في المجلس اإلشرافي 10المادة (

 أ ات قبل االجتماع.  10 قوت رئيس جملس اإلمارة بعشمار األ واء بتوار ا اجتما اا اللس اإلشاايف قبل ها ال  قل  ن  -1

ماع حبوور غالبية أ واء اللس اإلشاايف ووتخذ قااراا اللس اإلشاايف باألغلبية البسيية لأل واء احلاضا ن يف االجتماع باستيناء  نمقد االجت -2
) هن هذا القانون وكذلك قااراا املصامقة  لى أو ومد ل الالئحة 12) هن املامة (4) والبند (11) هن املامة (1يف احلاالا املذكورة يف البند (

 الداخلية للميئة وكيوية استخدات ممتلكاتا غري املنقولة والي وتخذ باألغلبية البسيية جلميع األ واء يف اللس اإلشاايف. 

اجتما اا اللس اإلشاايف هوتوحة للجممور باستيناء يف احلاالا الي  نص القانون فيما  لى خالف ذلك و تا إبالغ هكان ووار ا وسا ة  -3

 ) هن هذه املامة. 4 اا هسبقاً حسب البند (وأجندة االجتما

الداخلية أو ونلا قااراا اللس اإلشاايف يف ركن املنلوراا يف املقا الائيسي للميئة أو بالوسائل األخاى املناسبة ومبا  توافق هع نصوص الالئحة  -4

 قااراا اهليئة. 

بتار ا  8480ها ي  نص  لى خالف ذلك يف القانون وتا إجااءاا  مل واختاذ القااراا يف اللس اإلشاايف حسب القانون رقا  -5

 املتملق بممل اهليئاا اجلما ية يف املؤسساا احلكوهية واملؤسساا الماهة.  27/5/1999

 ): رئيس المجلس اإلشرافي 11المادة (

للس اإلشاايف حسب القانون و موون هن هناصبما بتصو ت األغلبية البسيية هن إمجاأ أ واء اللس  تا انتخاب رئيس ونائب رئيس ا -1

 اإلشاايف و قدت هقرتح إ وائما هن قبل ها ال  قل  ن ثلث أ واء اللس. 

  نوذ رئيس اللس اإلشاايف املمات التالية:  -2

 ا يف اللس اإلشاايف حسب القوا د واإلجااءاا احملدمة يف الئحة اهليئة. الد وة لالجتما اا وحتد د بنوم األجندة وواأم االجتما ا )أ 

 متييل اللس اإلشاايف يف  القاوه هع األيااف اخلارجية.  )ب 

 اإلشااف  لى ونويذ قااراا اللس اإلشاايف )ج 

 شاايف. ونويذ مجيع املمات األخاى حسبما هو حمدم يف الئحة اهليئة أو حسبما  وكل إليه هن قبل اللس اإل )م 

 يف حالة غياب و دت قدرة الائيس  لى احلوور  ؤمي نائب رئيس اللس اإلشاايف همات الائيس.  -3

) هن هذه املامة هن 2ميكن أ واً الد وة لالجتما اا وحتد د األجندة واإلشااف  لى ونويذ قااراا اللس اإلشاايف حسب البند (ج) الوقاة (   -4

 قبل ثلث أ واء اللس اإلشاايف. 

 ): المدير التنفيذي للهيئة12المادة (

  نوذ املد ا التنويذي للميئة املمات التالية:  -1

 متييل اهليئة يف  القاتا هع األيااف األخاى )أ 
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إمارة واإلشااف  لى وووجيه اهليئة وإمارتا مبا يف ذلك ووظيف وإمارة املوظوني حسب نصوص القانون والئحة اهليئة وقااراا اللس  )ب 

 اإلشاايف. 

 وقدمي املقرتحاا إىل اللس اإلشاايف  ند احلاجة أو مببامروه اخلاصة هن أجل ونويذ أنلية اهليئة.  )ج 

 ضمان وماون املؤسساا الماهة والكياناا احمللية واألجنبية للتنويذ السليا ألنلية اهليئة. )م 

 وص هذا القانون والتلا ع النافذ والئحة اهليئة. ممارسة مجيع املمات األخاى غري املنايه بأي هيئاا أخاى ماخل اهليئة وذلك حسب نص )ه 
 ال  وز وميني أ واء اللس اإلشاايف أو هد ين اهليئة وكذلك أقاربا يف وظيوة املد ا التنويذي للميئة.  -2

املد ا التنويذي يف اجتما اا اللس اإلشاايف بدون أن  كون له حق التصو ت ودق له اقرتاح قوا ا همينة إلمراجما يف جدوا أ ماا   لارك -3

 اجتما اا اللس اإلشاايف. 

  مني املد ا التنويذي و موى هن هماهه باألغلبية البسيية أل واء اللس اإلشاايف.  -4

 ات القيادية في هيئة دعم المجتمع المدني): فترة خدمة الهيئ13المادة (

سنواا وميكن إ امة انتخابا هاة واحدة فقو وونتمي خدهة  وو اللس اإلشاايف هبكااً يف احلاالا  4هدة خدهة أ واء اللس اإلشاايف هي  -1

 التالية: 

  ند االستقالة  )أ 

 ) هن هذه املامة. 2هن هذا القانون ولالوة أحكات البند () 11 ندها  كون يف حالة  دت أهلية أو وجوم ومارض هصاحل حسب املامة ( )ب 
  ند فقدانه األهلية القانونية بقاار هن حمكمة )ج 

  ند  دت هلاركته يف ها ال  قل  ن نصف اجتما اا اللس اإلشاايف الي ومقد خالا المات.  )م 

  ند وفاوه  )ه 

  ند صدور حكا قوائي باروكاب جامية مبوجب حكا قوائي �ائي )و 

الية لس الوزراء إ واء أي هن أ واء اللس اإلشاايف هن هماهه  ند لالوته للقانون ولوائح اهليئة أو  ندها وتمارض هصاحلة الوظيوية واملميكن ل -2

 هع هصاحل اهليئة أو  ندها  ؤمي سلوكه إىل اإلضاار بسممة اهليئة. 

 ) هن هذه املامة. 2ب أي هن املخالواا املذكورة يف النقية (ميكن للمجلس اإلشاايف أن  موي املد ا التنويذي هن هماهه  ند اروكا -3

  وهاً بمد انتماء  مل اللخص السابق.  30 توجب وميني  وو جد د يف اللس اإلشاايف أو هد ا ونويذي خالا ها ال  ز د  ن  -4

 ): منع تعارض المصالح 14المادة (

ته أو أبنائه أو ال ميكن لموو اللس اإلشاايف أو  وو أي إمارة أخاى هن إماراا اهليئة التصو ت أو امللاركة يف صنع القاار الذي  كون لد ه هو أو زوج

اً فيه أو  لارك يف إماروه أو لد ه والد ه أو أقاربه املباشا ن أو غري املباشا ن حىت الدرجة اليانية هصلحة هالية أو يف حالة وجوم كيان ا تباري  كون هو  وو 

 هصلحة هالية فيه حسب القانون. 

 ): إدارة هيئة دعم المجتمع المدني15المادة (

 حتدم الئحة هيئة م ا التمع املدين هيكل إمارتا -1
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 ون املتملق باملوازنة السنو ة للدولة.  تا املوافقة  لى  دم هوظوي هيئة م ا التمع املدين هن قبل جملس الوزراء كبند هستقل مبا  توافق هع القان -2

 القاا  وتا املصامقة  لى هستوى أجور وومو واا الماهلني يف اهليئة هن قبل جملس الوزراء مبا  توافق هع التلا ماا النافذة. دكا قانون الممل -3

 الممل املتملقة مبوظوي اهليئة. 

  تا املصامقة  لى هوازنة رواوب ونوقاا إمارة الصندوق كبند هستقل يف قانون هوازنة الدولة.  -4

 وتماون اهليئة هع هؤسساا الدولة والكياناا اال تبار ة االلبانية واألجنبية مبا  توافق هع أحكات الئحتما الداخلية.  -5

 )6المادة ( 2004مية ): الئحة صندوق دعم الطلبة في الجامعات األردنية الرس2مرفق (

 )6املامة (

 - توىل إمارة الصندوق جلنة بائاسة أهني  ات الوزارة و وو ة كل هن:-أ

 أهني  ات وزارة املالية                         نائبا للائيس. -1

 أهني  ات وزارة الممل. -2

 أهني  ات وزارة التنمية االجتما ية. -3

 ون الدوأ.أهني  ات وزارة التخييو والتما -4

 اثنني هن  مداء شؤون اليلبة يف اجلاهماا األرمنية  الامسية  مينمما الوز ا ملدة سنتني بالتناوب. -5

 املد ا املاأ يف الوزارة. -6

 هد ا هد ا ة البمياا يف الوزارة. -7

 سا ده يف ذلك المدم الالزت هن  وهاا الالزهة لممل اللجنة كون هد ا هد ا ة البمياا يف الوزارة هسئوال   ن إ دام الدراساا ومجع البياناا واململ -ب

 هذا النظات. إحكاتذاا المالقة فيما  تملق بتنويذ  األخاىهوظوي الوزارة الذ ن  سميما الوز ا ، كما  قوت بالتنسيق بني اللجنة واجلماا 

 ) 4): صندوق حماية البيئة األردني المادة (3مرفق (

 :4المادة 

  -:إمارة الصندوق جلنة وسمى ( جلنة إمارة الصندوق) بائاسة الوز ا و  وو ة كل هن  توىل  -أ 

 مخسة مميلني  ن القياع المات هن اجلماا ذاا المالقة الي ددمها الوز ا بناء  لى ونسيب األهني المات. .1
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واالختصاص  سميما الوز ا بناء  لى ونسيب األهني  مخسة مميلني  ن القياع اخلاص واملنظماا غري احلكوهية املمنية بالبيئة هن ذوي اخلربة .2

 المات.

 .وكون هدة الموو ة يف اللجنة ثالث سنواا قابلة للتجد د ملاة واحدة  -ب

) هن الوقاة (أ) هن هذه املامة بتميني بد ل له، كما  وز إ�اء  وو ة أي هنما إذا 2ونتمي  وو ة أي هن األشخاص امللار اليما يف البند (  -ج

 غيب  ن حوور ثالثة اجتما اا هتتالية مون  ذر وقبله اللجنة.و

  0ختتار اللجنة هن بني أ وائما نائباً للائيس  قوت هقاهه  ند غيابه   -م

ان  جتتمع اللجنة بد وة هن رئيسما او نائبه هاة  لى األقل كل شما وكلما م ت احلاجة و كون اجتما ما قانونياً حبوور غالبية أ وائما  لى  -هـ

  كون الائيس او نائبه هن بينما ووتخذ قااراتا بأغلبية أصواا أ وائما. 

 التصو ت. للجنة م وة اي هن ذوي اخلربة و االختصاص لالستئنام باأ ه يف األهور املماوضة  ليما مون ان  كون له حق   -و

 أ ماهلا وودو ن حماضا جلساتا وحو  قيومها وسجالتا. سمي الوز ا هن بني هوظوي الوزارة أهينا لسا اللجنة  توىل ونظيا جدوا   -ز
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 ): جالملحق (
 إشراك ممثلي المجتمع المدني في الهيئات الحاكمة للصندوق

): المصادقة على إجراءات وقواعد تعيين واختيار أعضاء المجلس اإلشرافي 1مرفق (
 بهيئة دعم المجتمع المدني في ألبانيا

 معايير / شروط االختيار للمرشحين من المؤسسات الحكومية  -1

ال  نبغي أن  كون املاشحني املختار ن هن أي هؤسسة حكوهية جزئاً يف إمارة أي هنظمة غري حكوهية  ند واشيحما وأثناء خدهتما   -1

 كأ واء يف جملس هيئة م ا التمع املدين 

غري حكوهية قبل االلتحاق بالوظيوة احلكوهية أو أثناء  ملة لدى احلكوهة فعنه ال  وباإلضافة إىل ذلك وإذا ها أنوا الموو إىل هنظمة -2

  نبغي أن  كون أسا الموو هتورياً يف أي فويحة  اهة يف قياع املنظماا الغري حكوهية. 

  وول هن لد ة خربة يف وقدمي املنح. -3

 معايير/ شروط االختيار لمرشحين من المجتمع المدني  -2

 سنواا يف الممل لدى هنظماا التمع املدين.  3أن  كون للموو املقرتح خربة  ملية ال وقل  ن   نبغي -1

ال  نبغي أن  كون الموو قد أم ن يف أي جامية حبكا قوائي وال  نبغي أن  كون قد أ لن أنه هسئوا  ن إمارة كيان قانوين قات بعشمار  -2
 إفالسه. 

  وول هن لد ه خربة يف إ ياء املنح -3

هنظماا غري حكوهية أو هنظماا جمتمع هدين  لى األقل يف نوس جماا التخصص وميكن لكل هنظمة  5غي وزكية كل هاشح هن قبل  نب -4

 غري حكوهية أو هنظمة جمتمع هدين أن وزكي هاشح واحد فقو. 

 اختيار ممثلي المجتمع المدني في المجلس اإلشرافي -3

 نويذ اإلجااءاا التالية: حتت هسئولية األهني المات للس الوزراء  تا و

لكرتوين نلا إ الن بوتح  ملية االختيار ملميلي التمع املدين باستخدات خيار ن أثنني  لى األقل ومها وسائل اإل الت امليبو ة أو املوقع اال )أ 

 ني... اخل للس الوزراء هن خالا قوائا الرب د واملواقع امللمورة بني املنظماا الغري حكوهية وقوائا  ناو ن املاحن

 ميكن أن دتوي اإل الن  لى هما ري االختيار واملؤهالا امليلوبة للماشحني هن التمع املدين.  )ب 

هنظماا  5 وهاً للتقدت ووقدمي مجيع الوثائق الواور ة مبا يف ذلك املااجع وخياباا التزكية هن  15 ميى ملنظماا التمع املدين فاصة  )ج 

 يلوبة حسب الباب الياين هن هذه الوثيقة. غري حكوهية ومجيع اإلقااراا امل

 بمد مخسة أ ات  مل هن �ا ة فرتة الرتشيح  ملن جملس الوزراء  ن مجيع املاشحني الذ ن استوفوا اللاوا امليلوبة )م 
نوس الاا  هاشحني هن 2خيتار جملس الوزراء مخسة هاشحني و مينما كأ واء يف اللس اإلشاايف يف اهليئة هع ضمان أن ال  كون هناك  )ه 

 أو املنظمة. 

  ند وميني أ واء اللس اإلشاايف للميئة  نبغي هاا اة التوازن بني اجلنسني حسب التلا ماا النافذة.  )و 
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 اختيار وتعيين ممثلي المجتمع المدني في المجلس اإلشرافي بعد انتهاء الفترة األولى.  -4

 إجااءاا إ الن وواشيح املاشحني  -1

أشما  لى األقل هن �ا ة  3جملس الوزراء إ الناً  ن بدء  ملية االختيار ملاشحي التمع املدين يف اللس اإلشاايف للميئة قبل   نلا )أ 

 خياراا هذكورة يف الوقاة (أ) هن الباب اليالث هن هذه الوثيقة.  3الورتة احلالية باستخدات ها ال  قل  ن 

 ختيار واملؤهالاا القيا امليلوبة يف املاشحني هن التمع املدين. ميكن أن  لري اإل الن إىل هما ري اال )ب 

 5 وهاً للتقدت ووقدمي مجيع الوثائق الواور ة مبا يف ذلك املااجع وخياباا التزكية هن  15 ميى ملنظماا التمع املدين فاصة  )ج 

 ة. هنظماا غري حكوهية ومجيع اإلقااراا امليلوبة حسب الباب الياين هن هذه الوثيق

 بمد مخسة أ ات  مل هن �ا ة فرتة الرتشيح  ملن جملس الوزراء  ن مجيع املاشحني الذ ن استوفوا اللاوا امليلوبة )م 
 يلية التصو ت  -2

 املنظماا املؤهلة القرتاح هاشحني والتصو ت هلا هي هنظماا التمع املدين املسجلة مبوجب قانون املنظماا الغري حكوهية  )أ 

 وهية أن وقرتح أو أن وصوا ملميل واحد فقو يف اللس اإلشاايفدق لكل هنظمة غري حك )ب 

 تا التصو ت هن خالا ومبئة استمارة وصو ت خاصة ووقع وختتا هن قبل املميل الامسي للمنظمة الي وصوا وميكن إرساا  )ج 

اراا الي واسل بالرب د قبل �ا ة فرتة االستمارة بالرب د أو الواكس أو هسحما وهن مث إرساهلا بالرب د االلكرتوين.  نبغي إرساا االستم

 التصو ت وهلذا  نتظا جملس الوزراء لورتة كافية هن أجل استالت مجيع استماراا التصو ت املاسلة بالرب د. 

 الرتشيح  -3

هاشحاً حصلوا  لى أكرب  دم هن األصواا يف  ملية التصو ت هع ضمان أن ال  كون  15أشخاص هن بني  5خيتار جملس الوزراء 

 هناك هاشحني أثنني هن نوس الاا وأن  كون هناك ووازن بني اجلنسني حسب التلا ماا النافذة. 

 اإلنهاء المبكر لفترة عضو المجلس  -5

زراء اختيار  وهاً وميكن للس الو  30إذا ها ا إ�اء خدهة  وو اللس الذي مييل التمع املدين هبكااً حسب القانون  مني جملس الوزراء خلواً له خالا 

الاابع هن  مميل للمجتمع املدين هن املاشحني الذ ن رشحوا هسبقاً وي  تا اختيارها حينما أو باإلهكان اللاوع يف إجااءاا واشيح جد دة حسب الباب

 هذه الوثيقة. 

  13و 12و 4المواد  2003): قانون الصندوق المدني الوطني في المجر 2مرفق (

 الصندوق  ): تنظيم برنامج4المادة (

اللس هو اجلمة احلاكمة الائيسية يف باناهج الصندوق ويف إيار هذا القانون فعن اللس ددم اللوائح األساسية لممل الصندوق وهبامئ  -1

وإرشاماا الد ا املقدت هن قبل الصندوق واحلد األ لى هن الد ا الذي  قدت ألي هنظمة جمتمع هدين يف أي سنة هوازنة وهمدا وقسيا الد ا 

 واق وكذلك ونويذ أي همات أخاى حسبما  نص  ليه هذا القانون. بني ال
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 3 وواً  تا واشيح  وو ن اثنني هن قبل اللجنة ذاا الصلة يف جملس النواب و مينان بقاار هن الوز ا و تا واشيح  17 تكون اللس هن  -2

يف اللس هن خالا نظات الرتشيح املدين الويين احملدم يف   وواً  12أ واء هن قبل الوز ا حسب اختياره و مينون بقاار هن الوز ا و تا انتخاب 

 هن هذا القانون و مني رئيس اللس هن بني أ واء جملس الوزراء باالوواق هع اللجنة وبناً  لى ووصية اللس.  13-12املوام 

 اللس  مله بمد وميني مجيع األ واء ووتا الد وة للجلسة األوىل للمجلس هن قبل الوز ا.   بدأ -3

 هقااراوحبوور ها ال  قل  ن نصف األ واء يف التصو ت ولكل  وو يف اللس صوا واحد و تبا اللس  هقااراو تخذ اللس املنمقد قانوناً  -4
 مبوافقة أكيا هن نصف أ واءه. 

س هن خالا اللوائح و تا وقدمي هسومة هذه الالئحة هن قبل رئيس اللس بمد التلاور هع الوز ا و تبا اللس الالئحة ددم  مل الل -5

 وومد التا مبوافقة ها ال  قل  ن ثليي األ واء. 

 وهاً ويف  30ا يف اال رتاض خالا  وهاً بمد وبين القاار املمين و وصل الوز  30ميكن لائيس اللس وأي  وو وقدمي ا رتاض أهات الوز ا خالا  -6

ولك احلالة  حالة أن  د الوز ا أن هناك لالوة للقوانني أو أنه ي  تا ويبيق الالئحة فمليه أن  قار بقاار هسبب أن قاار اللس بايل وهلغي ويف

  وهاً.  30 لزت اللس بتبين قاار جد د خالا 

 ): نظام الترشيح المدني12المادة (

أ واء للمجلس هن خالا اختيار  وو واحد هن كل هنظمة  5ات الرتشيح املدين وقوت هنظماا التمع املدين الوينية باختيار هن خالا نظ -1

 جمتمع هدين يف الاالا التالية: 
املسنني وإ امة احملافظة  لى الصحة والوقا ة هن األهااض والمالج اليج والتأهيل اليج واألنلية االجتما ية وهسا دة األساة وهسا دة  )أ 

 التأهيل الوظيوي وهسا دة املمملني اجتما ياً. 

 ميلون يف  األنلية اليقافية والتمليمة والتدر سية واألنلية املتملقة باألقلياا الوينية والماقية يف الا واألنلية املتملقة بالا ني الذ ن )ب 

 اخلارج. 

 محا ة املوروث اليقايف محا ة اليبيمة واحلواظ  لى احليواناا ومحا ة البيئة و  )ج 

 متييل األيواا واللباب واألنلية الا اضية والرتفيمية.  )م 

محا ة النظات المات والسالهة والتيوع ملكافحة احلا ق واإلنقاذ والوقا ة هن الكوارث ومحا ة حقوق اإلنسان واحلقوق الدستور ة ومحا ة  )ه 

 غري الاحبي واألنلية غري الاحبية األخاى. املستملكني وم ا االندهاج األورويب وخدهاا القياع املدين 
  تا انتخاب  وو واحد للمجلس هن كل هنيقة هن خالا نظات الرتشيح املدين  -2

) هن هذا القانون و تا اختيار األ واء 2) القسا (5 تا حتد د  دم وولكيله كل فا ق هن قبل الوز ا حسب القوا د املوضحة يف املامة ( -3

 ا نظات الرتشيح املدين. املدنيني يف الواق هن خال

الرتشيح ميكن للمنظماا احمللية أو الوينية املدنية والي لد ما رغبة بامللاركة يف النظات حسب اإل الن هن الوز ا أن واسل هاشحيما إىل نظات  -4

و هن املنيقة الي وممل با  وهاً  لى األقل وميكن لكل هنظمة هدنية حملية أن واسل هاشح واحد فق 30املدين ووكون فرتة وقدمي اليلباا 

بية وميكن لكل هنظمة هدنية وينية أن واسل هاشح واحد فقو جلممية املنظماا املدنية الوينية و نبغي أن  لار يف اليلب إىل اجلممية االنتخا

 الي  اشح هلا اللخص املمين هن املنظمة املدنية. 
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) أ اله أن ووكل ناخباً واحداً و دأ الناخب بصووه هاة واحدة فقو يف كل 4د ( لى مجيع املنظماا املدنية الي قدهت هلاركني حسب البن -5

  ملية انتخابية نيابة  ن هنظمة واحدة فقو. 

ر ا االنمقام يف وتا الد وة النمقام اجلممية االنتخابية للمنظماا املدنية الوينية واجلممياا االنتخابية احمللية هن قبل الوز ا و تا حتد د هكان ووا -6

 إ الن  ات. 

 ) 13المادة (

  تا انتخاب أ واء اللس والواق يف نظات الرتشيح املدين بيا قة القائمة البسيية املوضحة يف هذا القانون.  -1

 % هن األصواا فأكيا يف االنتخاباا املوتوحة يف ورقة االقرتاح. 10 تا ذكا أمساء مجيع املاشحني الذ ن حصلوا  لى نسبة  -2

 للمدم احملدم يف ورقة االقرتاع حسب المدم امليلوب يف إجااءاا االنتخاب  صوا الناخبني فقو -3

 صبح الناخبني الذ ن دصلون  لى غالبية األصواا أ واء يف اللس ويف الواق حسب  دم األصواا حىت  تا شغل مجيع الكااسي يف اللس  -4

  ن حصلوا  لى  دم هتساوي هن األصواا. ويف حالة وساوي األصواا  تا احلسا هن خالا القا ة بني املاشحني الذ

منع تعارض المصالح المادة  2003): قانون الصندوق المدني الوطني المجر 3مرفق (
)7( 

 ): منع تعارض المصالح 7المادة (

 ال ميكن لموو اللس أو أي هن أقاربه املباشا ن أن  كون  وواً يف أي فا ق. -1

اليالث ال ميكن ألي  وو يف أي فا ق امللاركة يف اختاذ القاار إذا كان هو أو أي هن أقاربه املباشا ن هسئوالً أو كان هسئوالً خالا السنواا  -2
ك الموو سوف املاضية يف هنظمة هدنية  تا وقدمي الد ا هلا أو إذا كان الموو أو أي هن أقاربه املباشا ن أو هنظمة التمع املدين الي مييلما ذل

 وستويد بلكل هامي كنتيجة للقاار. 

 اللخص الذي شغل خالا اخلمس سنواا املاضية قبل التميني هنصباً ونويذ اً يف هنظمة هدنية والي ا إ�اء  ملما أو الي ي ودفع الد ن -3

حبكا قوائي باا أو أها إماري ال ميكن أن  صبح احلكوهي املرتاكا  ليما خالا الماهني املاضيني قبل إ�ائما وهيالبتما بتسد د ولك الد ون 

  وواً يف اللس أو الواق ها ي  تا وميينه يف املنصب التنويذي بلكل خاص لغاض إمارة الوضع املاأ للمنظمة. 

املتملقة باؤساء الواق  نبغي اإلبالغ  ن أي أوضاع قد وؤمي إىل حدوث ومارض هصاحل فيما  تملق بائيس اللس إىل الوز ا بينما وافق األهور  -4

 إىل رئيس اللس. 

رض يف حالة ثبوا أن وكون أسباب االستبمام أو ومارض املصاحل هيبته  يلب الوز ا أو رئيس اللس هن الموو أن  ماجل سبب االستيناء او وما -5

قوق التصو ت يف اهليئة ويف حالة نلوء نزاع املصاحل خالا فرتة همينة وحىت  نتمي وضع االستيناء أو ومارض املصاحل ال ميكن للموو ممارسة ح
 فيما  تملق باالستيناء أو ومارض املصاحل وبناً  لى يلب الموو املمين يف اللس أو الواق  تخذ الوز ا القاار املناسب. 

موو ة اللس أو الوا ق إذا ي  قا الموو باإلبالغ  ن أي ظاف قد  ؤمي إىل استينائه أو  وجد ومارض هصاحل  صبح الموو غري هستحقاً ل -6

غري وومترب القااراا الي وتملق هباشاة بالقوية الي ود و الستيناء الموو أو وجوم ومارض هصاحل والي اختذا هع وصو ت ذلك الموو بايلة و 

 سار ة املوموا وال ميكن للحكا بالبيالن أن  وا باحلقوق املكتسبة للمنظمة املدنية. 
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 بعزالة سبب االستيناء أو ومارض املصاحل خالا فرتة همينة ونتمي فرتة  مله يف اليوت الذي  لي املو د احملدم. إذا ي  قا الموو املمين  -7

 إذا ي  لارك  وو يف اللس أو الواق يف أكيا هن نصف االجتما اا يف أي سنة وقوميية ميكن لائيس اللس أو الوا ق بدء إجااءاا إلغاء -8

وإذا ي  لارك رئيس اللس أو رئيس الوا ق يف أكيا هن نصف االجتما اا يف أي سنة وقوميية ميكن أل واء  الموو ة بالتخايب هع الوز ا

ميكن للوز ا سحب  هربرهاللس أو الوا ق البدء بعجااءاا إبياا  وو ته كائيس بالتخايب هع الوز ا وإذا ها وجد الوز ا أن ولك املااسالا 

  وا ق. وميني  وو أو رئيس اللس أو ال
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 ): حالملحق (
 اإلدارة والقضايا العملية األخرى

 ): النظام األساسي للمؤسسة الوطنية للمجتمع المدني في استونيا 1مرفق (

  9-4إلى  1-4المواد   

  توجب  لى رئيس جملس إمارة املؤسسة ها  لي:  4-1

 ونظيا إمارة أنلية اللس  4-1-1

 املسئولية  ن ونظيا حساباا املؤسسة  4-1-2

 اختاذ القااراا يف النوقاا الواور ة لنلاا املؤسسة يف إيار وحسب املوازنة املقاة هن قبل اللس اإلشاايف  4-1-3

وهيكل األجور وومو واا  إ دام هيكل املؤسسة ووقدميه ملصامقة اللس اإلشاايف وكذلك إجااءاا اختيار وووظيف املوظوني الماهلني بأجا 4-1-4

 الماهلني. 

 ووظيف وفصل الماهلني يف املؤسسة هن خالا إباات ووغيري وإ�اء  قوم الممل همما.  4-1-5

 هنح ووو واا لتمييل املؤسسة  4-1-6

 حوور اجتما اا اللس اإلشاايف ها ي  قار اللس اإلشاايف خالف ذلك  4-1-7

 ميكن لموو جملس اإلمارة أن  كون  وواً يف اللس اإلشاايف أو هد ناً يف حالة إفالم. ال 4-2

  لى جملس اإلمارة أن  لتزت أثناء إماروه للمؤسسة باألواها القانونية هن اللس اإلشاايف وكذلك الوفاء مبماهه حسب النظات األساسي.  4-3

 اق األنلية االقتصام ة اليوهية فقو مبوافقة اللس اإلشاايف. ميكن للس اإلمارة ونويذ وماهالا خارج ني 4-4

ميكن لموو ميكن للمجلس اإلشاايف أن  وكل للس اإلمارة صالحياا الوصل يف مجيع األهور املتملقة بنلاا املؤسسة ومبا ال  تمارض هع القانون. ال  4-5

 زاهاا الموو. يف جملس اإلمارة أن  واض  لى أي شخص يخا أن  قوت بتنويذ الت

ميكن للمجلس اإلشاايف يف أي وقت بغض النظا  ن السبب أن  بيل صالحياا أي  وو يف جملس اإلمارة ونتمي احلقوق وااللتزاهاا الناشئة  ن  4-6

 أي اوواقية هربهة هع  وو جملس اإلمارة حسب ولك االوواقية. 

خاى (مبا يف ذلك ومو واتا) باوواق بني الموو واللس اإلشاايف و ند إباات اوواقية هع  تا حتد د إجااءاا  مل أ واء جملس اإلمارة واللاوا األ 4-7

  وو اللس اإلشاايف  قوت رئيس اللس اإلشاايف يف املؤسسة بتمييل اللس اإلشاايف. 
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ضاار احلاصلة وإذا كان جملس اإلمارة  تكون هن أكيا  كون  وو جملس اإلمارة الذي أحلق أضااراً باملؤسسة بسبب لالوته اللتزاهاوه هسئوالً  ن األ 4-8

 هن  وو واحد فعن أ واء جملس اإلمارة هسئولني بلكل وواهين وفامي  ن األضاار احلاصلة. 

 اختصاصاا جملس اإلمارة  4-9

 ونويذ قااراا اللس اإلشاايف وحتمل املسئولية  ن ذلك 4-9-1

 اإلشاايف والممل نيابة  ن املؤسسةمتييل املؤسسة حسب ها  قاره اللس  4-9-2

 ختييو األنلية االقتصام ة اليوهية للمؤسسة وونظيا إمارتا وإباات االوواقياا وفتح احلساباا هع املؤسساا االئتمانية.  4-9-3

 يف للموافقة. إ دام اإلسرتاويجية وخية الممل وهوازنة املؤسسة ووقدمي املقرتحاا بالتغيرياا و اضما  لى اللس اإلشاا 4-9-4

 صياغة اإلسرتاويجية االستيمار ة للمؤسسة وبااهج الد ا ووقدميما إىل اللس اإلشاايف للموافقة.  4-9-5

 إ دام إجااءاا ونويذ املنافسة للحصوا  لى الد ا هن املؤسسة ووقدميما إىل اللس اإلشاايف للموافقة 4-9-6

 أشما هن �ا ة السنة املالية. 3دميه إىل اللس اإلشاايف للمصامقة  ليه خالا إ دام وقا ا السنة املالية للمؤسسة ووق 4-9-7

 إباات االوواقياا الستخدات وسائل هالية إضافية  لى أسام قااراا اللس اإلشاايف  4-9-8

 إ دام األنلية واملااجمة املالية للمؤسسة هاة واحدة كل ربع سنة ووقدميما إىل اللس اإلشاايف.  4-9-9

 ): المستفيدين 5المادة (

واملبامراا  ود ا هيئة م ا التمع املدين وكذلك اهليئاا التمو لية األخاى حسب نصوص هذا القانون ومبا  توق هع األولو اا اإلسرتاويجية والرباهج

 واألنلية غري الاحبية: 

اض املنصوص  ليما يف لوائحما الداخلية باستيناء األحزاب ملنظماا التمع املدين املسجلة حسب القانون والي ونوذ أنليتما حسب األغا  ) أ

 السياسية ونقاباا المماا واملؤسساا الد نية واملنظماا السياسية الي وستويد هن التمو ل احلكوهي. 

الوامي حسب بااهج  للكياناا اال تبار ة الي ود ا األحباث والدراساا وامللاركة يف األنلية الدولية الماهة واألشكاا األخاى هن الد ا ) ب

 اجلاهمة. 
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 واالختيار التأهيل معايير): خالملحق (

القسم األول:  3م، المادة 2003المجر ، قانون الصندوق المدني الوطني ):1مرفق (
 المستفيدين

  التأهيل معايير على مثال يلي فيما

  المستفيدين

 :الصندوق برنامج من الدعم على للحصول تتقدم أن التالية المدنية للمنظمات يمكن: 1-3 المادة

) والكنائس التأمين وجمعيات الموظفين وممثلي العمل أرباب وممثلي السياسية األحزاب باستثناء( االجتماعية المنظمات. أ
 فيها تم التي أو المناقصة فيها أُعلنت التي السنة من األول اليوم قبل واحد عام عن يقل ال ما قبل المحكمة قبل من والمسجلة

 .األساسي نظامها بحسب أنشطة بتنفيذ فعلياً  تقوم والتي الموحدة المبادئ حسب الدعم بشروط الوفاء تقرير

 من األول اليوم قبل واحدة سنة عن يقل ال ما قبل المحكمة قبل من والمسجلة) العامة المؤسسات ذلك يشمل ال( المؤسسات. ب
 أنشطتها فعلياً  تنفذ والتي الموحدة المبادئ حسب المحددة الدعم بشروط وفائها تقرر التي أو المناقصة فيها أُعلنت التي السنة
 .تأسيسها ميثاق حسب

 فقط يتم أن يمكن الصندوق برنامج من الدفع فإن ي و أ البنود ،2 الفقرات ،1 المادة في المحددة األغراض باستثناء: 2-3 المادة
 بمنظمات المتعلق CLVI/1997 القانون حسب العام النفع وضعية ملزم قانوني قرار خالل من تحوز التي المدنية للمنظمات

 .العام النفع

 دعم على الموازنة قانون في المذكورة األسس حسب المحددة الموازنة سنة أثناء تحصل والتي المدنية المنظمات: 3-3 المادة
 .الصندوق برنامج من التشغيلية للنفقات الدعم على تحصل أن لها يحق ال لعملياتها الموازنة من

 بشأن CLVI/1997 القانون من) د( البند 26 المادة حسب مباشرة سياسية بأنشطة تقوم والتي المدنية المنظمات: 4-3 المادة
 .الصندوق برنامج من دعم على تحصل أن لها يحق ال العام النفع منظمات

 5 المادة الثالث، الباب المدني، المجتمع دعم بهيئة المتعلق األلباني القانون ):2مرفق (

 التأهيل معايير على مثال يلي فيما

  المستفيدين: 5 المادة

 اإلستراتيجية األولويات مع يتوافق وبما القانون هذا أحكام حسب وتساعد األخرى الهيئات وكافة المدني المجتمع دعم هيئة تدعم
 :يلي ما الربحية غير الطبيعة ذات واألنشطة والبرامج والمبادرات

 األحزاب باستثناء ميثاقها في المحددة األغراض بحسب أنشطتها تنفذ والتي القانون بموجب المسجلة المدني المجتمع منظمات .أ 
  العامة األموال من تستفيد التي السياسية والمنظمات الدينية والمؤسسات العمالية والنقابات السياسية

 الدعم من األخرى واألشكال الدولية العامة األنشطة في والمشاركة ودراساتهم أبحاثهم دعم أجل من الطبيعيين األشخاص .ب 
 للهيئة المحددة البرامج بحسب الفردي
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 )6المادة ( ،الفصل الثالث ،): القانون االلباني بشأن هيئة دعم المجتمع المدني3مرفق (

 ا  لى هما ري االختياراهذا هي

 ): مبادئ االختيار 6المادة (

 ئ التالية: هااجمة واختيار املاشحني املستويد ن وووز ع التمو ل م ماً للمجتمع املدين مبوجب هذا القانون  لى كل هيئة متو ليه أن ولتزت باملبام  ند

 حا ة امللاركة واملنافسة )أ 

  دت التمييز واملماهلة املتساو ة  )ب 

 الكافية  ن اإلجااءاا  شوافية اإلجااءاا واختاذ القاار وإ ياء مجيع املاشحني اململوهاا )ج 
صواا الونية االلتزات بأهداف املنحة والوا لية يف استخدات املوارم واستخدات نظات وهما ري املنافسة الذي ميكن هن وقييا هقرتحاا امللار ع واملوا )م 

 واملالية الختيار وووز ع املنحة. 

 اختاذ القاار  دت إهكانية واستبمام ووز ع أهواا ألنلية قد ا ونويذها يف وار ا  )ه 

 احليام ة يف التقييا واختاذ القاار وهنع ومارض املصاحل )و 

 استبمام أي وداخل مبما جتنب متو ل نوس النلاا لنوس اهلدف أكيا هن هاة أثناء المات املاأ )ز 
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 ): دالملحق (
 الوثائق التي تضع إرشادات إجراءات التمويل

 مدونة الممارسات الجيدة ): التمويل والمشتريات :1مرفق (

 الفصل األول: مقدمة: الرؤية المشتركة

لدى كل هن احلكوهة والقياع التيو ي والتممي رؤ ة هلرتكة وهي وجوم جمتمماا  املة قو ة وإ ياء الواصة للجميع وودرك احلكوهة أن  -1

دخل المد د هن املنظماا التيو ية والتممية هع احلكوهة القياع التيو ي والتممي ميكن أن  ساها بلكل كبري يف حتقيق هذه الاؤ ة حيث و

يف  القاا هالية لتحقيق النتائج نيابة  ن احلكوهة إها هن خالا التمو ل  ن يا ق املنح أو وقدمي خدهاا  تا احلصوا  ليما هن خالا 

 امللرت اا احلكوهية. 

تائج وميكن م ا حتقيق النتائج إذا ها ا ووفري املوارم لتقدمي اخلدهاا للمستويد ن هن املما أن  تا بناء المالقة املالية بيا قة وسمح بتمظيا الن -2

 وإذا ها قاهت املنظماا الي وقدت اخلدهاا بتحسني أمائما بلكل هستما. 

 ها هي هدونة التمو ل وامللرت اا 

 وسمح المالقة املالية احلالية مائماً بتحقيق أفول النتائج ولذلك تدف هذه املدونة إىل التأثري  لى السلوك يف كل هن القياع التيو ي ال -3

 والتممي وكذلك احلكوهة لتحقيق هذه الاؤ ة و تا ذلك هن خالا ها  لي: 

 إنلاء إيار للمالقة املالية ) أ

 ى ها  توقمه كل ياف هن اآلخا حتد د التزاهاا كال اليافني بناً  ل ) ب

هذه املدونة هبنية  لى هبامئ وإرشاماا هتوق  ليما وهنلوره يف أهاكن أخاى وهي وتوافق هع التزات احلكوهة باالستخدات األهيل لألهواا  -4

ح والمقوم إال أنه  نبغي أن  الح  وهبامئ احملاسبة احلكوهية وقانون امللرت اا لدى االحتام األورويب وونيبق هبامئما ووممداتا  لى كل هن املن

 أن التمو ل باملنح وامللرت اا الماهة ويبق قوا د ووصيلية لتلوة و نبغي فما اإلجااءاا املناسبة وويبيقما يف كل حالة. 
لى اليقة واالحرتات  بين االوواق  القاا وغري هن يا قة  مل اللاكاء بلكل هلرتك. إن الرباهج الي وصما بلكل هلرتك واللااكاا املبنية   -5

 املتباما (أنظا امللحق ج) وظما التزاهاً بتحقيق األهداف هن أجل املصلحة امللرتكة وهذه هي اليا قة الي  نوذ با االوواق

ها لتحقيق الاؤ ة تدف هذه املدونة إىل املسامهة يف احلوار البناء لتحسني ممارساا التمو ل وامللرت اا ووغيي املدونة كيوية وصميا الرباهج وونويذ -6

 املذكورة أ اله بأفول يا ق ممكن وهي ال ولمل ها هي امللار ع الي متوا وهن هي املنظماا الي متوا. 

 ملن هذه املدونة 

ما ية) سواء تهذه املدونة جلميع املمنيني يف إرتلرتا الماهلني يف جماا التمو ل المات للقياع التيو ي والتممي (مبا يف ذلك أنلية امللار ع االج -7
 أكانوا  وز ون أت  يلبون أت دصلون  لى متو ل. 

يف ماخل احلكوهة وستمدف هذه املدونة األشخاص الذ ن  مدون الرباهج الي وسا د فيما هنظماا القياع التيو ي والتممي  لى حتقيق  -8

 األهداف وكذلك األشخاص الذ ن  د اون هذه الرباهج هيل هسئوأ امللرت اا واملنح. 
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 يف القياع التيو ي والتممي وستمدف املدونة األشخاص الذ ن  تقدهون بيلب التمو ل أو المقوم احلكوهية والذ ن  د او�ا.  -9

كما  نبغي أن وؤثا هذه املدونة  لى املمارساا يف قياع احلكوهاا احمللية واملؤسساا احمللية هن خالا االسرتشام با يف إ دام وونويذ  -10

 أنظا امللحق ج). المقوم احمللية (

 كيوية هيكلة املدونة 

وأخذ املدونة القارئ يف  ملية التمو ل وامللرت اا ووتياق إىل وصميا وونويذ وإباات المالقاا املالية ودتوي كل فصل  لى ووجيماا  -11

 وهملوهاا ووصيلية. 

 املبامئ الي  نبغي ويبيقما يف مجيع هنايق المالقة املالية: 

  نبغي أن  كون حتقيق النتائج هو املؤشا الائيسي لنجاح التمو ل.  - لى النتائج الرتكيز •

  نبغي أن وكون المملياا بسيية قدر اإلهكان ومبا  تناسب هع هبلغ التمو ل املخصص.  -البساية والتناسب •

ا لتقليل المبء  لى املنظماا وضمان الرتكيز  لى املمولني وامللرت ني السمي حنو ووحيد هكوناا التمو ل أو امللرت ا -التماسك والتنسيق •
  لى اإلرتاز. 

 إ ياء وقت كايف للتخييو وصنع القاار والتنويذ حبيث  كون هناك أثا حقيقي.  -التوقيت •

 ماا السابقة. السماح باختاذ قااراا هبنية  لى الو ي بأولو اا اإلنواق وأن وتملا كل هن احلكوهة والقياع املدين هن األ  -اللوافية واملساءلة •

 و سا د ذلك يف بناء اليقة وحتد د والتغلب  لى امللاكل قبل أن وؤثا  لى حتقيق املخاجاا.  -النقاش واحلوار •

 ووما احتياجاا اآلخا ن ومبا  سا د يف جتنب امللاكل وحتقيق النتائج.  -المايوة •

 الفصل الثاني: تصميم البرنامج

 يلى لتحقيق النتائج امليلوبة.  تملق هذا الوصل بالتخييو باليا قة امل -1

 ها الذي حناوا إرتازه

ا ميكن أن حتقق المد د هن الرباهج احلكوهية املخاجاا املستمدفة هنما هن خالا إشااك املنظماا التيو ية وهنظماا التمع يف  ملية وصمي -2

ثري الرباهج حيث أن الرباهج املصممة جيداً وأخذ يف احلسبان كيف ميكن للقياع التيو ي والتممي أن  ممل باللكل األهيل هع احلكوهة والتأ

بلكل يو ل األجل  لى التنمية وميكن إحداث هذا التأثري يو ل األجل إذا ها كان هناك نسبة وأكد أكرب لدى هذه املنظماا حوا هصامر 

 إ ااماتا. 

 املنافع للقياع التيو ي والتممي 

  ستويد القياع التيو ي والتممي هن التصميا اجليد للربناهج.  -3
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 الرباهج: 

 لتيو ي والتممي أكيا صلة بالقياع ا •

 وسمح للمنظماا باملسامهة الوا لة يف حتقيق أهداف السياسة الماهة.  •

 ومظا النتائج املتوق  ليما  •

 وسمح للمنظماا بالنمو والتيور وأن وصبح أكيا فا لية  لى املدى اليو ل •

 املنافع للحكوهة 

 : وستويد احلكوهة هن التصميا اجليد للرباهج بوجوم بااهج ولج ها  لي -4

 حمدمة بلكل جيد وواقمية وميكن ونويذها  •

 واضحة حوا أسباب  دت حصوا أي هنظمة  لى متو ل •

 ومزز القياع التيو ي والتممي وقدروه  لى األماء  لى املدى اليو ل.  •

 هاذا دتاج القياع التيو ي والتممي لتحقيق ذلك

أن  ساها القياع التيو ي والتممي بلكل بناء يف وصميا الرباهج وواكيز هسامهة القياع  لى احتياجاا املستويد ن و تممد القياع   ب -5

 التيو ي والتممي باحرتات السا ة وأن  كون واضحاً فيما  تملق باللاائح الي مييلما. 

سيحصل لو انتمت المالقة املالية وأن ختيو للمااحل الالحقة هبكااً (أنظا الوصل  لى املنظماا التيو ية والتممية أن ووكا يف ها الذي  -6

 السابع). 

 ها الذي  نبغي  لى احلكوهة  مله لتحقيق ذلك 

 للمالقة املالية للحكوهة هع املنظماا التيو ية والتممية  امة األهداف اليالثة التالية:  -7

 ة  امة هن خالا  قد أو هنحة الدفع مللاوع أو خدهة همين -متو ل امللار ع •

االستيمار يف بناء قدراا جد دة أو هنظماا جد دة لتيو ا قدرتا يف املسامهة يف أهداف السياسة الماهة  امة هن خالا املنح  -متو ل التنمية •
 ن فائدة وشاوا الدفع املانة. أو القاوض وورتاوح القاوض هن القاوض بالوائدة التجار ة والي قد ولمل ختويض سما الوائدة أو القاوض بدو 

 للمنظماا الي ومترب ذاا أمهية إسرتاويجية والي  مترب  ملما هاهاً وذلك هن خالا املنح  امة. -التمو ل االسرتاويجي •
ذلك أل�ا وؤمي واويباا التخييو والتمو ل يو لة األجل  امة إىل حتقيق االستخدات األهيل للماا بلكل أفول هن االوواقياا لسنة واحدة و  -8

وميي استقاار هاأ أكرب وختوض الوقت امليلوب واجلمد املبذوا للتقدت بيلباا متو ل جد دة والتواوض  لى المقوم وبالنسبة للمنح  لمل 

 ذلك االوواقياا الدوارة هتمدمة السنواا. 

وصميا الربناهج و سا د ذلك يف التماف  لى ها وتممد احلكوهة هىت ها أهكن ذلك أن وميي الواصة للقياع التيو ي والتممي للملاركة يف  -9

  لي: 

 لايا ونويذ الربناهج وكيف ميكن إحالة املخايا إىل املؤسسة احلكوهية أو املنظمة التيو ية الي وستييع التماهل هع هذه األخيار.  •
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 يف املااحل األوىل هن الربناهج). الموائق أهات التنويذ (هيالً وجوم إيار زهين غري واقمي أو بوء التنويذ أو وجوم ضغو كبري •

هن خالا ضمان أن وكون هذه األحجات صغرية مبا  كوي للمسا دة يف إ ام قا دة إهدام هتنو ة والسماح  -احلجا األهيل للمنح أو المقوم •

 للمنظماا الصغرية باملنافسة. 

  ها هي جوانب الربناهج الي سوف وستويد هن اشرتاك القياع التيو ي والتممي

مان فيما إذا كان هناك حاجة إلرشاماا إضافية لتوجيه القائمني  لى ووز ع التمو ل احلكوهي واملسئولني  لى املستوى اإلقليمي أو احمللي لو •
 ونويذ هبامئ هذه املدونة. 

ة أن  نظا وصميا الربناهج أ واً يف كيوية استداهة نتائج الربناهج واملسامهة يف بناء القدراا يو ل األجل للمنظماا التيو ية والتممي  نبغي -10

 وهذا  مين أن  مكس التمو ل كاهل وكلوة اخلدهة مبا يف ذلك النسبة امللاو ة للتكاليف اإلمار ة (أنظا امللحق م)

 ىأ ن وبحث  ن هملوهاا أخا 

 الوصل اليالث  -اإلرشاماا للمؤسسني •

  9و 8و 7األقسات  -التوكري بذكاء ملصلحة القياع التيو ي •

 هدونة التلاور ووقييا السياسة •

 صنع السياساا بلكل أفول  •

 الوصل الاابع  -هدونة اوواق مجا اا التمع •

 إرشاماا المو اا الماقية والسوم واألقلياا  •

 اللااكاا

يو ي والتممي ونوذ المد د هن الرباهج هن خالا اللااكاا احمللية وقد واافق منو بااهج اللااكة هع اشرتاا أن  كون هناك هلاركة فا لة هن القياع الت

لتيو ية والتممية هاالً حيث ومظا بااهج اللااكة هن اإلرتاز هن خالا االستيمار يف المملية نوسما. وستملك املسامهة يف  ملية اللااكة هع املنظماا ا

ها  لي ووقتاً و لى األخص للمنظماا الي ال  وجد لد ما هوظوني هتخصصني باسا السياساا ولذلك  لى احلكوهة  ند إ دام بااهج اللااكة أن وأخذ 

 بمني اال تبار: 

وفري املوارم للبنية التحتية للقياع التيو ي والتممي وغيية التكاليف املتملقة بالدخوا يف أي باناهج جد د هنذ البدا ة مبا يف ذلك و -التمو ل -1

 وبناء القدراا لاراة السياسة احلكوهية. 

 التلاور هبكااً يف المملية وليس فقو يف النما ة -التلاور -2

 الوقت  -3

  نبغي أن  كون الوقت كافياً لكل هن الممل التحوريي وبناء اللااكاا.  -4
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 ناقصاتالفصل الثالث: إجراءات التقدم والم

  غيي هذا الوصل  ملية إصدار الد واا والتقدت بالماوض ووقييا اليلباا والمياءاا وإ ياء إشماراا القااراا.  -1

 ها الذي حناوا حتقيقه

 ملية وقدمي اليلباا واملناقصاا الي ودار بلكل جيد أن وتمكن املنظماا هن حتقيق أهداف الربناهج وومين المملياا املدارة بلكل  ومين -2

 جيد أن  تا واكيز املوارم  لى حتقيق النتائج وليس  لى  ملية اليلب أو املناقصاا نوسما. 

 املنافع  لى القياع التيو ي والتممي 

ليلب أو املناقصة املدارة بلكل جيد للقياع التيو ي والتممي أن دصل  لى فاص حتقيق اإلرتازاا وإذا ها أ يي للمنظماا وسمح  ملية ا -3

 اا. الوقت الكايف للتقدت فع�ا سوف  قدهون يلباا أو  ياءاا وا ية وسليمة كما أنه لن  كون لزاهاً  ليما إنواق هوارم كبرية لتقدمي اليلب

 هة املنافع للحكو 

لنتائج وستييع احلكوهة أن وماف أن املنظمة املختارة هي املنظمة األفول القامرة  لى حتقيق األهداف امليلوبة وأن النوقاا هاكزة  لى حتقيق ا -4

 وليس  لى  ملية وقدمي اليلباا. 

 هاذا  نبغي  لى القياع التيو ي والتممي  مله هن أجل حتقيق ذلك

ا بالواص وأن  سمى لوما اإليار الزهين و ملية اختاذ القاار وولتزت هنظماا القياع التيو ي والتممي  ند  توجب أن  كون القياع  لى  ل -5

 التقدت بأن وتأكد أ�ا هؤهلة وأن الممل املقرتح دقق أهداف الربناهج وأ�ا ووما مجيع اللاوا. 

ى التمو ل احلكوهي وأنه قد  كون هناك هنظماا أخاى وتقدت ودرك املنظماا التيو ية والتممية أن هناك يلباا هتنافسة للحصوا  ل -6

هسائلة للحصوا  لى التمو ل وودرك املنظماا أن القاار النمائي هو قاار املمولني ووتممد املنظماا التيو ية والتممية بأن  كون لد ما خيوا 

السليا حبيث وتا استمامة التكاليف بالكاهل (أنظا امللحق  واضحة  لى األخص  ند وقدمي المياءاا امللرتكة وأ�ا ستوزع النوقاا باللكل

 م). 

 ها الذي  نبغي  لى احلكوهة  مله لتحقيق ذلك 

 لى احلكوهة أن وتيح الواص وأن وتخذ أساليب نلية لتلجيع املنظماا  لى التقدت بيلباتا و مترب األسلوب النلو هاهاً بلكل خاص يف  -7

ا واملنظما املنظماا التيو ية والتممية الي قد ال وكون وقدهت بيلب متو ل يف املاضي مبا يف ذلك املنظماا الي متيل السوم واألقلياا الماقية

كة هن الد نية والتممية و نبغي أن  ميى للمنظماا الوقت الكايف للام و لى األخص لأل ماا الكبرية أو األ ماا امللرتكة (هيل الماوض امللرت 
  دة مجمياا). 
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ظماا التيو ية  نبغي أن وكون اململوهاا واالستماراا واضحة و سمل الوصوا إليما وولمل مجيع اململوهاا ذاا الصلة حبيث وستييع املن -8

ئاا أن والتممية أن وتخذ قااراا وا ية حوال لتقدت هن  دهه و نبغي أن وكون المملية هتناسبة هع كمية التمو ل املتاحة و لى اإلماراا واهلي

 ووكا يف استخدات أسئلة منيية أو أن وسمى لتنسيق يلباا التقدت. 

ذاا الصلة لتقا ا هن دصل  لى التمو ل أو المقد و نبغي أن ولمل االستماراا وتممد احلكوهة أن ويلب هملوهاا حوا استماراا اليلب  -9

  لى حتد د المنوان الذي  تا االوصاا به لتقدمي االستوساراا. 
تملقة بتقدمي  نبغي أن  تا ووما احلاجة امللاو ة للمنظماا التيو ية والتممية بعمراج المناصا ذاا الصلة هن التكاليف اإلمار ة يف وقد ااتا امل  -10

يف ظل خدهاا همينة. ال ميكن أن  ميى للمنظماا التيو ية والتممية هماهلة ووويلية يف جماا امللرت اا إال أنه دق هلا وقا ا سماها اخلاص 

ملوهاا حوا أوماب املنافسة و نبغي أن  تا واسيه المقوم  لى أسام االستخدات األفول لألهواا و لى امللرت ني جتنب حماولة احلصوا  لى امل

 اإلمارة والتكاليف اإلمار ة إال أنه ليس واجباً  ليما قبوا الماوض إذا ي  كونوا هقتنمني أ�ا حتقق االستخدات األهيل للماا.

ا املتوقمة لوضع  نبغي إيالع املتقدهني  لى جما اا المملية و نبغي اإلشمار بالقااراا يف الوقت املناسب وأن  ميى إشمار كايف هقدهاً بالتوار   -11

أشما للرباهج اجلد دة و ب إ ياء املنظماا الصغرية أو اجلد دة فرتة إشمار أيوا.  نبغي وقدمي  3اللاوا و نبغي أن ال وقل فرتة اإلشمار  ن 

 التغذ ة الااجمة حوا أسباب القااراا.

 أ ن وبحث  ن هملوهاا إضافية 

 ل األوسع).الوصل الاابع (هوموت التمو  –إرشاماا للممولني  •

 .13و  12و  11و  10و  9و  7األقسات  –التوكري بذكاء للقياع التيو ي  •

 اإلرتاز بلكل أفول. •

 هدونة اجلما اا التممية. •

 اوواق المو اا الماقية والسوم واألقلياا. •

 الفصل الرابع: االتفاق على شروط اإلنجاز

 وحتد د املخايا يف اوواقياا التمو ل.  تياق هذا الوصل إىل االوواق  لى املخاجاا والنتائج .1

 ها الذي حناوا أن ننجزه 

 شاوا التسليا الوا لة حتدم املخايا بيا قة وؤمي إىل وضع احلوافز اإل ابية وبذا ضمان حتقيق أفول النتائج املمكنة. .2

 املنافع للقياع التيو ي والتممي

إرتازه وهىت حبيث وستييع املنظماا أن ختيو وأن ونجز بوا لية.  ستويد القياع هن  شاوا اإلرتاز الوا لة حتدم بوضوح التوقماا حوا ها  اام .3

الي شاوا اإلرتاز املتناسبة وبذلك  ستييع الرتكيز  لى املخاجاا أو النتائج املاام حتقيقما وبذا نومن أن  كون القياع هسئوا  ن املخايا 

  ستييع إمارتا.
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 املنافع للحكوهة

الوا لة حتقيق أفول املخاجاا والنتائج للتمو ل املقدت و نبغي التماف  لى املخايا وفممما واالوواق  ليما وإحالتما إىل  وومن شاوا اإلرتاز .4

نظمة الي املؤسسة الماهة أو املنظمة التيو ية والتممية القامرة  لى إمارتا كما وساها شاوا اإلرتاز الوا لة يف خلق  القة  مل فا لة هع امل

 ا التمو ل. قدت هل

 ها الذي دتاجه القياع التيو ي والتممي لتحقيق ذلك 

 لى  لى املنظماا التيو ية والتممية أن وسمى لالوواق  لى شاوا اإلرتاز يف البدا ة وأن وكون هيلمة  لى املخايا الي هي هسئولة  نما و  .5

 األخص املخايا املصاحبة لمملية حتقيق املخاجاا أو النتائج.

لقياع التيو ي والتممي أنه هن امللاوع ملموأ املنحة أن  يلبوا أن  ماف اجلممور بتمو لما وذلك هن خالا املنظماا املمولة يف  درك ا .6

 الظاوف املناسبة.

 ها الذي  نبغي  لى احلكوهة القيات به لتحقيق ذلك

األماء) هع املنظماا التيو ية والتممية قبل إباات المقد أو اوواقية وتممد احلكوهة بأن ولاح شاوا اإلرتاز وأن وتوق  ليما (هيل هما ري النجاح و  .7

التمو ل و لمل ذلك اإلجااءاا الي وتخذ إذا أخوقت املنظمة التيو ية يف إرتاز ها هو هيلوب و لى اإلماراا واهليئاا أن وكون حساسة 

لية هبسية هتوق  ليما هسبقاً للاقابة  لى التغيرياا وأن  ؤخذ لألثا الذي ميكن أن حتدثه التغيرياا يف المقد و نبغي أن وومن وجوم  م

 باحلسبان املالحظاا هن املنظماا التيو ية والتممية فيما  تملق بالتغيرياا امليلوبة.

بة إلمارتا و نبغي للحكوهة وتممد احلكوهة بأن وناقا األخيار هقدهاً وأن ووكل املسئولية إىل اجلمة احلكوهية أو املنظمة التيو ية والتممية املناس .8

 بلكل خاص أن ونظا يف وأن وماجل املخايا املتملقة باليلب  لى خدهاا همينة.

وهاً  نبغي إبقاء النتائج املستمدفة يف احلسبان و نبغي أن وكون اللاوا هاوبية بتحقيق هذه النتائج و ب أن وكون شاوا اإلرتاز هتوافقة  م .9

 هتناسبة هع حجا املنحة أو المقد. بني اجلماا احلكوهية وأن وكون

 أ ن وبحث  ن هملوهاا إضافية 

 (ولخيص المملية). 15الوصل الياين الصوحة  –إرشاماا للممولني  •

 .17القسا  –التوكري بذكاء للقياع التيو ي  •

 املمارساا اجليدة يف وقدمي املنح. •

 إمارة املخايا هع شاكاء اإلرتاز. •

 الدفع الفصل الخامس: االتفاق على شروط

  تملق هذا الوصل برتويباا مفع املنح أو لمقوم الممل. )1
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 ها الذي حناوا إرتازه

  نبغي أن وسمح شاوا الدفع بتمو ل اخلدهاا باليا قة األكيا فا لية حبيث  تا حتقيق النتائج يو لة األجل باللكل األفول. )2

 املنافع للقياع التيو ي والتممي 

 لى وقدمي أفول اخلدهاا للمستويد ن وهذا  سمح كذلك للمستويد ن بالتخييو للمستقبل حبيث ميكن  ستويد القياع هن خالا القدرة  )3

 حتسني يا قة وقدمي اخلدهاا.

 املنافع للحكوهة 

وستويد احلكوهة هن شاوا الدفع الي متكن املنظماا هن التيور والي وسا د كذلك  لى ضمان أن  كون هناك قا دة  ا وة هن املورم ن  )4

بية نوذ ن ووسا د يف إ ام  القاا  مل فا لة ووسا د شاوا الدفع املمقولة  لى استقاار املنظماا التيو ية والتممية وإ ام حوافز إ اوامل

 هلا.

 ها الذي دتاجه القياع التيو ي والتممي لتحقيق  ذلك

وامللار ع املمولة وحساباتا و نبغي أن ووافق املنظماا التيو ية   تممد القياع التيو ي والتممي بأن  كون لد ه أنظمة جيدة إلمارة املالية )5

 والتممية  لى هوموت واضح حوا شاوا الدفع مبا يف ذلك كيوية التماهل هع املنح غري املنصافة.

 ها الذي حتتاجه احلكوهة لتحقيق ذلك

ووتممد احلكوهة بأن ودفع للمنظماا التيو ية والتممية (حسب   لى احلكوهة حتد د هواقيت الدفع هن أجل أن ووجد احلوافز املناسبة لإلرتاز )6

هن أجل حتقيق االستخدات األهيل لألهواا و توجب أن وتخذ اإلماراا واهليئاا  لى هوموت واضح يجال احلاجة) هقدهاً ملختلف النوقاا وليس 

 هع املنوذ ن حوا كيوية التماهل هع املنح غري املنصافة.

يذ الرتويباا املالية يو لة األجل  ندها وكون هذه الرتويباا حتقق االستخدات األهيل لألهواا وقد أمخلت احلكوهة نظات وتممد احلكوهة بتنو )7

 وسو ة كل ثالث سنواا لإلماراا والسلياا احمللية و نيبق هوموت التسو ة كل ثالث سنواا  لى املنظماا التيو ية والتممية.

يف الوقت احملدم (ومبا  توافق هع قانون الدفع املؤخا للد ون التجار ة الذي دكا المقوم وقانون ممارساا الدفع  لى اإلماراا واهليئاا أن ودفع  )8

 اجليدة).

 أ ن وبحث  ن هملوهاا إضافية

 .3و  2و  1الوصوا  –إرشاماا للممولني  •

 .14القسا  –التوكري بذكاء للقياع التيو ي  •

 اإلرتاز األفول. •

 جليدة.هدونة ممارساا الدفع ا •
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 الفصل السادس: االتفاق على المتابعة والتقارير 

 ملية   مدف هذا الوصل إىل ضمان أن حتقق املنظماا التيو ية والتممية املخاجاا املتوق  ليما وأن وساها يف حتقيق النتائج املاجوة يف إيار )1

 وسمح برتكيز املوارم  لى اإلرتاز ووقدمي اخلدهاا.

 ها الذي حناوا إرتازه 

 ز املتابمة الوا لة  لى املخاجاا وهي وناسبية وليست ثقيلة المبء ووومن اللوافية يف استخدات األهواا وها الذي ا إرتازه.يواك  )2

 املنافع للقياع التيو ي والتممي 

ح اململوهاا اإلمار ة اجليدة  ستويد القياع التيو ي والتممي هن الرتكيز  لى النتائج وليس إضا ة الوقت يف التقار ا غري الواور ة ووسم  )3

 للمنوذ باالستجابة للتغيرياا أو امللاكل وبناء  القة ثقة هع املموا أو امللرتي.

 املنافع للحكوهة

وستويد احلكوهة هن االستخدات األهيل لألهواا والنوقاا كما وستويد احلكوهة هن وجوم  القاا جيدة هع املنظماا التيو ية والتممية   )4

قة اجليدة هع وجوم املتابمة الوا لة املتوق  ليما  لى ضمان وباما اململوهاا يف هاحلة هبكاة إذا كان هناك أي وغيرياا أو هلاكل  ووسا د المال

 كما ووفا املتابمة والتقار ا هملوهاا هويدة للتخييو وإ دام السياسة الماهة واالستوامة هن التجارب احلالية والسابقة.

 التيو ي والتممي لتحقيق ذلكها الذي دتاجه القياع 

ستقدت  تممد القياع التيو ي والتممي بأن  كون نز ماً وشوافاً يف التقار ا وهو  درك أن املسائلة الماهة وتيلب هستوى همني هن التقار ا.   )5

 الغ همينة هن املنحة).املنظماا التيو ية والتممية إشمار هبكا بسري املوازنة واإلرتاز (هيالً يف حالة احتماا  دت صاف هب

 ها الذي حتتاجه احلكوهة لتحقيق ذلك

 وتممد احلكوهة بأن وكون وناسبية (هع حجا التمو ل وحجا املنوذ واملخايا املتوقمة يف اشرتاياا املتابمة وأن واكز  لى النتائج).  )6

نظماا الي حتصل  لى متو ل هن  دة هصامر وكذلك سوف ونظا احلكوهة يف إمهاج أو ووحيد هتيلباا املتابمة حبيث ال  يقل  لى كاهل امل  )7

اقية أو  دت إثقاا كاهل املمولني أنوسما.  نبغي أن ولتمل الاقابة  لى اململوهاا امليلوبة فقو أو الي وستخدت لتقييا األماء وقبل ووقيع اوو

وبة وستسا د النقاشاا كذلك  لى االوواق حوا كيوية  قد املنحة  نبغي أن وناقا اإلماراا واهليئاا هع املنوذ اململوهاا الي ستكون هيل

النتائج هتابمة النتائج و لى اإلماراا واهليئاا التوكري فيما  نبغي القيات به إذا كان هناك إخواق يف حتقيق أهداف اإلرتاز وكيف ميكن حتقيق 

 املستمدفة بياق أخاى.

 أ ن وبحث  ن هملوهاا إضافية 

 الوصل الاابع. –للممولني  إرشاماا •
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 .17القسا  –التوكري بذكاء للقياع التيو ي  •

 اإلرتاز األفول. •

 ممارساا املنح اجليدة. •

 الفصل السابع: إنهاء العالقة مالية 

  تياق هذا الوصل إىل إمارة إ�اء المالقاا املالية وكذلك  لمل:  .1

  ندها ونتمي املنحة أو المقد. •

  ند إ�اء التمو ل بلكل هبكا  ند  دت حتقيق أهداف اإلرتاز. •

  ند انتماء التمو ل كنتيجة ملااجمة التمو ل اإلسرتاويجي أو التنموي. •

 ها الذي حناوا إرتازه

دة بني املموا إ ام  ملية ودار بلكل جيد مما  قلل األثا السلج  لى املستويد ن وكذلك االستقاار يو ل األجل للمنظماا والمالقة اجلي .2

 واملنظماا الي حتصل  لى التمو ل.

 املنافع للقياع التيو ي والتممي

د لة وؤمي المملية املدارة بلكل جيد إىل ختويف أثا إ�اء المالقاا املالية ووسا د املنظماا يف التحوري خليو اليوارئ وحتد د هصامر مخل ب .3

ن ولتزت املؤسساا بواجباتا كأرباب  مل جيد ن ( لى سبيل املياا هن خالا إ ياء فرتة وميكن هذا هن ولبية احتياجاا املستويد ن وضمان أ

 مساح هناسبة) كما ود ا المملية الي ودار بلكل جيد االستقاار واالستداهة يو لة األجل للمنظماا.

 املنافع للحكوهة 

كوهة كذلك هن االحتواظ بمالقاا  مل جيدة هع املنظماا وستويد احلكوهاا هن وقليل أي أثا حمتمل  لى املستويد ن كما وستويد احل .4

امة احلكوهة التيو ية والتممية حبيث وستما يف المالقة البناءة إىل ها وراء هذه املنحة أو المقد و ؤمي االستقاار يو ل األجل يف القياع إىل إف

 لتحقيق أهداف السياسة الماهة. ألن املنظماا التيو ية والتممية ميكن أن وستما يف وقدمي هسامهة فا لة

 ها الذي  نبغي  لى القياع التيو ي والتممي لتحقيق ذلك 

اً ألي  درك القياع التيو ي والتممي أن التمو ل ميكن أن  نتمي ألن األولو اا وتغري أو ألن النتائج ي حتقق و تممد القياع بأن خييو هسبق .5

 أثا سلج  لى كل هن املستويد ن واملنظمة.وغيرياا يف الظاوف هن أجل التقليل هن أي 

 

 



 
28 

 ها الذي حتتاجه احلكوهة إلرتاز ذلك 

و ية وتممد احلكوهة بأن وميي إشمار كايف بع�اء املنحة أو المقد و نبغي أن ال وقل فرتة اإلشمار  ن ثالثة أشما و سا د ذلك املنظماا التي .6

وإ دام خيو بد لة و نبغي أن حتدم اإلشماراا أسباب إ�اء اوواقية التمو ل أو المقد وأن والتممية  لى الوفاء مبماهما كأرباب  مل جيد ن 

 وسمح للمنظمة املنوذة بأن وستجيب ألي هقرتحاا بتغيرياا أو إ�اء الرتويباا.

 هع املنظمة ها هي اإلجااءاا إذا ي وكن أي هنظمة ويو ية أو جمتممية حتقق األهداف املنلومة  توجب  لى اإلماراا واهليئاا أن وناقا أوالً  .7

الوا ل الي ميكن اختاذها لتحسني اإلرتاز (هيالً إهكانية ومد ل خية الممل) ويف حالة  دت حتسن األماء ووجوم لاياة فيما  تملق باالستخدات 

وكا يف كيوية حتقيق األهداف األصلية لألهواا الماهة فمن امللاوع  ندئذ سحب التمو ل أو إ�اء المقد هبكااً و لى اإلماراا واهليئاا أن و

 بلكل بد ل.

 أ ن وبحث  ن هملوهاا إضافية 

 الوصل الاابع. –إرشاماا للممولني  •

 التوكري بذكاء للقياع التيو ي. •

 إرشاماا المو اا الماقية والسوم واألقلياا •

 الفصل الثامن: تنفيذ المدونة 

باللااكة هع احلكوهة وونيبق املدونة  لى املنظماا اليو ية والتممية يف ارتلرتا كمستويدة سوف وممل جممو ة  مل القياع التيو ي والتممي  )1

وماف  هن التمو ل احلكوهي واملبالغ املقدهة لتقدمي اخلدهاا وسوف وممل جممو ة الممل  لى واو ج املدونة للمنظماا التيو ية والتممية حبيث

 اتا.ووستخدت وووما وولتزت بالتزاهاتا وووصي

ملنايق وهيئاا ونيبق املدونة يف ارتلرتا  لى مجيع اإلماراا احلكوهية املاكز ة واجلماا التنويذ ة واجلماا احلكوهية األخاى واملكاوب احلكوهية يف ا )2
سوف وممل هكاوب التنمية اإلقليمية وهوز ي اليانصيب الويين واجلماا املتماقد همما لتوز ع التمو ل احلكوهي للقياع اليو ي والتممي و 

 ج هلذه االوصاا بني اإلماراا املمنية والقياع التيو ي والتممي  لى التو ية بذه املدونة يف القياع احلكوهي وسوف وممل احلكوهة  لى الرتو 

 ا وهااسالتا.املدونة كأماة للممارساا اجليدة جلميع املمولني هن أجل اإلشارة إليما هع االوواق واالوواقاا احمللية يف هيبو ات

 توقع هن احلكوهاا احمللية وهؤسساا القياع المات أن والح  هبامئ هذه املدونة وأن ونتمجما كأفول املمارساا يف  ملما و نبغي أن  )3

 مللرت اا).وستخدت هذه املدونة بتوجيه االوواقاا التنمو ة والتنويذ ة احمللية (هن خالا هدوناا حملية للممارساا اجليدة يف جماا التمو ل وا

االجتماع سيتا هااجمة اإلرتاز يف اجتماع املااجمة السنوي فيما  تملق باستخدات وونويذ هذه املدونة وسيتا اال تمام  لى وقار ا اإلماراا بذا  )4

هلرتكة والي وهسح القياع التيو ي والتممي املنوذ هن قبل جممو ة الممل وسيتا يف االجتماع السنوي للمااجمة االوواق  لى خية  مل 

وقع ستحدم األهداف الااهية إىل التنويذ الكاهل لالوواق واملدونة هن قبل احلكوهة والقياع. وتوفا نسا هن التقا ا السنوي وخية الممل هن ه
) أو جممو ة  مل االوواق www.activecommunities.homeoffice.gov.ukإمارة التمماا النلية لدى وزارة الداخلية (

)www.thecompact.org.uk سيكون أحد االختباراا الائيسية للتنويذ للقياع التيو ي والتممي هو هستوى الو ي حوا االوواق .(

ت هن اإلماراا أن وافع وقار ا 2004/2005واملدونة حسب املسح السنوي للقياع الذي ونوذه جممو ة الممل. وتيلب خية  مل االوواق 



 
29 

لتمو ل وامللرت اا كما سيقوت جملس القياع بوزارة الداخلية بافع التقار ا حوا التيوراا يف ممارساا التمو ل حوا ونويذ املمارساا اجليدة يف ا

 وامللرت اا.

 ونيبق اوواقاا لتلوة يف و لز واسكتلندا وأ الندا اللمالية 

ي قدر املستياع حل االختالفاا حوا ويبيق ذلك ددم االوواق اإليار المات لتحسني المالقة بني احلكوهة والقياع التيو ي والتممي و نبغ )5

وواق مبا اإليار هن قبل كال اجلانبني وللمسا دة يف هذه المملية وإذا ها وافق كال اليافني قد وكون الوساية وسيلة هويدة حملاولة التوصل إىل ا

اية للمسا دة يف هذه احلاالا.  ندها  لكل أي سلوك  توافق هع التزات احلكوهة باستخدات الياق البد لة حلل النزا اا و توفا باناهج الوس

وا ا الي  تمارض هع هذا اإليار ممارسة هن ممارساا سوء اإلمارة ميكن رفع شكوى إىل هكتب املظاي الربملاين باليا قة املمتامة وميكن إحالة الق

 ولمل احلكوهاا احمللية إىل هكتب هظاي احلكوهاا احمللية.
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 :)ذ(الملحق 
 القواعد التي تحكم التعاقد والدفع 

 –إجراءات إعالن الدعوات المفتوحة  –: المؤسسة الوطنية للمجتمع المدني )1(مرفق 
 –اإلفصاح عن ومتابعة تنفيذ المنح  –إجراءات الطلبات والمشاريع ذات األفكار الجيدة 

 استونيا 

 لمنحة: تنفيذ وتعديل وإنهاء عقود التنفيذ وإعادة تسديد ا6المادة 

ص  لى املنظمة املنوذة أن ونوذ امللاوع حسب اللاوا واألحكات املنصوص  ليما يف  قد التنويذ وحسب اليلب املقدت واملوازنة و نبغي أن  ن .1

رياا كبرية  قد التنويذ  لى قوا د  مل املنظمة املنوذة حسب اللوائح احلالية والد وة املوتوحة وشاوا املنافسة املوتوحة. يف حالة حصوا أي وغي

 يف خية التنويذ أو املوازنة بدون االوواق هع املؤسسة الوينية للمجتمع املدين فأن النوقاا املاوبية بذلك لن  تا قبوهلا.

نوذ لى امليف حالة أن  ظما أثناء ونويذ امللاوع أنه هن املنيقي  مل ومد الا كبرية يف خية التنويذ أو املوازنة يف  قد التنويذ اليابت  توجب   .2

المنوان للملاوع أن  قدت يلباً هربراً وخية ونويذ حمدثة وهوازنة إىل هكتب املؤسسة الوينية للمجتمع املدين هع نسخة بالرب د اإللكرتوين إىل 

kysk@kysk.ee  أ ات  مل ويف حالة املصامقة  لى التمد الا امليلوبة سيتا وقدمي  10وسيقوت هكتب املؤسسة مبااجمة اليلب خالا

رماً حق لمقد التنويذ فيما  تملق خبية التنويذ واملوازنة احملدثة وسيتا ووقيمه كذلك ويف حالة أن وافض املؤسسة اليلب سوف  ستلا املتقدت هل
 هوقماً بالرب د اإللكرتوين وبمدها دق للمنظمة املنوذة أن وتقدت بيلب اإل�اء املبكا للمقد خالا  لاة أ ات  مل.

%  توجب  لى املنظمة املنوذة أن وتقدت بيلب إمراج هلحق جد د يف 10يف أي بنوم نوقاا يف املوازنة مبا  تجاوز  ند حصوا أي ومد ل  .3

 المقد هن أجل وأكيد خية الممل واملوازنة اجلد دة.

اًء  ليه ويف حالة وجوم أن هدف املؤسسة الوينية للمجتمع املدين هو ومز ز القدراا المملية (مبا يف ذلك املالية) للمنظماا املد وهة وبن .4

افذة احناافاا أثناء ونويذ امللاوع  لى املؤسسة وكذلك شاكائما حماولة إ ام حلوا وومن استماار ونويذ امللاوع حسب القوانني واللوائح الن

نقص ا حتد دها هن قبل  وكذلك مبا  توافق هع الد وة املوتوحة أو املنافسة باألفكار اجليدة و ميي امللاوع هو د حمدم إلصالح أي جوانب

ؤسسة املنظمة املنوذة أثناء ونويذ امللاوع حيث  ؤمي التصحيح السا ع جلوانب القصور ووصحيح األنلية هن قبل املنظمة املنوذة إىل متكني امل

 هن استماار الد ا املاأ.
 ويلب املؤسسة التسد د اجلزئي أو الكاهل للمنحة إذا ها خالوت املنظمة املنوذة بلكل كبري المقد أو الالئحة املتملقة باستخدات املنحة سوف .5

وأحكات وشاوا الد وة املوتوحة أو إذا جتاهلت اشرتاياا املؤسسة املتملقة بتصحيح أي جوانب نقص. سيحدم  قد التنويذ أسس وسد د 

 املنحة.

 : التقارير والمتابعة والرقابة والتقييم على تنفيذ المنحة7ادة الم

 ؤسسة.بلكل  ات ال ولرتا املؤسسة هن املنظمة املنوذة أن وقدت نسخاً هن الوثائق األصلية  ند وقدمي امللاوع والتقار ا املالية إىل هكتب امل )1

نويذ امللاوع حبيث ويبت أن األنلية قد ا ونويذها حسب اجلدوا املخيو ستقوت املنظماا املنوذة بتنظيا امللاوع والتقار ا املالية أثناء و )2

 واحلجا امليلوب وأن املنحة قد استخدهت حسب املوازنة.
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  لى املنظمة ا ملنوذة أن حتتو  بالوثائق الي ويبت ونويذ أ ماا امللاوع وكذلك الوثائق املالية األصلية. .1

ة ووقا ا �ائي  ن امللاوع وكذلك كلوفاا بنكية حسب استماراا املؤسسة يف املوا يد احملدمة  لى املنظمة املنوذة أن وقدت وقار ا هؤقت .2

يف  قد التنويذ إىل هكتب املؤسسة الوينية للمجتمع املدين وسيتا إرساا مناذج الكلوفاا إىل هنوذي امللار ع بالرب د اإللكرتوين خالا 

  لاة أ ات  مل بمد ووقيع المقد.

يا وهتابمة والاقابة  لى املنحة التواصل هع املنظمة املنوذة (مبا يف ذلك التواصل بالتلوون أو الرب د اإللكرتوين هن أجل احلصوا ولمل أنلية وقي )3
ؤقتة تقار ا امل لى اململوهاا املتملقة بسري ونويذ امللاوع) والز اراا امليدانية (مبا يف ذلك امللاركة يف الومالياا املتملقة بامللاوع) ووقدمي ال

 والتقار ا النمائية  ن امللاوع  لى االستماراا املقاة هن قبل املد ا التنويذي للمؤسسة وكذلك أي وثائق وؤكد سري إجااءاا امللاوع.

خلية اسيكون لزاهاً  لى املنظمة املنوذة أن وسمح ملكتب املؤسسة الوينية للمجتمع املدين وأ واء اللس اإلشاايف للمؤسسة ومميلي وزارة الد )4

 ووزارة املالية أن  قيموا و ااقبوا و تابموا امللار ع املمولة هن املؤسسة الوينية للمجتمع املدين.

لار ع  نوذ هوظوي املؤسسة الوينية للمجتمع املدين ز اراا هيدانية هن أجل الاقابة  لى ونويذ امللار ع بلكل هنتظا و لاركون يف فمالياا امل )5

ع أ ماا التوتيا يف االستماراا املقدهة هن امللاوع والي  صامق  ليما املد ا التنويذي للمؤسسة والي  تا لنوس الغاض و تا ودو ن مجي

لتنويذ  فتحما بمد ووقيع  قد التنويذ.  ب أن حتتوي استماراا الاقابة  لى امللاوع  لى هالحظاا املوتا هن الز اراا امليدانية والوضع احلاأ

كان هناك حاجة للرب د اإللكرتوين) ونتائج هااجمة التقار ا املؤقتة ووقار ا امللاوع النمائية وكذلك هوا يد إصالح أي امللاوع (واإلشارة إذا  
وع جوانب وقصري وسيتا إرساا با د إلكرتوين فيما  تملق جبوانب النقص املكتلوة أثناء التوتيا وهوا يد وصحيح جوانب اخللل إىل هد ا امللا 

 حل جوانب النقص بلكل سا ع وإشمار هكتب املؤسسة باسالة با د إلكرتوين. الذي  ليه أن  ومن

وافقما هع سيقوت هد ا الربناهج وهنسق الربناهج يف هكتب املؤسسة مبااجمة وقا ا امللاوع واملااسالا وووافقما هع خية التنويذ واملوازنة وكذلك و )6

قوت رئيس احلساباا يف املؤسسة بالتحقق هن شا ية وسالهة التماهالا املالية املنمكسة اللوائح السار ة املوموا واشرتاياا الد وة املوتوحة وسي

اا يف التقار ا املالية و ند احلاجة سييلب هوظوي املؤسسة هن هد ا امللاوع أو احملاسبني أو أ واء اللس ووسرياا إضافية وسينوذون ز ار 

التأكد هن اكتماا وسالهة التقار ا املالية للملاوع و ند وصحيح التقار ا  قوت  ووتيلية هواجأة للمنظماا الي حصلت  لى هنح هن أجل

 املوتلني بتوقيع يلب الدفع الذي  قدت هع التقا ا وهن مث  وقع املد ا التنويذي للمؤسسة هن أجل حتو ل املنحة.

ة أن ال وكون التقار ا شاهلة بلكل كاهل ميكن يف حالة أن  كتلف هوظوي املؤسسة جوانب نقص كبرية أو أخياء يف التقار ا أو يف حال )7

رياا للمنظمة الي حصلت  لى املنحة أن ويلب وقدمي نسا هن األصوا والوثائق األخاى املتملقة بتنويذ امللاوع واألنلية املالية وكذلك التوس
 راا التقار ا.الكتابية اإلضافية واألملة هن املنظمة املنوذة باإلضافة إىل التقار ا املقدهة يف استما

 هن أجل ونويذ التقييا واملتابمة دق للمؤسسة الوينية للمجتمع املدين ها  لي: )8

واملوام واألنلية املنوذة ووقوت املؤسسة بعشمار املنظمة املنوذة بمزهما  لى ونويذ أي  ونويذ املااجمة والوحص للوثائق املالية واملمداا امللرتاة .1

 هااجماا بالرب د اإللكرتوين قبل مخسة أ ات  مل هن املااجمة.

  ونويذ أي أنلية أخاى هتملقة بالاقابة  لى ونويذ املنحة. .2
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 تقييم اإلستراتيجية المؤسسية

 استونيا  –مبادئ التقييم  –الوطنية للمجتمع المدني : المؤسسة )1(مرفق 

ع املدين يف استونيا املؤسسة الوينية للمجتمع املدين هي أماة للتمو ل ود ا إ ام بيئة هناسبة للمجتمع املدين وز امة القدراا المملية لدى هؤسساا التم

يتما واألثا المات احملدث و مملون هن أجل التنويذ األفول واألثا األقوى.  تا ختييو و تبع جملس إمارة ورئيس املؤسسة هبامئ التقييا هن أجل وقييا أنل

 أنلية التقييا يف خية الممل واملوازنة للمؤسسة وومكس يف التقار ا.

 صحة وسالمة األنشطة –أثر أنشطة المؤسسة  –: التقييم اإلستراتيجي 1المادة 

  تا وقييا ها  لي:

 مجتمع املدين  لى حتقيق املتيلباا املتغرية للبيئة.قدرة املؤسسة الوينية لل •

 الابو املنيقي بني رسالة وأهداف وبااهج املؤسسة. •

 أثا بااهج املؤسسة. •

 قدرة املؤسسة  لى ولبية احتياجاا اجلممياا غري الاحبية فيما  تملق بالقدراا التلغيلية. •

 السممة الماهة للمؤسسة الوينية للمجتمع املدين. •

 قييم اإلستراتيجيمعايير الت

يا ذلك هن قبل قدرة املؤسسة الوينية للمجتمع املدين  لى ولبية املتيلباا املتغرية يف البيئة وكذلك الابو بني الاسالة واألهداف والرباهج و تا وقي •
 جملس املؤسسة نو ياً هن خالا التحليل والنقاشاا.

املؤسسة هن قبل جملس إمارة املؤسسة نو ياً هن خالا التحليل والنقاشاا وكذلك  تا وقييا أثا بااهج املؤسسة وووافقما هع رسالة وأهداف  •
 مخس سنواا بمد وقدمي الد ا. –الاقابة الملوائية للمنظماا املمولة خالا ثالث 

 التلغيلية هن خالا: نبغي وقييا قدرة املؤسسة الوينية للمجتمع املدين  لى ولبية احتياجاا اجلممياا غري الاحبية فيما  تملق بالقدراا  •
o  هؤشااا نتائج أنلية املؤسسة الي وقع أ واً ضمن نياق أنلية هوموت ونمية التمع املدين االستوين واخلية التنمو ة لد ا

 املبامراا املدنية.

o .هن خالا وجوم هنظماا هناصاة لقوا ا همينة 

o .هن خالا قدرة هنظماا املناصاة  لى ولكيل التلا ماا والسياساا 

o  خالا حتليل حمتو اا جوالا وقدمي اليلباا واليلباا املقدهة للتمو ل.هن 

o .(مفع الوا بة االجتما ية) هن خالا هستو اا التوظيف لدى اجلممياا غري الاحبية واملؤسساا 

o .هن خالا  دم أ واء املنظماا 
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o .هن خالا ثقة اجلممور يف هنظماا التمع املدين 

o خالا ز امة املبامراا املدنية وامللاركة يف املبامراا املدنية غري املؤسسية. هن 

o  مخس سنواا بمد وقدمي الد ا. –هن خالا املتابمة الملوائية لتيور املنظماا املمولة خالا ثالث 

 ا السممة الماهة للمؤسسة الوينية للمجتمع املدين هن خالا:يوقي •
o انة با وهدى امللاركة يف ورش  مل التمع املدين واالجتما اا...اخل.  دم هااا يلب رأي املؤسسة واالستم 

o .وجوم شااكة هع هنظماا جمتمع هدين وهؤسساا  اهة ذاا أمهية 
o .دم اليلباا املقدهة  

o .وجوم االنتقام المات ورم الومل املتملق به 

o اأي املنتظمة.و ي لتلف الوئاا املستمدفة يف املؤسسة والذي  قيا هن خالا استيال اا ال 

o  ثقة المو اا املستمدفة املختلوة (اجلممور ككل واجلممياا غري الاحبية والسياسيني...اخل) يف املؤسسة والي وقيا هن خالا

 استيال اا الاأي واالستبياناا.

 ترتيبات التقييم اإلستراتيجي 

يف اجتماع اللس ووكون أسس التقييا هي التقا ا السنوي والقوائا املالية للمؤسسة املقيا الائيسي هو جملس إمارة املؤسسة و تا التقييا هاة واحدة سنو اً 

 ووقا ا هااجع احلساباا واستنتاجاا التحليل املنوذ وهتابمة وسائل اإل الت وكذلك حتليل رئيس املؤسسة املتملق بأنلية املؤسسة.

 سليمة للعملالطريقة ال –كفاءة أنشطة المؤسسة   –: التقييم العملي 2المادة 

  تا وقييا ها  لي:

 إمارة و مل املؤسسة. •

 االستخدات الاشيد للموارم املالية. •

 كواءة بااهج املؤسسة هن حيث نتائج األنلية والتكاليف املختلوة. •

 رضا املؤسساا املتقدهة للحصوا  لى التمو ل  ن أنلية املؤسسة. •

 املسائلة وجاهز ة التقار ا. •

 معايير التقييم العملي:

 إمارة و مل املؤسسة: •
o .وجوم وويبيق التوصيف الوظيوي للموظوني والوثائق الداخلية الواور ة األخاى 

o .رضا املوظوني 
o .جتنب وجوم شاكاء غري  املني أو غري هلتزهني بالقوانني 

o .األنلية متنع ومارض املصاحل والوسام والاشوة 
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 وصوا المو اا املستمدفة إىل املوارم املالية للمؤسسة: •
o .واويباا اإلبالغ بالواص 

o .وضوح وصحة وثائق اليلب 

 كواءة بااهج املؤسسة هن حيث نتائج النلاا والتكاليف املختلوة: •
o .نسبة التكاليف التلغيلية هن إمجاأ املوارم املستخدهة 

o .دم املنظماا املمولة وهوقمما اجلغاايف والتأثري احلاصل  

o ا. دم املبامراا اإلبدا ية املد وهة ووأثريه 
o .أنلية الد ا املاوبة و دم امللاركني فيما 

o .امللاركة يف الومالياا اخلارجية و دم الماوض املقدهة 

o .سالهة املوازنة 

o .االلتزات خبية الممل واملوارم املخيو هلا 

 رضا املنظماا املتقدهة للتمو ل  ن أنلية املؤسسة: •
o .املالحظاا هن املنظماا الي وقدهت للحصوا  لى التمو ل 

 ائلة املؤسسة وجاهز ة التقار ا واالستخدات األهيل للموارم:هس •
o .واويباا وونويذ املااجمة 

o .شوافية املؤسسة وووفا اململوهاا ذاا الصلة 

o .جتميع التقار ا بلكل هنتظا ووقدميما للمؤسساا امللافة 

o .نلا التقار ا 

 ترتيبات التقييم العملي

 رة ورئيس املؤسسة هن خالا ها  لي: تا واويب التقييا المملي هن قبل جملس اإلما

 وجوم الوثائق الداخلية يف املؤسسة وحتليلما هن قبل جلنة املااجمة واملااجع. •

وضوح بااهج املؤسسة وجوالا وقدمي اليلباا واستماراا اليلباا وكذلك ووفا اململوهاا الي وقيا هن خالا هالحظاا املتقدهني  •
 والمو اا املستمدفة.

 ونتائج املااجمة الداخلية واخلارجية لألنلية املالية واالقتصام ة.واويباا  •

 جاهز ة وسمولة استخدات اململوهاا يف هوقع املؤسسة والي  تا حتليلما بلكل هستما. •

نظماا التمع املدين رضا املتقدهني وونويذ القيا احملدمة يف اإلسرتاويجية وهاونة املؤسسة واستداهة بااجمما واالستجابة الحتياجاا التمع وه •
 وانوتاح املؤسسة وووفا اململوهاا وسمولة  ملية التقدت وسا ة اخلدهاا واملصداقية.

 املالحظاا هن جملس اإلمارة ووزارة اللئون الداخلية حوا وقا ا األنلية واملوازنة ووقا ا هااجع احلساباا. •
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 : تقييم البرامج 3المادة 

 املالية هن قبل املتقدهني.االستخدات الوا ي للموارم  •

 أثا هلار ع املنظماا املمولة. •

 أثا املبامراا املد وهة. •

 ونويذ األحباث والتحليالا فيما  تملق بالتمع املدين والي ود ا هن قبل املؤسسة وأثا األنلية املد وهة. •

  تا التقييا كما  لي:

 ا املؤقتة املقدهة هن قبل املتقدهني والتقار ا الدور ة واملالحظاا امليدانية والتقار ا النمائية  تا إ دام وقا ا حتليلي حوا جولة اليلباا  لى أسام التقار 

 ووقار ا املبامراا املد وهة وونويذ األحباث امليلوبة واالستنتاجاا والتحليل املتملق باألنلية املد وهة

 : تقييم موظفي المؤسسة4المادة 

 ا.وقييا أ واء جملس اإلمارة وهسامهات •

 وقييا هوظوي املؤسسة وجومة  ملما. •

 وقييا خرباء املؤسسة وجومة  ملما. •

  تا التقييا كما  لي: 

هن قبل الائيس وجملس إمارة املؤسسة حسب لوائح املؤسسة والوثائق الداخلية األخاى و تا واويب  ة تا وقييا رئيس جملس اإلمارة كمنوذ حلقوق املؤسس

 ئيس املؤسسة حسب كواءة املوظوني والتوصيف الوظيوي وجومة الممل.وقييا هوظوي املؤسسة هن قبل ر 

   تا وقييا خرباء املؤسسة هن قبل الائيس وجملس إمارة املؤسسة حسب كواءاتا وجومة  ملما واملالحظاا املقدهة هن املنظماا املستويدة. 
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