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ب و ) AEDھاشمی ئوردنییوە داڕژرابوو، ئمش ل ری بخششی (ئکادیمیای گشسندنی پروەردە، 

). بنکی نودەوتی بۆ یاسای USAIDندنی نودەوتی (دارایی ئاژانسی ویالیت یکگرتووەکان بۆ گشس
 .USAIDو  AEDنویست ب سوپاسوە پزانینی خۆی دەردەبت بۆ پشتگیریی -ڕکخراوی قازانج

نویست و نیدا -نووسرانی ئم بابت بریتین ل کاسرین شیا ل بنکی نودەوتی بۆ یاسای ڕکخراوی قازانج
نویست. سوپاسی جوانا -دزیمیچیڤا ئیڤانس ل بنکی ئوروپی بۆ یاسای رکخراوی قازانجبوین و کاترینا ھا

واسیک دەکین بۆ ھاوکاریی ل لکۆینوەک و  ونووسینی رەشنووسک، ھروەھا سوپاسی دیما جویھان 
قیای بنکی دەکین، بڕوەبری جبجکاری نووسینگی ھرمایتیی خۆرھتی ناوەڕاست/باکووری ئفری

 نویست بۆ ھاوکاریی ل لکۆینوەی میدانیی. -نودەوتیی بۆ یاسای رکخراوی قازانج
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I کیشپ .  

رەکییس ستراتیجی و چاالکیی پرس وە لینکۆل ب تتایب تم بابیکانی داڕشتنی دارایی و ئو دەستگایانئ 
سر چۆنیتی کارکردن لسر ئم . ھندک نموونی تدای لدەکن پشتگیریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی

ە ل سرتاسری جیھاندا، و شیکردنوەی ئو رکاران لخۆدەگرت ک جۆراوجۆرەوپرسان ل الین حکومتی 
)، تا Fundل ھر ھنگاوکی پرۆسکدا پیادە کراون، ھر ل دامزراندنی سندوقی دارایییوە (صندوق التمویل، 

.کگشتیی زراوەییدام نگاندنی ستراتیجسکانی داراییکردن، و ھنوشوڕ دەگات 

تم بابدەکات: ئ م بوارانر ئستی کار لتایب ب 

دارایی نیشتمانی ل دووتوی پالنی گشتیی بۆ بردەوامیی و سقامگیریی ڕکخراوەکانی کۆمگی  •
 مدەنی

•    دەستگاک/ککانی سندوقئامانج 
 دارایی  (تمویل) سرچاوەکانی •
  بڕوەبردن ی یاسایی و شوە •
 بڕوەبردن و چاالکیی تر  •
 بۆ داراییکردنی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی پوەر •
 ڕوشونکانی داراییکردن   •
 نووسینی ڕاپۆرت و ھسنگاندن  •

. وتکان دەبستت سزدە وت یدارایی (تمویل)  ل بت پشت ب لکۆینوەزانیارییکانی دووتوی ئم با
ت اشووری ئفریقیا، تورکیا، ئیمارەازاغستان، ئوردن، پۆندا، ببریتین ل ئبانیا، ئازەربایجان، کرواتیا، ھنگاریا، ک

 م مۆدیالنکگرتوو. ئرەب، و شانشینی یکگرتووەکانی عی جۆراوجۆرنینموون  وازیلسندوقی  ش)
 . مانی)، لگڵ شیکردنوەی الین ئرنیکان و الین نرنییکانی ئو شوازە جۆراوجۆراننیشت
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IIکخراوەکانی . سندوقر ی پالنی گشتیی پشتگیریی لدووتو ی نیشتمانی ل
 کۆمگی مدەنی

نوان حکومت و رکخراوەکانی کۆمگی  ل ی پیوەندییکی کارا و دووالینل ھوکانی دامزراندن بشک
ژینگیکی  ابینکردنید. حکومت ب شوەیکی سرەکی ل ری بریتیی ل داراییکردن (تمویل)ی حکومی مدەنی

پشتگیری ل کرتی  وەرکخراوەکانی کۆمگی مدەنیییاسایی گونجاو بۆ دامزراندن و کارکردن و بردەوامیی 
 کۆمگی مدەنی دەکات.

0F

ب شوەیکی دامزراوەیی دەستگایکی تۆمارکردنی کارا و دەستکی  1
 . دادەمزرنت سرپرشتیاریی

حکومتکان نووسینگ یان ڕەنگ انی ژرخانکی گورە بۆ پشتگیریی ل کۆمگی مدەنی، ب مبستی بنیاتن
دامزراوەکردنی ھاوکاریی -ان ھروەھا ڕگخۆش دەکن بۆ بدەستگای فرمانگی سربخۆ دروست بکن، ئم

ت "نووسینگیان دەگوترت (وا باوە پدەنی و حکومی مگکخراوەکانی کۆموان رم نئ ر"). ڕەنگکخی ڕ
فرمانگان بشداری ل دامزراندنی سندوق یان دەستگایکی دارایی نیشتمانیی بکن، بم ھروەھا دەتوانن 
چاالکییکانیان برفراوان بکن برەو داڕشتنی ستراتیج و دەستپشخریی ئوتۆ ک ب گشتیی کار دەکن سر 

 روەھا ڕەنگکان ھتحکوم .کرتکان (وثائق السیاسة، کتی سیاسنامگژن و بت دابسیاسpolicy 
documentsی ھاوکاریی یان ستراتیجی دیاریکراو بۆ پرەنسیرنامژن، وەك بکانی ) دابرییوھج پ

کی باش لتراکدەنی شی مگکخراوەکانی کۆمت و روان دەوو نیان ل ی ھاوکارییرنامو بل ،
. ل وتانی شانشینی دارایی-ا پابندتی پیشان دەدرت ل الین حکومتوە بۆ دابینکردنی تمویلستراتیجد

الی ستۆنیا لئ ژراون، لوە داڕتن حکومالی ت لی سیاسنامانگم بنگاریا ئکگرتوو یان ھمان، یرلن پ
1Fراونزارەتی ھاوکاریی نودەوتییوە داڕژەوو ل سوید ل الین 

2  

 ک لشوەک بککان ستراتیجدەنییم گکخراوەکانی کۆمتواناسازیی ر نان لرھت وەبحکوم ڕەنگ ،
 ی پشتگیریی لر ل ،یاندن، بکات، بۆ نموونکخراوەیی و گوەبردنی رڕر بسشق لشکردنی خولی مشکپ

ی و ئزموون، یان دروستکردنی ھاوپیمانتی بۆ ارل ری پشتگیری ل دروستکردنی تۆڕبندی و ئاوگۆڕی زانی
ھاندان و پتوکردنی برژەوەندیی ھاوبش بۆ کرتک، وەك لکۆینوەی چندایتی و چۆنایتی، یان دانانی 
خولی مشق لسر یاسای رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی یان بۆ بڕوەبردنی رکخراوەکانی کۆمگی 

ھبت  یتگیشتنکی قوو کرتک گاکانی خوندنی با، تاد. ب تایبتی ئوە گرنگ کمدەنی ل سیستمی دەست
 ن.لژخایندنی درسشبۆ گ گب ستوور بتی کارا و پشتئداڕشتنی سیاس 

ل زۆر وت میکانیزمکانی بشداریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل دروستکردنی بیار ل حکومت و 
 ان بشکی پبایخی ژرخانی کۆمگی مدەنیی. وەک:پرلم

                                                             
1  Katerina Hadzi-Miceva and Fabrice Suplissonپێداچوونهوەی پالنی دارايی دەوڵهت بۆ پشتگيريی رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی ، , ECNL and 

COW I/A (2007), p. 2. 
واته پهيماننامهی  EKAK، له ئهستۆنيا پێی دەگوترێت /http://www.thecompact.org.ukنه: له شانشينی يهکگرتوو پێی دەگوترێت "پهيماننامه"، بڕوا 2

 مان پيشان داوە. EKAKدا ، بهشێکی  Aله پاشگری .  بۆ پيشاندانی، ئێمه http://www.ngo.ee/1030گهشهسهندنی کۆمهڵگهی مهدەنيی ئهستۆنيا، بڕوانه 
 

http://www.thecompact.org.uk/
http://www.ngo.ee/1030
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 ئنجومنی ڕاوژکاریی ل وەزارەتکان •
دەستی ڕاوژکاریی نونرایتیی برژەوەندیی تایبت (وەک پانی رکخراوە حکومییکان بۆ  •

کاریگریان نونرایتی ئو زیندانییانی مافیان ھی ڕاوژیان پبکرت لسر ھموو ئو یاسایانی 
 ھی لسر ئو گروپانی کاریان بۆ دەکن"

 کۆبوونوەی گشتیی و ھر شوازکی تری ڕاوژکاری، یان •
ھندک شوازی جختکردنوە ل دەستگیشتن ب زانیاری، وەك ئو میکانیزمانی تایبتن ب ئینترنت،  •

 کان.بۆ نموون بوکردنوەی پرۆژەیاساکان لسر وبسایتی وەزارەت

ل ھندک وت، حکومتکان ھروەھا بنکی پشتگیریی ل رکخراوەکان کۆمگی مدەنی دادەمزرنن، یان 
 تیدانیان لن وەک یارمدەنی دەکی مگکخراوەکانی کۆمھاوکاریی ر م بنکانن. ئرچاوەیان بۆ دابین دەکس

اوکاریی یاسایی، بوکراوەی رکخراوەکانی کۆمگی دروستکردن و بردەوامیپدانی داتابیس، مشقکردن، ھ
 وەندکاری لروەھا نت، ھرن(وەک کۆپی و چاپ) و دابینکردنی ئینت رخانی نووسینگل و ژلوپدەنی، کم
نوان کۆمکبخشکان و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی (بۆ نموون، وەرگرتنی کۆمپیوتر یان برنامی 

خشان لكبدەنییدا). کۆمی مگکخراوەکانی کۆمر رسشکردنی بک و دابکۆمپانیای 

 ن بۆ پشتگیریی لالیمکی ھرخانژ ل کشب ندانانی سندوقی ھاوکاری یان دەستگای ھاوکاری ت بۆی
ن بۆ کۆمگی مدەنی. ئم سرچاوەیکی گرنگ دەبت بۆ تمویلی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، ک ئما

ھروەھا دەستپشخریی خرخوازی ل الینن بزنس و تاککسوە، و خۆیان خاوەنی سرچاوەی خۆیشیانن، 
تمویل ل الین کۆمکبخشی تریشوە. تمویلی حکومت زیاتر پدەچت بتوانت ئامانجکانی خۆی بدیبھنت 

اینییدا کار لسر گشپدانی پشتگیری و ل پتوکردنی کۆمگی مدەنی کاتک ل ری تریشوە ل درژخ
 دروستکردنی شراکت بکرت.

 

 ژرخانک بۆ کۆمگی مدەنی  

 کارپکردنی ئو یاسا و رسایانی کار دەکن سر رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی•
 تۆمارکردن و سرپرشتی ب شوەیکی کارا•
 ی پیوەندی)ھبوونی رکخر لالی حکومت (نووسینگ•
داڕشتنی سیاست سبارەت ب کۆمگی مدەنی و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی •

 (ستراتیجی حکومت سبارەت ب کۆمگی مدەنی)
 داراییکردنی پشتگیری ل ری وەزارەت و ئاژانسکانی حکومت و حکومت خۆجیکان.•
 داراییکردنی پشتگیری ل ری سندوقکی تایبتوە•
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ی براییان داناوە بۆ تمویل (داراییکردن)، و ئنجا کحکومتکان میکانیزم دەبینین لو نموونانی خوارەوەداوەک 
مانجی نموونکان ژرخانی پشتگیرییان داڕشتووە بۆ کۆمگی مدەنی، وەك سندوقی تمویلی نیشتمانیی. ئا

بریتیی ل پیشاندانی بایخی ژرخانکی گورەی پشتگیریی، ئنجا پاش دامزراندنی سندوقی نیشتمانی دابژرت 
.میان پاش ئ 

   دەستگای نیشتمانیی کرواتیا بۆ گشپدانی کۆمگی مدەنی

ندنی کۆمسشناوی (دەستگای نیشتمانی بۆ گ ک بکرواتیا دەستگای ستی ھاندان و لبم دەنی) بی مگ
2Fبرەوپشبردنی کرتی کۆمگی مدەنی دامزراوە.

3  ل م دەستگایوەی ئش ئت،  ٢٠٠٣پزردابم
(نووسینگی حکومت بۆ یکتییکان) برپرسیار بوو ل دابشکردنی تمویل (دارایی) بسر ڕکخراوەکانی 

گا)ک وەرچرخان بوو ل سیستمکی مرکزیی توندەوە برەو کۆمگی مدەنییدا. دامزراندنی (دەست
داراییکردنکی حکومی بۆ ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ک کمتر مرکزیی و چندین الینی جۆراوجۆری 

ئگرچی ھشتا ھر وەزارەتک برپرسیارە ل داراییکردنی ڕکخراوەکانی پیوەنددار بشداری تدا بکن. 
گوتۆ کۆمماوەریی ئورەی جریی گشخپشتگیریی دەستپ م (دەستگا)کی خۆیدا، ببوارەک دەنی لی م

 دەکات ک ناکوت چوارچوەی کاری وەزارەتکی دیاریکراوەوە. 

(دەستگای نیشتمانی) بریتیی ل بشک ل چواچوەیکی گورە ک کۆمگی مدەنی و حکومتی کرواتیان 
3Fتتوە. دەکوت ناو سیستمی "مۆدیلی نوی"ی س الینییوەپکوە دەبس

، ک ھروەھا (نووسینگی حکومت 4
، لگڵ (ئنجومنی گشپدانی ٢٠٠٦)ی ستراتیجی گشپدانی کۆمگی مدەنیبۆ یکتییکان) لخۆدەگرت، (

. ئنجومنک برپرس ل چاودری، کۆمگی مدەنی)، ک دەستیکی تایبتیی ڕاوژکاریی حکومتی کرواتیای
شیکردنوە، و ھسنگاندنی داراییکردن (تمویل) ل بودجی دەوتوە، و جختکردنوە ل پابندتی لگڵ 
یاسا. سرەڕای ئم، پرلمانی کرواتیان (یاسای کارکردن و ستاندارد و پوەری باش بۆ دابینکردنی ھاوکاریی 

ستاندارد و پرەنسیپکانی پدانی بریتیی ل پرۆژەکانی یکتییکان)ی پسند کرد، ک دارایی بۆ برنام و 
  ل بودجی حکومتوە ب یکتییکان.  ھاوکاریی دارایی

                                                             
3 Katerina Hadzi-Miceva and Fabrice Suplisson, supra note 1, p. 5 
 Hadzi-Miceva Katerina, “Legal and Institutional Mechanisms for Government-NGO :بۆزانياری زياتر سهبارەت به مۆديلهکه بڕوانه  4

Cooperation in Hungary, Estonia and Croatia,” in “Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa,” 
edited by Marek Rymsza, (Institute for Public Affairs, Poland).  

ژکاری، بشداریی رکخراوکانی کۆمگی مدەنی ل دروستکردنی بیاردا (دەستی ڕاو•
 کۆبوونوەی گشتیی)

 تواناسازیی کرتک (مشق، تۆڕبندی، بنیاتنانی ھاوپیمانتی)•
•(ندنی باوە، خوینکۆل) کرتئاشناکردن و ناساندنی ک 
 بنکی پشتگیری ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی •
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 سندوقی نیشتمانیی مدەنیی ھنگاریا

ەکرد پش حکومتی ھنگاریاش دارایی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دب ھمان شوەی حکومتی کرواتیا، 
ئوەی دەستگایک دابمزرنت بۆ ئو مبست. پارەی ب "ڕژەیکی ستیی" دابش دەکرد بسر 
 دارایی باجدەران بۆ پشتگیریی ل کی ستیی لژەیر بریتی بوو ل دەنییدا، کی مگکخراوەکانی کۆمر

وەھا دەتوانن داراییان ل کنا رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ھررکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. 
مرکزییکانوە دەست بکوت وەک بودجی وەزارەت، برنامی بخشش و کۆمكی وەزارەتکان، برنامی 

)انی ترخان کراون بۆ رکخراوە کۆمیتییکان ل بودجی subsidiesکۆمكی وەزارەتکان، ئو دەعم (
گای نیمچ حکومی ھی ک بخشش کۆدەکاتوە و ب یاسای پرلمان دەوت، یان دەستگا گشتییکان (دەست

 دامزراوە، یان ل الین حکومتی ئاستی نیشتمانی یان حکومت خۆجیکانوە دروست کراوە).
4F

(سندوقی  5
ی مدەنیی نیشتمانیی) ک (فرمانگی دایلۆگی کۆمیتی) ی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمیتی سرپرشت

 ٢٠٠٣دەکات، ل  ب زرا کدەنی دامی مگی کۆمکخراوانو رت لواوکردنی پشتگیری حکومستی تبم ب
5Fگورەی میکانیزمک ڕژەیکی ستیی ھاوکارییان وەردەگرت

. بۆ یکم جار، بواری ڕەخساند بۆ نونرەکانی 6
 تمویلکان. رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، بشداری بکن ل دابشکردنی 

پش دروستکردنی (سندوق)ەک، حکومتی ھنگاریا پیوەندییکانی خۆی ب شوەیکی دامزراوەیی دامزراندن 
 ل (دەنیکانی میوەندییی پرمانگف) ی دروستکردنیر دەنی لی مگکخراوەکانی کۆمڵ رگ١٩٩٨ل .

نویست ب -بۆ دەاکت ک کار دەکن سر کرتی قازانج فرمانگک ئو سیاستان دادەڕژت و ھماھنگییان
نویست ک -گشتیی. بۆ نموون، ستراتیجکی ھمالینی داڕشت بۆ پشتگیری و گشپدانی کرتی قازانج

 ت ل٢٠٠٣حکوم  ننی کرد، و لبوە. ٢٠٠٧توە و نۆژەن کرایندراینگسھ 

 تمویل  پرۆسی دامزراندنی سندوقی تمویل/دەستگای

ل دووتوی پیادەکردن و کارکردنی باشدا بشداری و راوژ ب سوودمندەکان دەکرت ل پرۆسی دامزراندنی 
خست پش رکخراوەکانی سندوقکدا. بۆ نموون حکومتی ھنگاریا پرۆژە یاسای (سندوقی مدەنیی نیشتمانی) 

روپک سرکردەی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی و کۆمگی مدەنی، ب شوەیکی ڕووبڕوو راوژی ب گ
پسپۆڕان کرد بۆ دوایین رەشنووسی پرۆژەیاساک، و دواجاریش راوژ و گفتوگۆی برفراوان ئنجام درا لسر 
ئاستی وت لسر پرۆژەیاسای دامزراندنی سندوقک. زۆر لو سرنج و بۆچوونانی ل الین رکخراوەکانی 

نییوە پشکش کران لو دوایین رەشنووسدا ڕەچاو کرا ک پرلمان پسندی کرد. شوازکی کۆمگی مدە
تر بۆ راوژکردن ب سوودمندانی ئاییندەیی بریتی ل ئنجامدانی ھسنگاندنی پداویستییکانیان ل کاتی 

ولکانیان و ئداویستییوەی پخششدا بۆ ئك و بکانی کۆمرنامنگ بن. داڕشتنی بت ھاوسکانی حکوموییات
بۆ نموون، کاتک (دەستگای نیشتمانیی کرواتی) دادەمزرندرا، چندین کۆڕبند و کۆبوونوەی گروپی کاری 
ساز کرد بۆ تاوتوی بیرۆکی دامزراندنی دەستگاک و باسکردنی پداویستییکانی ڕکخراوەکانی کۆمگی 

پرۆسی لم جۆرە ڕگ خۆش دەکات بۆ دروستکردنی پشتگیری  ل (سندوق)ەک مدەنی کرد ل بواری تمویلدا. 

                                                             
5 Katerina Hadzi-Miceva and Fabrice Suplisson, supra note 1, pp. 19-21. 
6 Katerina Hadzi-Miceva, supra note 3, pp. 17-19. 
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لنو ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنییدا. ئوسا رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی تن وەک سرچاوەیکی 
بۆ  پارەی حکومی سیری سندوقک ناکن، بکو وە دەستگایک سیری دەکن ک دەتوانن بشداری تدا بکن

 بدەستھنانی ئامانج ھاوبشکان ل باشترکردنی وتکیان. 
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III دەستگاک/ککانی سندوقئامانج . 

دەتوانرت ب شوازی جۆراوجۆر ئامانجی گشتیی ل پشتگیری رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بھنرت دی. 
سندوق ت کدیاری بکر و ئامانجانوە ئکدەستپ ل نانیان دەدات زۆر گرنگدیھوڵ بۆ بھ ک–  گر مئ

خۆش دەکات بۆ دیاریکردنی ستراتیج و ئولوییتکانی داراییکردن (تمویلکردن)، و ھروەھا ئامرازی پویست 
 بۆ سندوقک دادەنت بۆ ھسنگاندنی سرکوتنی ل ئاییندەدا. 

Aچی دەکات؟ پشتگیری ل کسندوق . 

پتوکردنی کرتی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ب تمانی دابمزرندرت ب مبستی دەتوانرت سندوقی نیش
گشتیی، یان بۆ پشتگیریی ل ھندک پرۆژەی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ک دەکون چوارچوەی 

 ئولوییاتکانی سیاستی حکومت.

بۆ پشتگیریکردنی ژرخان و گشسندنی کرتی  ) دەبتeffectiveسندوقک ھروەھا ئامرازکی کارا (فعال، 
کۆمك، ( گرانتب گشتیی. لم حاتاندا، سندوقک ھندک برنامی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی 

 گرانتان) دادەڕژت بۆ پکردنوەی کموکوڕییکانی کرتک یان بۆ پشتگیری لو برنامی grantشش، بخ
 ئاشنایتی و زانیاریی کرتک. بۆ نموون، ئم دەستپشخرییان بریتین ل:ک دەبت زیاترکردنی 

 پشتگیری لو یاسایانی ل برژەوەندیی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنیین، •
 تۆڕەکانی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی •
 لکۆینوە لسر رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی •
 شتی (تطوع)پرۆژە بۆ زیاترکردنی ئاستی خۆبخ •
 پرۆژە بۆ پشتگیریی ل گشپدانی تکنلۆجیای زانیاری الی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی •
پشتگیری ل گشسندنی رکخراوەیی کرتی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، بۆ نموون وەک  •

سائل، ) و  برپسیاربوون (مgood governanceبابتکانی ئیدارەی باش (الحوکمة الرشیدة، 
accountability.تفافییو ش ( 

پرۆژە بۆ پشتگیریی ل ھاوکاریی نوان رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی و برپرسان و کۆمپانیاکانی  •
 بزنس، و تاد.

وەردەگرت کار ل بواری ژینگدا  گرانتگرنگ نیی ئاخۆ ئو رکخراوەی کۆمگی مدەنی ک لم حاتاندا 
ئوەی گرنگ بریتیی لوەی کارەکی ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ رۆی  –ردنوەی ھژاریی دەکات، یان کمک

بودجی سندوقکNCF ،(30%  ل ھنگاریا، ب گورەی یاسای (ھی ل پتوکردنی سرجم کۆمگی مدەنی. 
 ) ترخان دەکرت. کۆمهك(بخشش، منحة،  گرانتبۆ پرۆژەی 

رەکیی تر ئامانجی سگت، ئتی حکومتی دیاریکراوی سیاسوییولک ئندپشتگیریی ھ ت لبریتی ب کمویل
ئوسا پویست جخت بخات سر دابینکردنی کۆمك بۆ ئو بواران، بۆ نموون، ژنان، پروەردە، یان دابینکردنی 
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ۆژەی ئو رکخراوانی ھلی کار. ئنجا ئوسا دەتوانت پشتگیریی ل گشسندنی دامزراوەیی یان کاری پر
 کۆمگی مدەنی بکات ک ل بواری ئولوییاتکان کار دەکن.

بیار بدات ڕاستییکی ڕەنگ تمویلک بگومان مرج نیی ئو دوو بواری پشتگیریی تن ئو دووان بگرتوە. 
ش، بمرەڕای ئت ست الی حکوموییولک بواری ئندمویلکردنی ھر تست بۆ لدەچ کی پارەکش

گشسندنی کرتی رکخراوە ناحکومییکان ب گشتیی (بۆ نموون، برنامیکی کۆمك بڕوە دەبات بۆ 
پشتگیریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ژنان، و ڕەنگ پشتگیری ل بنیاتنانی تۆڕ و دروستکردنی ھاوپیمانی 

دەنی، یان یان مشق لسر کۆکردنوەی کۆمك و گیاندن). بکات ل نوان ئم رکخراوانی کۆمگی م
یاخود ب پچوانوە، ئامانجی سرەکیی تمویلک ڕەنگ بریتی بت ل پشتگیریی گشسندنی کرتی 
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بم ھر ساک ئولوییت بۆ پشتگیریی ھندک بوار دادەنرت ب گورەی 

االنی حکومت. زۆر گرنگ ب ڕوونی ئو بشی تمویلک دەستنیشان بکرت ک ترخان دەکرت ستراتیجی س
 بۆ ھر ئامنجک ل ئامانجکان و بۆ ئولوییت سرەکییکان.

 

 

 کۆمگی مدەنی) کرواتیا: پیام، دید، و ئامانجکانی (دەستگای نیشتمانی بۆ گشسندنی

 دەنی لی مگندنی کۆمسشوکردن و پشتگیریی گپت ل یامی (دەستگای نیشتمانی) بریتییپ
 کۆماری کرواتیا 

)ی (دەستگای نیشتمانی)، ل ڕی چاالکییکانییوە، بریتیی لVision دید (رٶیا، •
دیمۆکرات ل  دروستکردنی ھاوتیی چاالک ل گشسندنی کۆمگیکی مۆدرن،

 کۆماری کرواتیا
ئو ئامانجانی (دەستگای نیشتمانی ) ھیواخوازە بیانھنت دی ل ری چاالکییکانییوە •

 بریتین لمانی خوارەوە:
 ھاندانی ھاووتیی چاالک و بشداریی ل گشسندنی کۆمگی خۆجی•
 پتوکردنی تواناکانی کۆمگی مدەنی•
•دانی ھاوکاری نپشدەنیگی مگکخراوەکانی کۆموان رکان و ھاوکاری نرتوان ک 
زیاترکردنی کاریگری جماوەر وبشدارییان ل چاالکییکانی ڕکخراوەکانی کۆمگی •

 مدەنی
 نویست-گشپدانی بزنسی کۆمیتی و دامزراندن ل کرتی قازانج•
 ستکردنی سیاستی گشتییدازیاترکردنی کاریگری کۆمگی مدەنی ل پرۆسی درو•

 
 ٢٠٠٩ڕاپۆرتی سانی دەستگای نیشتمانی، 
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B ردووکیان؟رەی پرۆژە، یان ھگو زراوەیی، پشتگیریی بپشتگیریی دام . 

ی دامزراوەیی پشکش ب ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بکات، وات ڕەنگ تمویلک (داراییک) یان پشتگیری
 ب دراو نییگر مکان و ئداویستییر پرامبب دەنی دارایی وەردەگرن لی مگکخراوەکانی کۆمر

ی برنامیکی دیاریکراوەوە (وا باوە پیوەست ب بڕوەبردن و گشپدانی رکخراوەک)، یاخود ب گورە
پرۆژە پشتگیریی وەردەگرن، لرەدا ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دارایی ل برامبر پرۆژەیکی دیاریکراو 
وەردەگرن، یاخود ھردووکیان. زۆربی سندوقکان پشتگیریی ل پرۆژەی دیاریکراوی رکخراوەکانی کۆمگی 

جۆرە داراییکردنک ل  ناکن، بم ھردوو مدەنی دەکن، و تمویلی خرجیی دامزراوەیی گشتییکانیان
 ی.ائاراد

ھۆی سرەکیی پشتگیریی دامزراوەیی بریتیی ل "وەبرھنان" ل گشسندنی ئو رکخراوانی کۆمگی 
مدەنی ک دەتوانن شریکی کارا بن لگڵ حکومت ل جبجکردنی سیاستکانیدا. ل زۆر وت ھشتا کرتی 

ەکانی کۆمگی مدەنی ب تواوەتی پنگیشتووە ل بواری توانای دامزراوەییدا (موئسساتییدا). رکخراو
ئگرچی ھندک لو ڕکخراوانی کۆمگی مدەنی ک ل الین رکخراوە نودەوتییکانوە دارایی دەکرن 

ی رکخراوە خۆجیکانی کۆمگی ڕەنگ ژرخان و بڕوەبردنی پسپۆڕانی باشیان ھبت، بم زۆرب
 مدەنی خاوەن ھیوا و پابندتیین، بم توانای رکخراوەییان نیی بۆ گیاندنی پیامکانیان.

 ت بت و تایبخشی تری حکومکبکۆم ک خبایدا پو ژینگانروەھا لزراوەیی ھدابینکردنی پشتگیریی دام
ن. زۆر زەحمت رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بتوانن رکخراوی شوەیکی سرەکیی تمویلی پرۆژە دەک

ئگر ھندک پشتگیریی "ب سنوور"ی  -ب تایبتی ئوانی بچووکن –کارا دروست بکن و درژەی پبدەن 
دامزراوەیی نکرن. چونک زۆربی پرۆژە تمویلکراوەکان ڕەچاوی پداویستیی دامزراوەییکانی 

بوار نادات رژەیکی ستیی پویست ل سروو خرجییکان خرج نی کۆمگی مدەنی ناکن: رکخراوەکا
بکرت، بوار نادات ب ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنی یدەک دروست دابنن، یان تمویلی چاالکیی ئوتۆی 

رۆژە و خرجیی تری ست نبت ب پرۆژەکوە (وەک، گشسندنی پرکخراوەیی پبکن ک ڕاستوخۆ پیوە
کۆکردنوەی کۆمك، گشسندنی دەست و بڕوەبردن، پالندانانی ستراتیجی، یان چاکترکردنی سیستمکانی 

 بڕوەبردنی دارایی).

بم دابینکردنی دارایی ب گورەی پرۆژە الینی ئرنی خۆی ھی. پشتگیریی ب گورەی پرۆژە ھندک 
دەھنت لو بواراندا ک حکومت دەیوت کاریگری لسریان ھبت، ھاوکات، ئنجامی دیاریکراو برھم 

پتوکردنی ئزموون و توانای رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل بواری گیاندنی خزمتگوزارییکانی ئو بوارە. 
ەن، تمویلک ل ری پشتگیریکردنی چند پرۆژەیکوە ک رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ئنجامی دەد

ھندک ئامانجی پوانکراو بدەست دەھنت، بۆ نموون، بۆ چاکترکردنی ئاستی ژیان یان چاکترکردنی 
 کۆمگی ھژاران یان زیاترکردنی ھلی کار بۆ خکی بدەرەتان و مینتبار.
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 حکومت بکی دیاریکراو ل دەتوانرت ئاوتیک ل ھردوو جۆر پشتگیرییک ل ئارادا بت. بۆ نموون، ڕەنگ
دارایی ترخان بکات بۆ پرۆسی تمویلکردن ب گورەی پرۆژە، و ھاوکات باقیی داراییک ترخان بکات بۆ 

 پشتگیریی جۆری دامزراوەییوە.پشتگیریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل ری 

 . پشتگیریی دامزراوەیی1

) ب س شواز ئنجام دەدرت: پوانیی (قیاسي، Institutionalپشتگیریی دامزراوەیی (مٶسساتی، 
normative) ینیداویستی، و عرەی پگو ب ،(in-kind .( ک یانوەردا، پ(ییوانپشتگیریی پ) وازیش ل

ھاوکشیک بکاردەھنرت بۆ بیاردان لسر بی ئو پشتگیرییی پشکش ب ھر داواکارک دەکرت، وەك 
دا حا(داویستیرەی پگو پشتگیریی ب) وازیش ل .(خوارەوە وانب) نگاریاھ (دەنیی نیشتمانییسندوقی م) تی

 ڕەنگ ،زراوەیی. بۆ نموونداویستیی توانای دامک پندت بۆ داپۆشینی ھک پارە دەدرك، ( گرانتبکۆم
رایی پویست بۆ برزرکردنوەی سیستمی بخشش، منح(ک بدرت ب رکخراوکی کۆمگی مدەنی وەک دا

 وعی، ڕەنگپشتگیریی ن ل بریتیی زراوەیی، کدوایین جۆری پشتگیریی دام .کخراوەکلۆجیای زانیاریی رکنت
ل بریتی بت ل پشتگیریی رکخراوکی کۆمگی مدەنی ب شوەی کرەست و کلوپل یان خزمتگوزاریی. 

ت ل خزمتگوزاریی، داراییک پویستی ب میکانیزمک بۆ ھبژاردنی چۆنیتی حاتکدا ک بریتی ب
 دابینکردنی.

6F

ماڵ دابین بکرت، سوود وەرگرتن ل پسپۆڕتیی حکومت، یان سازدانی گربست -ڕەنگ لناو 7
 ،تگوزاریی. بۆ نموونکی خزمڵ دابینکارگشقکردن لت بۆ مرخان بکرت کدارایی ڕەنگ بۆ پشتگیریی ل

 goodوەرگرەکان، ل بواری ئیدارەی باشدا (الحوکمة الجیدة، -گشسندنی توانای دامزراوەیی کۆمک
governance.( 

ھاوکات، دەتوانرت پشتگیری دامزراوەیی بۆ وەبرھنان ل ھندک ڕکخراودا بکاربھنرت لگڵ تپڕینی 
نیشتمانیی کرواتیا بۆ گشپدانی کۆمگی مدەنی) پیادە کرا. دەستگاک  کاتدا. ئم شوازە ل الین ( دەستگای

 ژن ("پالنی بزنس") بۆ سکخراوەیی دابندنی رسشدەنی دەکات پالنی گی مگکخراوەکانی کۆمر داوا ل
وھچاالکیی ج کان بریتی دەبن لن. پالنشی بکشککانیان پڵ فۆرمی داواکارییگریی ساڵ، و ل

رکخراوەکی کۆمگی مدەنی (وەک، گیاندنی خزمتگوزاریی کۆمیتییکان) و ھروەھا ئو شوازەی 
رکخراوەکی کۆمگی مدەنی پیادەی دەکات بۆ چاکترکردنی خزمتگوزارییکانی و الین جۆراوجۆرەکانی 

، میکانیزمکانی مسائل، دروستکردنی -ەئیدار–خودی رکخراوەک (وەک، چاکترکردنی ھیکلییتی حوکمانی 
. داواکاریک ل الین ، تاد)وەی نوێ بۆ داھات، زیاترکردنی پیشاندانی ڕکخراوەک ب جماوەرسرچا

 وەیم شت، بدەدر کساڵ پشتگیریی ت و بۆ ماوەی سندرنگدەسری پسپۆڕەوە ھننگسھ
 ڕاستیی بناغیک دابژت بۆ سقامگیریی و بردەوامیی ئاییندەی رکخراوەکی کۆمگی مدەنی دەتوانت ب

 .(بوان نموونکی خوارەوە)

 

                                                             
قکردن به له ئوردن، (سندوقی پهروەردەی پيشهيی) ههيه بۆ گهشهپێدان و داراييکردنی بهرنامهی مهشقی پێويست بۆ پهروەردەی پيشهيی و تهکنيکی و مهش  7

بريتييه له  1بهشی  Bهندانی ستافی تهکنيکی. پاشگری دامهزراوەکان بۆ چاکترکردنی دەستگاکان، دابينکردنی کهرەستهی خاو، کهرەستهی فێرکاری و مووچهی کارم
 ۲۰۰۲بهشێک له "رێسای ئوردنی بۆ سندوقی پشتگيريی پيشهيی و تهکنيکی و پهروەردەيی" له 
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 کرواتیا: دەستگای نیشتمانی (پشتگیریی دامزراوەیی وەک "وەبرھنان"ک)
7F

8  

 

 ھنگاریا: سندوقی مدەنیی نیشتمانیی (پشتگیریی پوانیی)

) یکک لو چند سندوق نیشتمانییانی ئامانج سرەکییکی NCF( (سندوقی مدەنیی نیشتمانی)ی ھنگاریا
)، NCFبۆ رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. ب گورەی یاسای (بریتیی ل دابینکردنی پشتگیریی دامزراوەیی 

 ویستد %60پی مگکخراوەکانی کۆمزراوەیی ربۆ پشتگیریی دام ککانی سندووقرچاوە داراییەنی ی س
دەبت.   NCFی بۆ کاروباری کارگیی خودی  %10ی بۆ پشتگیریی دەبت ب گورەی پرۆژە و  %30بوات، و 

ب رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ب شوازی پوانیی و پشتگیریی دامزراوەییی دەدرت بکی زۆر ل
ی وەربگرت، لناویدا بۆ مووچی ی خرجیی تشغیلییکان %30دەدرت، ڕەنگ ھر داواکارک تا بی 

 کارمندانی، ب گورەی خرجییکانی سای پشوو.
8F

ھروەھا ئم سندوق پشتگیریی ل لکۆینوە دەکات لسر  9
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، مشقکردن و گشپدانی سرچاوە مرۆییکانی کرتی رکخراوی کۆمگی 

 ک، و پشتگیریی ل برەوپشبردنی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی.مدەنی، بوکراوە لسر کرت

                                                             
 ,the National Foundation for Civil Society Development (2009) ڕاپۆرتی سا�نهی 8
. http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_09.pdf 
9 Nilda Bullain, “Learning Points from the National Civil Fund in Hungary,” ECNL (2008). 

مبستی (پشتگیریی دامزراوەیی) بریتیی ل زیاترکردنی ئاستی سقامگیری و بردەوامیی ئو 
رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک رۆیان ھی ل دیمۆکراتیزە و گشسندنی کۆمگی 

ر کرواتیان ل دەنی لندنی مسشقامگیرییان و زیاتر گس ل ی پشتگیریی دارایی و پسپۆڕان
رکخراوەیی و برنامییان. پشتگیریی دامزراوەیی بریتیی ل بشکی دیاریکراو ل (برنامی 
 دا، لسا ماوەی س نان، لرھستی وەببم ك)ی (دەستگای نیشتمانی) بدانی کۆمپ

رکخراوەیی کاری ئو رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک ل گشسندن یان سقامگیریی 
 کۆماری کرواتیان تۆمار کراون. 

پدانی پشتگیریی دامزراوەیی بۆ سقامگیری و/یان گشسندنی یکتییک تاک پدانکی 
دەستگای نیشتمانیی ک ب دوو بش ئنجام بدرت. بشی یکم بریتیی ل پشکشکردنی فۆرمی 

اکاری ل الین سرجم ئو یکتییانی دەیانوت پشتگیریی دامزراوەیی وەربگرن. بشی داو
دووەم ب ھبژاردنی یکتیی ھرە پل برزەکان دەست پدەکات، ئمش ب گورەی ئو 
ھسنگاندنی (ئنجومنی وەبرھنانی ستراتیجی ل گشسندنی کۆمگی مدەنی). دوای 

کییو کاروباری دارایی ئو برنامیی یکتییکان ھدەسنگندرت، پاش ئم ئمش چاال
 دوایین ھسنگاندن و پلدانان بۆ داواکارییکان ئنجام دەدرت.   

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_09.pdf
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دیاریکردنی ئو ئاستی پشتگیریی دامزراوەییی بکاریدەھنت بۆ  NCFئم خشتی بریتیی لو خشتیی 
9Fلبردەست بۆ رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. 

10 

خرجیی تشغیلیی سان (ب ھزار، 
 فۆرینتی ھنگاری)

 زۆرترین ب ک دەتوانرت پیادە بکرت بۆ

0 – 500,000 500,000 

 500,000لسروو بی   28% + 500,000 3,000,000 – 500,000

 3,000,000ل سروو بی   25% + 1,200,000 10,000,000 – 3,000,000

(بم ئوپڕی   10,000,000ل سروو بی    20% + 3,000,000 + 10,000,000
(7,000,000( 

 

 )  IN KIND –ئوردن: برنامی قودرات (پشتگیریی نوعی 

ملیۆن دیناری ئوردنی  ٢وەزارەتی پالندانان و ھاوکاریی نودەوتیی ئوردن برنامی قودرات بڕوە دەبات، ک نزیکی 
ی ئوردن. پکھنرکی وەک تمویل دابین دەکات بۆ ھاوکاریی ل چاکترکردنی رەوشی ئابووری شون ھرە ھژارەکان

) وەک مشقکردن بCBO پرۆژەک پشتگیریی دامزراوەیی ب جۆری نوعی پشکش ب رکخراوە کۆمگییکان دەکات (
ئامانجی تواناسازی بۆ بشداریی ل چاالکییکانی گشپدانی خۆجی ل ناوچکانی خۆیان. ئو رکخراوە کۆمگییانی 

کاندا دواتر شایست دەبن بۆ وەرگرتنی کۆمك ب مبستی ھاوکاریکردنیان ل گشپدانی بشداری دەکن ل مشق
 چاالکیی ئوتۆ ک داھات دروست بکات بۆ درژەدان ب کارەکانیان ل بواری گشپدانی خۆجی. 

) outsourcesھات خارجی، (سپاردنی ئرک، التعاقد مع ج گرانتوەزارەت ئرکی بنیاتنانی توانا و برنامی دروستکردنی 
دەسپرت ب دوو رکخراوی گورەی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنیی ئوردن، (دەستگای رووباری ئوردن) و (دەستگای 

)ی RFAنور حسین). ئم دوو دەستگای ب تندەر ھبژردراون، ک تیدا وەزارەت (داواکاریی بۆ پشکشکردنی تندەر، 
دوویتی بو جبجکارانی دەتوانن تواناسازی و برنامکانی دروستکردنی کۆمك دابژن و ڕاگیاندووە و گیان

جبج بکن. وەزارەت سرپرشتیی کاری ئم شریکان دەکات بۆ جختکردنوە لوەی پرۆژەک ب گورەی دیزاینکی 
 جبج دەکرت و ئامانج داڕژراوەکانی دەھنت دی.

2پرۆژە . پشتگیریی ل 

وەک ل سرەوە باسمان کرد، (پشتگیریی پرۆژە) بۆ پشتگیریی ل گشپدانی کرتک بۆ پرۆژە یان بۆ پرۆژەی دیاریکراو 
پویست میکانیزمک ھبت بۆ ل چوارچوەی چند بوارکی دیاریکراوی ئولوییتی حکومتدا. ل ھردوو حاتکدا 

 ی یان چاالکییانی ھان دەدرن.دەستنیشانکردنی ئو جۆرە پرۆژان

 ،ت. بۆ نموونت بکروییولوەی دارایی کام ئر ئسیار دەدەن لخۆیان ب کان و دەستگاکان بوەی زۆر باوە، سندوقئ
بکات  پرۆژەیکئگر ئامانجی سندوقک بریتی بت ل پشتگیریی گشسندنی کرتک ب گشتیی، ئوسا ڕەنگ تمویلی 

                                                             
رتی شهفاف لهسهر ئهم خشتهيه تهنێ ئامرازێکی تهکنيکييه بۆ ههڵسهنگاندنی پشتگيری، نابێته مايهی پشتگيرييهکی "ئۆتۆماتيکی"، پێوەری تريش ههيه وەک ڕاپۆ 10

و ئامانجهکانی رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی، و پێکهوە  چاالکيهکان و داراييهکان، سهرچاوەی تر بۆ رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی، ئامانجه ڕێکخراوەييهکان
 .هک دەدرێتگرێدانی چاالکييهکانی رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی به ئامانجهکانی ههرێمهکهوە ڕەچاو دەکرێن له کاتێکدا بريار لهسهر دارايی پرۆژەي
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لسر چاکسازیی لو یاسایانی باج ک کار دەکن سر رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ب مبستی کردن بۆ کار
دروستکردنی ھلومرجکی گونجاو بۆ سقامگیریی و بردەوامییان. ئگر ئامانجک بریتی بت ل برەوپشبردنی ھندک 

ب کسندوق وسا ڕەنگت، ئتی دیاریکراوی حکومت سیاسودەی ت بدات کوییولی ئو بوارانر ئسیار ل
بۆ  پشتگیرییان بکات، بۆ نموون، گنجان، یان پروەردە. بم شوەیش، رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بانگھشت دەکرن

.و بوارانی ئدووتو توبک ن کش بکشکک پرۆژەی دیاریکراو پندوەی ھئ 

گو ندا: پرۆژە بی رەی پۆدەنی  پرۆپۆزەی مگکخراوەکانی کۆمر 

(سندوقی نیشتمانیی) ل پۆندا بوارکی زۆر دەڕەخسنت بۆ رکخراوەکانی کۆملگی مدەنی پرۆژەی خۆیان 
"ک رکخراوەکانی دابژن. (برنامی دەستپشخریی مدەنیی پۆندا) پشتگیریی ل چاالکیی تاک دەکات 

10Fبجی دەکن"کۆمگی مدەنی ج

ئمان ب ل یاسای "یاسای سوودی گشتی و کاری خۆبخشان"دا باس  11
کراون، و چندین چاالکیی جۆراوجۆر لخۆدەگرن، وەک، پاراستنی نریت نتوەییکان و بھا پۆندییکان، 

رامی و سالمتیی گشتیی، ھاندان و پاراستنی مافکانی ژنان، زانست، پروەردە، ژینگزانی، پاراستنی ئاژەڵ، و ئا
و زۆری تر. (برنامی دەستپشخریی مدەنیی) بم شوەی لیستکی دوورودرژی داناوە بۆ چاالکییکان، بم 
شوەیش جخت دەکاتوە لوەی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بوارکی برفراوانیان بۆ دەڕەخسنرت بۆ 

و پرۆژەی ئوتۆ پشنیار بکن ک بوایان وای سوودیان ھی بۆ ئوەی دەستپشخری ئوتۆ ئنجام بدەن 
 کۆمگی پۆندا.

 ان: تمویلکردنی پرۆژەی ھندک بواری دیاریکراوکازاخست

مۆدیلی کازاخستان، تمویلکردنی پرۆژە، ھندک بوار دەستنیشان دەکات و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنییش 
کۆمك (بخشش، منحة) بۆ چوار بواری سرەکیی بواراندا پشکش بکن.  دەتوانن پرۆپۆزەی خۆیان لو

دەدات: خزمتگوزاریی کۆمیتی، برزکردنوە، تواناسازیی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی (لرەدا کۆمك 
و پشکش ب رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکرت بۆ تواناسازیی رکخراوی تری کۆمگی مدەنی)، 

 سیستمی خۆشگوزەرانیی مندان و گنجان.
11F

ب گورەی پناسکردنی بواری ئو کارانی رکخراوەکان دەتوانن  12
پرۆپۆزەیان بۆ پشکش بکن،  برنامی خزمتگوزاریی کۆمیتییکانی کازاخستان ب توندی کۆنترۆی ئو 

 جۆرە پرۆژانی کردووە ک تمویل دەکرن.

 کۆمك-یا: پرۆسی خۆگونجن و فرەباشووری ئفریق

ئاژانسی گشسندنی نیشتمانی) باشووری ئفریقیا دوو سندوقی ھی بۆ پشتگیریی کۆمگی مدەنی، (
(سندوقکی نیشتمانیی سر ب حکومتی باشووری ئفریقیای) لگڵ (سندوقی باشووری ئفریقیا) (رکخراوکی 

ئ ک خۆیربدەنیی سی مگکخراکۆمشی ڕشکدەنی دەکات)میش دارایی پی مگوەکانی کۆم ،
ھردووکیان شوازی خۆگونجن (مرن) بکاردەھنن بۆ داراییکردنی برنامکان، و ھانی پرۆژە دەدات ل ھندک 

 بواردا، بم بواریش ھی بۆ دانانی رکخراوی کۆمگی مدەنی.

                                                             
11 http://www.pozytek.gov.pl/Public,Benefit,and,Volunteer,Work,Act,567.htm. 
12 http://botafoundation.org.kz/?en=1. 

http://www.pozytek.gov.pl/Public,Benefit,and,Volunteer,Work,Act,567.htm
http://botafoundation.org.kz/?en=1
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دوو ر (ندنی نیشتمانیسشئاژانسی گ).کانن پیادە دەکات بۆ پرۆپۆزەوشو 
12F

یکم، دەتوانت داواکارییک  13
 .ت بۆ پرۆژەکمویلی دەکرت ت کردەبژکخراوە ھو رش ئکی ئاژانسدەربکات بۆ پرۆپۆزەڵ، و دەست

 کیدا ئاژانست ک ،(رنامنانی بکھپ) ناوی ب یکی ھنوشودووەم، ڕ گانو کۆمر ئسکار ل دەکات ک
رکخراوەکانیان الوازن، رکیان دەخات، و ل ھندک بواری سرەکییدا تمویلیان پدەدات بۆ پرۆژە. ئم بوارە 
سرەکییان بریتین ل ئاسایشی خۆراکی، گشسندنی ئابووریی خۆجی/بزنسی کۆمیتی، کۆنسۆرتیۆم و 

یکردن ل ھژاران، و تواناسازیی رکخراوەکانی تۆڕبندیکردنی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی و داکۆک
ڕوشونی دووەم بریتیی ل شوازکی تایبتی ئاژانسک بۆ بخشینی کۆمك، ک تیدا کار کۆمگی مدەنی. 

لسر ھندک کۆمگی دیاریکراو دەکرت و ھندک ئولوییتی حکومتیش برەوپش دەبات، یکم 
وازکی کۆنی راوژ لسر پرۆپۆزەڵ، و بوار دەڕەخسنت رکخراوەکانی کۆمگی ڕوشون بریتیی ل ش

 مدەنی سرنج و بۆچوونی خۆیان دەربن لسر جۆری ئو پرۆژانی دەیانوت کاری لسر بکن.

 (سندوقی باشووری ئفریقیا)، ک رکخراوکی ناحکومیی سربخۆی و تمویلی ھندک پرۆژەی دیاریکراوی
 رکخراوی تری کۆمگی مدەنی دەکات، ب چند پرۆسیک کۆمك دەبخشت.

13F

14  ك سخشینی کۆمبۆ ب
 ک ،ر پرۆژەکسی گفتوگۆ لر م، لکپیادە دەکات: ی ت بۆ پرۆسکی دەکرکی گشتییوەییدا داوای کۆبوونت

ۆبوونوەیکی داخراو ک تیدا داوا ل وەرگرتنی پرۆپۆزەڵ ل سرجم رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، و ک
بۆ ترخانکردنی ی بودجی سندوقک  %85ھندک رکخراوی دیاریکراو دەکرت پرۆپۆزەڵ پشکش بکن. 

ی بودجکی بۆ  %10ئم پرۆژان پشکش دەکرت ک ڕاوژیان لسر دەکرت. دووم، سندوقک بی 
ساکدا ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی وەردەگرت. دواجار، پرۆپۆزەی تر پشکش دەکات ک ل ماوەی 

یان زیاتری کۆی بودجک ترخان دەکات بۆ ھوست و رەوشی چاوەڕوان نکراو، بۆ  %5سندوقک بی 
 نموون، ئگر پرۆژەیک پویستی ب تمویلکی زیاتر بت وەک لوەی پشبینی کراوە. 

کانی ژینگندنی سیاسی  ئوردن: وەزارەتسشو گ   

دوو تمویل ک وەزارەتکانی حکومتی ئوردن تمویلیان دەکن نموونن لسر پشتگیریی ب گورەی پرۆژە. 
ل پشتگیرییکی  %50وەزارەتی ژینگ ل قۆناغکانی برایی داڕشتنی تمویلک بۆ ژینگ. ئم سندووق بی 

رنامکانی (بتوییولئ ت بخشن دەبالی وخۆ لڕاست ی کواندا (بۆ ئبواری ژینگ ی نیشتمانی) ل
ەکی تریش وەک کۆمك و قرز دەدرت -%50کوە جبج دەکرن)، و یوەزارەت و ئوانی ل الین شری

سندوقک ھروەھا پشتگیریی دامزراوەیی پشکش ب بو پرۆژانی داواکارییان بۆ پشکش دەکرت. 
 .دەکات بۆ خرجییکانیان، وەک، خرجی کارگیی یان کۆکردنوەی کۆمكداواکاران 

وەزارەتی گشسندنی سیاسی سندوقک بڕوە دەبات ک یکتی ئوروپا تمویل (دارای)ی دەکات ب مبستی 
برەوپشبردنی شراکتی ستراتیجی لگڵ رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی بۆ زیاترکردنی بشداریی 

پشکشی  گرانتووتیان ل گشپدانی سقامگیری و بردەوامیی. توخمک ل توخمکانی سندوقک ھا
-٢٠٠٩رکخراوەکانی گنجان دەکات بۆ بنیاتنانی تۆڕبندی ل نوان گنجانی ئوروپا و ئوردن. ل حوزەیرانی 

                                                             
13 http://www.nda.org.za/Welfare and Pensions; 108.  1998 SA 
14 http://www.southernafricantrust.org/grants_policy.html. 

http://www.nda.org.za/
http://www.southernafricantrust.org/grants_policy.html
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کشی پرۆژەکانی چاکترکردنی یکتی ئوروپاوە پشتگیری پش گرانتکیەوە برنامک ھروەھا ل ری 
بشداریی ھاووتیان دەکات ل بیاردانی حکومییدا. ئم تمویل ل ری تندەری کبکوە دەبخشرت و تیدا 

 بۆ تمویلی پرۆژە. رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی داواکاری پشکش دەکن 

 چند بوارک لم بوارانی خوارەوە دەگرتوە:ب گشتیی میکانیزمی سرکوتوو بۆ پشتگیریی پرۆژە یکک یان 

بۆ تواوکردنی دەستپشخرییکانی حکومت) لو ھندک بوار ک پشتر دەستنیشان کراون (وەک،  •
 بوارەی پشتگیریی پشکشی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکرت، وەک:

o ،م بۆ پرۆژەکانکی کوەی پشتگیریی سندو بواروە لختکردنک بواری بۆ جندبۆ ھ کق
 دیاریکراو بت و بم شوەیش کاریگرکی گورە لم بواراندا بدەست بھنرت

o  ،نانی پرۆپۆزەڵری و داھشخت بۆ دەستپەخسوەی بوار برفراوان، بۆ ئکی ببوار 
 پوەر و ڕوشونی ڕوون و دیاریکراو بۆ چۆنیتی ھبژاردن و ھسنگاندنی پرۆژەکان، و •
 وشونک بۆ ئوەی سندوقک ب تایبت کار لسر رکخراوە الوازەکانی کۆمگی مدەنی بکات.ڕ •

C؟ندین سایان چ ک ساپشتگیریی ی . 

 ردووکیان ڕەنگندین ساڵ، یان بۆ ھک ساڵ، بۆ چرەی پرۆژە بۆ یگو زراوەیی یان بكی دامکۆم کسندوق
ک سا ئوەی بوار بۆ زۆر رکخراوی کۆمگی مدەنی دەڕەخسنت کبک الینی ئرنیی کۆمكی یبدات. 

ل ھر ساکی داراییدا، و پرۆسک ئاوە دەبت ل پش پرۆپۆزەی نوێ. بوار  گرانتکانبکن لسر 
 دەڕەخسنت بۆ سندووقک سان تمویل ئازاد بکات بۆ زنجیرەیک پرۆپۆزەی نوێ.

، ڕەنگ کۆمكی چند سا بوار بۆ پرۆژەی درژخاین بەخسنت ک کار بۆ ئنجام و ل الیکی ترەوە
دەکات. زۆر جار گرفت کۆمیتییکان ڕەگی قوویان ھی ک ناتوانرت ب ب کاری  گشسندنی درژخاینتر

ن، پژخایو در قینکی ڕاسترنانی کاریگدیھن. بۆ بر بکرن چارەسژخایوازی فرەدرت شحکوم ویست-
سا بگرت بر. ب ھمان شوە برنامکانی حکومت بۆ چند ساک داڕژراون، کاتک بازنک گورەتر بت 

 ساڵ). ٥-٣ئوسا باشتر پالن دادەنرت بۆ برنامکانی تمویل (وەک 

کمکردنوەی کولفکان دەکن،  سا وەردەگرن سوود ل-ئو رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک کۆمكی چند
 نخت بخوە دەتوانن جبدەن، و دوا ئ کردنی پرۆژەکی دەستپپارەی کولف ویستک جار پی نت چونک

سا رخۆشکرە بۆ رکخراوەکانی کۆمگی -سر جبجکردنی ل ماوەی یک سادا. بم، تمویلی چن
خت بخن سر کار و برنامکانیان و کمتر وزە ب کۆکردنوەی مدەنی چونک بواریان بۆ دەڕەخسنت ج

سا ئوەی ک سندوقک ناچارە پابند بت ماوەیکی درژ -سرف بکن. الینکی نرنی تمویلی فرە گرانتوە
ن دەکرا. پابند بت ب پشتگیریکردنی پرۆژەیکوە تنانت ئگر ئنجامکان وەک ئوەش نبوون ک پشبینیا

سادا، پویست سندوقک روشونی ورد و ڕوون پیادە بکات بۆ -ب تایبتی ل حاتی کۆمكی فرە
 ھپساردنی پارەپدانک ئگر ئدای رکخراوەکی کۆمگی مدەنی شکست بھنت.
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بۆ پشتگیریی پرۆژەی  ئگر رساکانی دارایی بوار بدەن ڕەنگ سندوقک بشک ل تمویلکی ترخان بکات
سا ل بوارە -کورتخاین، و بشکی تریش ترخان بکرت بۆ تمویلی ھندک پرۆژەی دیاریکراوی چند

 سرەکییکانی گۆڕانکارییدا. 

Dتش دەکرشکی پو پشتگیرییجۆرەکانی ئ . 

 کسندوق کخراپشتگیری بڕەنگر ش بشکوعی پوەی نش وەی دارایی یان بش  .دەنی بکاتی مگوەکانی کۆم
زۆربی سندوق نیشتمانییکان پشتگیریی دارایی پشکش ب رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکن، وا باوە ب شوەی 

کۆمك بریتیی ل شوەیکی ھاوکاریی دارایی دەدرت ب چاالکییکانی رکخراوی ). grantکۆمك (بخشش، منحة، 
دەنی بی مگکی نیشتمانی کۆمسندوق ڕەنگ ،دا ھاتووە. بۆ نموونکخششندکراوی بسکی پپرۆژەی ی لوەیو ش

رکخراوک بکات بۆ گشپدانی برنامیکی خوندن و پروەردەی ھاوین بۆ مندانی خکی  گرانتیدۆالر  ٢٠٠٠
 بدەرەتان.

وەک کۆمپیوتر، برنامی کۆمپیوتر یان خولی زاریی، ) ب شوەی کرەست یان خزمتگوin-kindپشتگیریی نوعی (
مشق بۆ تواناسازییکی دیاریکراو. وەک ل بشی سرەوەدا باس کراوە  سبارەت ب (پشتگیریی دامزراوەیی)، ئگر 

ابینکردنی پشتگیرییک ب شوەی خزمتگوزاریی پشکش بکرت، ئوسا پویست سندوقک میکانیزم دابنت بۆ چۆنیتی د
 .کپشتگیریی 

شوەیک ل شوەکانی پشتگیریی نوعی بریتیی ل دابینکردنی خت و پزانین. بۆ نموون، (دەستگای نیشتمانیی کرواتیا) 
سان ختک دەدات بۆ گشپدانی خۆبخشان، ک تیدا پزانین و سوپاسی ئو قوتابخانانی ک ب شوەیکی نایاب 

ۆبخشان رک دەخن. ھروەھا ختکی ھی ب ناوی "پکوە، باشتر دەبین" بۆ ئو حکومت خۆجیانی برنامی خ
14Fھاوکارییکی باشی کۆمگی مدەنیی دەکن. 

15 

سندوقک داوا ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکات پرسکی تر ک پویست ڕەچاو بکرت بریتیی لوەی ئاخۆ 
فی پرۆژەک کۆبکنوە (پی دەگوترت "بشداریکردن ل کولف" یان "تمویلی برامبر" ئم شتک نیی نامۆ بشک ل کول

تا  %10) و داوا بکن رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل نوان -ئھلی–الی حکومتکان یان الی تمویلکاری تایبت 
پشتگیری ل سندوقک وەردەگرن داوایان لدەکرت پارە کۆبکنوە،  ی کۆی تمویلک دابین بکن. ئو رکخراوانی 20%

و ئمش دەبت مایی جختکردنوە لوەی بجگ ل سرچاوەکانی تمویلک پشتگیریی تریش ل چاالکییک دەکرت. 
گیریی چاالکییکانی بایخپدانی زیاتر ل یک کۆمکبخش ب پرۆژەک دەبت مایی درژبوونوەی پشتگیری و سقام

 پرۆژەک. زۆر گرنگ ھاوکشی بشدارییک واقعییان بت و ئامانجی واقعی بۆ رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دابنت.

 

  

                                                             
 ,National Foundation for Civil Society Development, 2009ڕاپۆرتی سا�نهی  15
. http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_09.pdf 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_09.pdf
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IV ،مویلییکردن (ت  )FUNDING. سرچاوەکای دارا

زراوەیک. ب گورەی سرچاوەیکی سقامگیری داراییکردن بردی بناغی بۆ سقامگیرییی داراییکردن یان دام
ئامانجکانی حکومت و بی ئو پرەیی ئامادەی بیخات سندوقکوە، ڕەنگ ل یک یان چند سرچاوەیکوە 
پارە بخرت ناو سندوقک. سرچاوە سرەکییکانی داراییکردن ل وتانی تر بریتین ل بودجیک ل بودجی 

صخصة) ک تیدا بک ل داھاتی پرۆژەکانی تایبتاندن ترخان دەکرت بۆ حکومتوە، پرۆسکانی تایبتاندن (خ
) ک یان بۆ تواوکردنی  -ئھلی–سندوقک، پارە ل یانسین یان یاریی تری وەک یانسیب، و تمویلی تایبت 

رچاوەی ک دارایی ل ستمویل حکومییکی، یان بسر ئو رکخراوە نیمچ حکومییاندا دابش دەکرت 
 تایبتوە وەردەگرن.

Aوەرخانکردنی بودجت تی بندپاب . 

 رخان کردووە بۆ پشتگیریی لت کوە بۆ سندوقتی دەوبودج ک پارەیان لب شوەختت پندین وچ
ر رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. الینی ئرنی ئم جۆرە پابندتیی (ئیلتزام) ئوەی ک حکومت ل ھ

سوورکی بودجدا بی ئو دارایی دەستنیشان دەکات ک دەیوت دابینی بکات بۆ پشتگیری ل کۆمگی 
یاسییکان ببت مدەنی. ل الیکی ترەوە، ب ب ھبوونی پارزگاریی پویست، ڕەنگ گۆڕانکاری ل ئولوییت س

 ،کی داراییوەی بمبوونی کمای دەکب ڕەشش ھمنی و ئژخایوتنی دررکقامگیری و سس ات ل
 .کسندوق 

 ئبانیا: ئاژانسی پشتگیریی ل کۆمگی مدەنی 

ل ئبانیا، ئنجومنی وەزیران ب گورەی (یاسای بودجی دەوت) ڕەزامندی لسر تمویلکردنی (ئاژانسی 
ندی لسر ژمارەی کارمندانی سندوقک، وەزیران ڕەزامپشتگیریی  ل کۆمگی مدەنی) داوە. ئنجومنی 

15Fئاستی مووچیان، و ھرھوەا بی خرجیی کارگییکانی سندوقک دەدات

ملیۆن  ١. ل یکم سایدا بی 16
دۆالری ئمریکی خرای ناو سندوقکوە. بۆ جختکردنوە ل درژخاینی و گشی سندوقک لگڵ تپڕینی 

و بە پارەیی سای پشوو پارەیی دەخرت سندوقکوە ھمان ب یاخود زیاتر بت لکاتدا، پویست بی ئو
16Fدراوە.

17 

 ئازەربایجان: ئنجومنی پشتگیریی دەوت ل رکخراوە ناحکومییکان

 ک لر بابی مادەیژل (کانکخراوە ناحکومییر ت لنی پشتگیریی دەونجومئ) ئازەربایجان وە لمان شھ ب
17Fودجی حکومت تمویل دەکرت ک پی دەگوترت "خرجیی تر".ب

بی تمویلک ساڵ ل دوای ساڵ زیادی  18
کردووە، حکومت ل سای دووەم و سیمدا بکی زیاتری دارایی خست ناو سندوقکوە زیاتر لوەی سای 

گی مدەنی زیاتر ببت ل ری دەستپک. ھروەھا،  ئستا دانوستان ل ئارادای بۆ ئوەی بشداریی کۆم

                                                             
16  Law on the Organization and Functioning of the Civil Society Support Agency, Article 15. 
17  Id, Article 16. 
 .)۲۰۱۰حوزەيرانی  ۹تاوتوێ به ئيمێيڵ لهگهڵ محهممهد گوڵزادە (  18
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تواناسازکردنی ئنجومنک، ک دەستی بڕوەبری سندوقکی، بۆ ئوەی بی پشنیارکراوی برایی بو 
 .ویستی داھاتوو پبۆ سا رخان بکات  کت وەیش 

مگیر و شوازکی سقاب گشتیی، دەکرت بی ئو داراییی حکومت ل بودجوە ترخانی دەکات 
کۆنترۆکراوی حکومت بت بۆ دابینکردنی پارە بۆ سندوقک. سرەڕای ئمش، دەتوانرت ھندک ڕوشون 

 بگیرت بر بۆ جختکردنوە ل سرکوتنی:

•  یان ب ،کت بۆ سندووقرخان دەکری تو داراییی ئی بنک بۆ زیاترکردنی سادانانی میکانیزم
 م نکرتوە، بۆ ئوەی بوار بەخست بۆ گشسندنی بردەوامیالی کموە ئو بە ک

•  وە بمالی ک ئاگادار بن، ب دەنی کی مگکخراوەکانی کۆمر دان بگری رگئ وە لینکۆل
 شوەیکی جزئی، ل بی ئو داراییی ک پویست بۆ سندوقک دابین بکرت.

B تاندنکانی تایب18. داھاتF

19 

)ی کۆمپانیا حکومییکاندا داھاتکانی تایبتاندن privatizationماری چیک ل کاتی تایبتاندن (خصخصة، ل کۆ
ل داھاتی ئم تایبتاندنانی ترخان کرد بۆ (سندوقی  %1دابش دەکرا بسر دەستگاکاندا. کۆماری چیک بی 

دەکرد بسر دەستگا ناوخۆییکاندا. ئامانج  داھاتی دامزراوە)، ئنجاش  ب شوەی وەقف ئم داراییانی دابش
لم میکانیزم بریتی بوو ل چاکترکردنی بنیاتنانی وەقف وەک سرچاوەیکی دنیا بۆ رکخراوەکانی کۆمگی 
مدەنی. پویست دەستگاکان بالی کموە بی وەقفک ل ئاستکدا بھنوە ک ل یاسادا دیاری کراوە، بم 

اتر لو الی کم سرف بکن بۆ ئوەی دەرفتی وەبرھنان بدۆزنوە ب مبستی بدیھنانی دەتوانن زی
دەستگادا دابش کرا،  ٦٤ملیۆن یۆرۆ بسر   ٢٧دا بی  ٢٠٠٢ئامانج ڕەواکانیان (ئامانج یاساییکان). ل سای 

س و کاتئ کی -کدوای پیادەیت. دوابو م دەستگاکان بوو لرجک سندت ھحکوم ،م میکانیزمکردنی ئ
گۆڕانی کرد ل سیستمی یاسایی و باج بۆ ئوەی سوودەکانیان زیاتر بکات. گۆڕانکارییکان بکی زۆر ئامرازی 
وەبرھنانیان بۆ دەستگاکان دابین کرد، یاسایان دا بۆ سالمتی و دنیایی وەبرھنان، ئگری بڕوەبردنی 

ەستگا داراییکانوە، بدەستھنانی سرمای ک باجی لسر نابت، و روشونی ئاسان بۆ وەقفکان ل الین د
تۆمارکردن، ئمانش بواریان بۆ دروستکردنی سرمایی ئوتۆ ڕەخساند ک دەتوانرت بسر رکخراوەکانی 

 کۆمگی مدەنیدا دابش بکرن. 

C ختی خۆت. داھاتیانسیب و یاری تری خۆت و ب ل 

زۆر وت سرچاوەی بدیلی دارایی ڕاستوخۆی حکومی بکاردەھنن بۆ داراییکردنی سندوقی نیشتمانییان: 
داھاتی یانسیب و یاری تری خۆوبختی. دەتوانرت دارایی یانسیبکان راستوخۆ ل الین حکومت یان 

                                                             
19 Katerina Hadzi-Miceva and Nilda Bullain, “A Supportive Financing Framework for Social Economy Organizations,” in 

The Social Economy – Building Exclusive Economies (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) 
Programme, 2007). 
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ستیک، سندوقک)، یان ھسوڕنرانی وەزارەتکانییوە، یاخود قوارەیکی ترەوە، دابش بکرت (بۆ نموون، دە
19Fیانسیبک، ھروەھا دەتوانرت داھاتکانی یانسیب ب گورەی یاسا دابش بکرت بسر لیستک سوودمندا. 

20 

الینی ئرنی ل دانانی داھاتکانی یانسیب ل سندوقکدا ئوەی ک بردەوام بی ئو داراییانی بۆ 
 ەنی ترخان دەکرت، زیاد دەکات.رکخراوەکانی کۆمگی مد

20F

ب خۆی یانسیب سرچاوەیکی ئرنیی بۆ  21
 ت. داراییکردن چونکی سندوقی نیشتمانی دەکرکی ئاسان ڕەوانوەیش ک بدارایی ک لب ک وەندەیر ئھ

بر ئو بە پارەیی ل دەستپکدا، زۆر گرنگ ھسنگاندنکی گونجاو بکرت بۆ کولفی وەبرھنانک ل برام
 مدەنی یان ھر کارکی خرخوازیی.دەتوانرت کۆبکرتوە بۆ رکخراوەکانی کۆمگی 

 شانشینی یکگرتوو: سندوقی دابشکردنی یانسیبی نیشتمانی و لۆتریی مزن 

 ک نک دەخڕ و یارییانو (یاسای قومار) ئ (ریی نیشتمانییاسای لۆت) کگرتووشانشینی ی خت لب پشت ب
21Fدەبستن.

) ترخان 28p)ی داھاتی (لۆتریی نیشتمانیی)، بی بیست و ھشت پنس (1£ل ھر پاوەندک ( 22
)ە ترخان دەکرت بۆ کاروباری خرخوازی، تندروستی، 28pی ئم ( %50دەکرت بۆ کاری باش. ئنجا 

.روەردە، و ژینگپ 

شتمانیی لۆتری)ەوە سرپرشتی دەکرت، و کۆمپانیایکی سربخۆ (لۆتریی نیشتمانی) ل الین (کۆمیسیۆنی نی
داھاتکانی فرۆشتنی بلیتی لۆترییکCamelot PLC  کۆمپانیای ) بڕوەی دەبات. Camelot PLCبناوی (

 ١٤)، ئمیش ل الی خۆیوە پارەک بسر NLDFڕەوان دەکات بۆ (سندوقی دابشکردنی لۆتریی نیشتمانیی، 
کاردا بش دەکات. ھر دابشکارک بریتیی ل رکخراوک ک شارەزای ل کرتکی دیاریکراو، ھر دابش

یککیان پرۆسیکی خۆی ھی بۆ پدانی کۆمك ب رکخراوە شایستکانی کۆمگی مدەنی. دابشکارەکان 
 ھروەھا دەتوانن لگڵ یکتری پالنی ھاوبشی دارایی دابنن.

 Bigپنس ل ھر پاوەندک) درا ب سندوقی لۆتریی مزن ( ١٤(   %50دەستی بڕوەبردنی  ٢٠٠٦سای 
Lottery Fund( 

22F

بۆ بکارھنانی بۆ خرخوازی، تندروستی، پروەردە، و ژینگ. دابشکارک سربخۆی و  23
ت بیدات ب کرتکانی % ی ئو پارەیی وەریدەگر70 – 60سر ب حکومت نیی، پویست ب الی کموە 

خۆبخش و کۆمگیی. سرەڕای ئمش، ل ری سندوقکی تری لۆترییکوە، پارەی تری بدەر ل پارەی 
لۆترییکش دابش دەکات. (سندوقی لۆتریی مزن) چند جۆرک برنامی کۆمكی ھی، وەک کۆمكی 

) VCSبشداری ل کاری (کرتی خۆبخشان و مدەنی، بچووک بۆ ئو رکخراو و کۆمگانی  گرانتیگورە و 
23Fدەکن ل ئینگلترا، سکۆتلندا، و واس. 

24 

 

                                                             
20 Katerina Hadzi-Miceva-Evans, “Lottery Proceeds as a Tool for Support of Good Causes and Civil Society Organizations – 

A Fate or a Planned Concept?”  ECNL and IPA (draft awaiting publication). 
% ی پوختهی قازانجی لۆتهری ئهرخهوانيی ئوردنی تهرخان دەکرێت بۆ (سندوقی نيشتمانی) بۆ پشتگيری له خهڵکی کهمئهندام. بڕوانه ياسای ۱۰له ئوردن   21

 له ياسای خۆشگوزەرانيی کهمئهندامانی ئوردن. 1 بهشی C، بۆ پێشاندانی وێنهيهک بڕوانه هاوپێچی ۱٥کهمئهندامانی ئورد، مادەی 
22 www.lotterygoodcauses.org.ukSee also Id. . 
23 http://www.biglotteryfund.org.uk. 
24 http://www.biglotteryfund.org.uk/annual_report_09.pdfl Report, available at: BIG Lottery Fund 2009 Annua. 

http://www.lotterygoodcauses.org.uk/
http://www.biglotteryfund.org.uk/
http://www.biglotteryfund.org.uk/annual_report_09.pdf
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 باشووری ئفریقیا: سندوقی دابشکردنی لۆتریی نیشتمانی

مۆدیلی لۆتریی نیشتمانی ل باشووری ئفریقیا ھاوشوەی لگڵ ئوەی ئینگلترا: بندەرکی سربخۆ 
ە دەبات، و رکخراوکی حکومتیش، ک بریتیی ل (دەستی لۆتریی نیشتمانییکان)، بڕوەی لۆترییک بڕو

 دەبات.
24F

بواری برفراوان ترخان دەکرت ل ری چند ئاژانسکی  ٥ل داھاتکانی لۆترییک بۆ   %30بی  25
کت نین. یحکوم ر بم سن بکان دایاندەنوەزارەت وە، کشکردنداب ل بریتیی م ئاژانسانئاژانسی ک ل)

دابشکردنی خرخوازی)، ک وەزیری بازرگانی و پیشسازی دایدەمزرنت. پرلمان بیارد دەدات لسر ئو 
 ھاوکشیی بکاردەھنرت بۆ ترخانکردنی رژەیکی ستیی داراییک بۆ ھر بوارک.

دابشکردنی لۆتریی نیشتمانی) ڕووبڕووی ھندک ڕەخن میکانیزمی دابشکردنی داراییکانی (سندوقی 
بووەوە. یكک لوان بریتی بوو ل سکا کردن ل نبوونی شفافییت ل پرۆسی پشکشکردنی داواکاری و 
 ل ش دەکات کداب و پارەیم لکی کب نت کویست نین. سندوقوەک پ کان، ککردنی داواکارییپرۆس

کان دەست دەکون، ل ئنجامیشدا، ھندک ڕوشونی نوێ پیادە کرا بۆ دابشکردنی داھاتکان. وان و لۆتریی
پندەکانی لۆترییکی باشووری ئفریقیا ئوە پیشان دەدات ک پویست میکانیزمی شفاف، برپرسیاران، و 

 ) ھبت بۆ دابشکردنی داراییکان. efficientچوست (کفٶ، 

 یا: دەستگای نیشتمانی بۆ گشسندنی کۆمگی مدەنیکروات 

ل کرواتیان داھاتکانی لۆتری وەک بناغیک بکارھنرا بۆ دامزراندنی (دەستگای نیشتمانی بۆ گشسندنی 
ملیۆن کونای کرواتی بوو (نزیکی  ٢دامزرا و خاوەنی  ٢٠٠٣کۆمگی مدەنی). دەستگای نیشتمانی ل سای 

 ٢٠٠٨سای  یۆرۆ)  و بردەوام ل یارییکانی خۆوبختی و بودجی دەوتوە پارەی بۆ دەھات. 000 ,275
 یشتگ کوماڵ (ئسووڵ)ی دەستگاکی  ٤٦موی  6.3ملیۆن کونای کرواتی (نزیکب م پارەی٤٣ملیۆن یۆرۆ)، ل 

25Fو. وملیۆن یۆرۆ)ی ل یارییکانی خۆوبختییوە ھاتب 5.9ملیۆن کونا (نزیکی 

26 

Dرچاوەی تری داراییس . 

 -ئھلی–بجگ ل حکومت، دەتوانرت ل سرچاوەی تریشوە دارایی وەربگیرت، وەک کۆمکبخشی تایبت 
 ی دادگاکان، وەک لرامت غنانوە، یان تت کۆیان دەکاتی حکومرامانو رسوم و غن، ئیان فرەالی

رکخراوە نیمچ حکومییکان یان سربخۆکان وەک سندوقکی  ل چند وتک، 26F27 خوارەوە پیشان دراوە.
ک سرپرشتییکانیان یان سرۆککانیان ئندام (کامند)کی حکومت و پارە بسر نیشتمانی کار دەکن، 

پارە ل شونی تر وەردەگرن جیاواز ل سرچاوە رکخراوەکانی کۆمگی مدەنییدا دابش دەکات. زۆر جار، 

                                                             
 25 http://www.nlb.org.za/nldtf.aspuw, “Smoke and Mirrors,” University of Witwatersrand ; see also Dr. Stephen Lo

http://www.sarpn.org.za/documents/d0000032Department of Political Science, . 
 the National Foundation for Civil Society Development, 2008 ڕاپۆرتی سا�نهی   26

 http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/annual_report_2008.pdf 
له ياسای سندوقی پشتگيريی ژينگه له ئوردن، رێکخراوەکان دەتوانن پارە وەربگرن له دەستگای گشتيی نيشتمانی و تايبهت، ههروەها له  ۹ەی به گوێرەی ماد  27

بهشی  Cه پاشگری ل ۲۰۰۹رێکخراوە عهرەبييهکان و ههرێمايهتييهکان و نێودەوڵهتييهکان. ئێمه بهشێکی پهيوەنددارمان له رێساکانی سندوقی پاراستنی ژينگهی ساڵی 
 هاوثێچ کردووە.  2

http://www.nlb.org.za/nldtf.asp
http://www.sarpn.org.za/documents/d0000032
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/eng/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/annual_report_2008.pdf
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ل کۆمکبخشی دووالین و فرەالین، کۆمپانیا و  گرانتانی داھاتی حکومت. ل جیاتی ئم، ڕەنگ باوەک
 قوارەی تری ئھلی وەربگرن، یان پارە ل دەستگاکان، وەربگرن، یان داھاتی خۆیان ھبت.

ومیی و دەتوانن ئاستی ئوەی ک تواوکری تمویلی حک -ئھلی–الینی باشی بکارھنانی سرچاوەی تایبت 
ئو داراییان زیاتر بکن ک دەخرت پش رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. بم ھندک ئاستنگ و 

 .یگیروگرفتیشی ھ ل ،مرەڕای ئت. سک جیاواز بکان لھلییرە ئت و سپۆنسرژەوەندیی حکومب ڕەنگ
 نترۆی ئو داراییان بکات ک ب کۆمك دەیدات.ھندک حاتدا، کۆمکبخشی ئھلی دەیوت کۆ

 کازاخستان: برنامی خزمتگوزاریی کۆمیتییکانی دەستگای بۆتا

ل کازاخستان (برنامی خزمتگوزاریی کۆمیتییکانی دەستگای بۆتا) ل ڕووی داراییوە پشتگیریی پشکش 
ەکات. ب گورەی رککوتننامیک ل نوان ویالیت ب رکخراوەکانی کۆمگی مدەنیی کازاخستان د

ملیۆن دۆالر  ٨٤یکگرتووەکان، حکومتی کازاخستان، و حکومتی سویسرا، دەستگای بۆتا دارایی ب بی 
وەردەگرت ل حسابکی بانکی سویسرییوە. ب سرپرشتیی بانکی جیھانی، منداپارزی، و ئایرکس، دەستگای 

ی وەرگرتن و بکارھنانی داراییکان دەکات ب شوەیکی گونجاو. ئگرچی دەستگای بۆتا ل بۆتا سرپرشتی
 زرا لرۆک وەزیران دامکی سرمانف راییدا بستا دەستگای بۆتا وەك ٢٠٠٩ی حوزەیرانی  ١١بم ئب ،

.ت نییحکوم ر بدەنی کار دەکات و سی مگخۆی کۆمربکی سکخراور 

ی دەستگای بۆتا سندوقک نیی ک حکومت بڕوەی ببات، و پارەکانی ل سرچاوەی نائاساییوە ئگرچ
بم ئوەی دەرخستووە ک دەتوانت دەستگایکی گونجاو و سوودبخش بت بۆ کۆکردنوەی وەردەگرت، 

رچاوەی دارایی جۆراوجۆر و داھس دەنی لی مگکخراوەکانی کۆمرچاوەکان بۆ روە.سرانن 

  )DUBAI CARESئیمارات یکگرتووەکانی عرەب: ( 

سرکردەکانی وتانی کنداو و خۆرھتی ناوەڕاست ناوبناو دەستگای نیمچ حکومی دادەمزرنن ک یارمتیی 
پشتگیری ل ھندک بابتی دیاریکراوی کۆمیتی دەکن ل ری رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەدەن یان 

 Dubaiشخ محممد بن رەشید ئلمکتوم ( ٢٠٠٧ڵ رکخراوە نودەوتییکان. بۆ نموون، ل شراکت لگ
Cares .رەبکگرتووەکانی عرۆک وەزیرانی ئیمارە یرۆک و سگری سد جممخ محزراند، شی دام(

دەی بنڕەتی بۆ مندان ل ئامانجی دوبی کرز بریتیی ل چاکترکردنی دەستگیشتن ب خوندن و پروەر
وتانی تازە گشسندوو. دوبی کرز کۆمك ل کۆمپانیاکان، یان کۆمیتییکان، و تاککسکان 

ملیار  ١وەردەگرت، سرەڕای ئمانش ل براییدا شخ ل دارایی تایبتی خۆی پارەی تدەخست. دوبی کرز 
ی27دۆالری ھF

شتمانی)ەوە، دوبی کرز تمویلی ڕاستوخۆ نادات ب رکخراوەکانی . ب پچوانی (سندوقی نی28
کۆمگی مدەنیی ئیمارات، ل جیاتی ئم شراکت لگڵ رکخراوە نودەوتییکانی وەك کر ئینترناشناڵ، 

 دکتۆران ب ب سنوور، یونسف، و ھی تر دەکات. 

 

                                                             
 28 http://www.dubaicares.ae/Introduction 

http://www.dubaicares.ae/Introduction
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Vئیدارە  . شوەی یاسایی و 

ردن چوارچوەی یاسایی (سندوقی پشتگیریی کۆمکان)ە. زۆر گرنگ لرەدا بایخ بو (یاسای کۆمکان)ی ئو
دەستانش بدەین ک سندوقک بڕوە دەبن و چۆن برپرسیارتییکانیان ئنجام دەدەن. وەك ڕەچاوکردنی 

قک، چۆنیتی رۆڵ و بشداریی حکومت ل کاری سندوقک، کار و ئرککانی دەستکانی بڕوەبردنی سندو
ھبژاردن و بشداریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل بڕوەبردنی سندوقک، و کاروباری نووسینی 

.(لمسائ) رپرسیاربوونت و بفافییڕاپۆرت، ش 

رۆڵ و بشداریی حکومت ل کاری سندوقک ڕەنگ کاروباری بیاردان، پکھنانی دەستکانی بڕوەبردن، 
اروباری سپرشتی بگرتوە. ل زۆربی حاتکاندا، حکومت گروپکی ئاوت ل کۆمگی مدەنی، و/یان ک

نونران یان سرکردەکان و برپرسکان ھدەبژرت بۆ دەستی بڕوەبردن یان ئنجومنی بڕوەبردنی 
.کسندوق 

28F

ک و دامزراندن یان ھبژاردنی ئاستی کۆنترۆکردن بسرە بڕوەبردن و کارگی سندوقبم  29
 ئندامانی کۆمگی مدەنی ل پکھاتی سندوقکدا، ل وتکوە بۆ وتکی تر جیاوازە.

Aککانی سندوقتییرایوەبڕب دەست دەنی لی مگکخراوەکانی کۆمت و ری حکومرۆ . 

ڕوەبردن و ستافی سندوقک دەستنیشان و پویست حکومت دابشکردنی برپرسیارتییکانی دەستی ب
 پناس بکات، و رۆی خۆی، ئگر ھیبت، ل ھر یکک لم گروپاندا دەستنیشان بکات.

29F

(دەست، ب گشتیی،  30
) پالنی ستراتیجیی درژخاین دادەڕژت بۆ رکخراوک، یان لم حاتدا، بۆ (سندوقی نیشتمانی). Boardالھیئة، 

ژخاینکان و ئامانجکانی سان پسند دەکات، سرپرشتیی ھسنگاندنی خزمتگوزاریی و ئامانج در
برنامکانی سندوقک دەکات، و برپرسیارە ل ھسنگاندنی ئدای رکخراوەک. ل الیکی ترەوە ستافک 

ەبن و کاری رۆژانی خۆیان برپرسیارە ل بڕوەبردنی کاروباری رۆژانی سندوقک. برنامکان بڕوە د
دەکن، جخت لوە دەکنوە خرجییکان ل چوارچوەی بودجی سندوقکدا بمنتوە، جخت لوە دەکنوە 
بیارەکانی دەستک جبج بکرت، راپۆرت لسر ئدا و تۆمارەکان ئامادە دەکن، و ڕەنگ بودجی برایی 

سپ کوەی دەستن بۆ ئندی بکات.ئامادە بک 

 ،یکالتی دەستدەس کانی داواکاری لر فۆرمسیار لرچی دوایین بگئ ک وەی کم پرسی ئب
ھسنگاندنی پرۆپۆزەکانی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکات بۆ سندوقک، جۆراوجۆرە. دەتوانرت ئم 

:ت بردربسپ رکئ 

 دەستی بڕوەبرییک ب خۆی، •
 ی ڕاوژکاریی،دەست •

                                                             
له کۆی نوێنهرانی  )، ئهنجومهنی وەزيران پێنج کانديدات ههڵدەبژێرێتCSSAله ياسای ئاژانسی پشتگيريی کۆمهڵگهی مهدەنی له ئهڵبانيا ( IIIبه گوێرەی مادەی  29

ان رێکخراو يان بوار رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی و دەيانپاڵێوێت بۆ ئهندامێتی له دەستهی سهرپهرشتياری، به جهختکردنهوە لهوەی هيج دوو نوێنهرێک هی ههم
 ٤ايتيی رێکخراوەکانی کۆمهڵگهی مهدەنی بکهن. بڕوانه مادەی ئهندامهکهی ئهنجومهنی سندوقی نيشتمانيی مهدەنی پێويسته نوێنهر ۱۷ئهندام له  ۱۲بوون. له ههنگاريا 

 .۲و  ۱داناوە له بهشی  Eمان له پاشگری  ۲۰۰۳و ياسای سندوقی نيشتمانيی مهدەنيی  CSSA). ئهو بهشهی ۲(
پيشان دەدات و  CSSAاوی جۆراوجۆری ، ياسای ئهلبانيا بۆ ئاژانسی پشتگيريی کۆمهڵگهی مهدەنی. که رێکخر۱له بهشی،  Dوەک نموونهيهک بڕوانه پاشگری  30

 .رێنمايی دادەنێت بۆ ئاسايی دەستهی سهرپهرشتياريی
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 ستافک، یان •
 ھسنگنری پسپۆڕ ب پارە •

بیاردان لسر ئوەی ک پرۆپۆزەکان ھدەسنگنت پشت دەبستت ب چند فاکترک، وەك ژمارەی 
پرۆپۆزەکان یان قبارەی ئو کرەستیی ھدەسنگندرت، ئاستی معریفیی پسپۆڕی پویست بۆ 

ننگاندنی الیسبۆ  ھ) .کی سندوقگوە و پو ش ،ککان، توانای ستاف و دەستکانی پرۆپۆزەکنیکییت
نموون ئگر ئامانجی سندوقک بریتی بت ل برەوپشبردنی شوە و سیمای ئوەی ک ل الینی سیاسییوە 

نجا دەستیک ڕاوژکاری و ئدەستیک ب بڕوەبرایتیی پسپۆڕان  وا پسندە سربخۆ و بالین، ئوسا
.(کخودی ستاف وەبردن، یان بڕی بت بۆ دەستپارە دابنر دەرەکی یان پسپۆڕ ب 

یکک ل پرسیارەکانی بواری ھسنگاندن یان لیژنی ھبژاردن بریتیی لوەی ئاخۆ پویست نونرانی 
چۆن ئمان ھبژردرن یان دابمزرن؟  رکخراوەکانی کۆمگی مدەنیش لخۆبگرت، ئگر لخۆی بگرت،

بشداریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی وات خکک نونرایتییان ھی ل لیژنک ک ئاگاداری میدانکن، 
ل گرفتکان تدەگن و ل الینی سیاسییوە سربخۆ و بالینن. بم ڕەنگ بشداریکردنی رکخراوەکانی 

ەنی ببت مایی پکدادانی برژەوەندیی (تضارب المصالح)، و سلمنراوە ب زەحمت دەتوانرت کۆمگی مد
خۆ لوە بپارزرت، بۆ ئوەی خۆ بپارزرت ل پکدادانی برژەوەندی، ل ھندک وت وەک کرواتیا، ھندک 

 ڕسایان پیادە کردووە لم بوارەدا.
30F

بنرت بۆ ھبژاردنی ئندامانی سرەڕای ئمش، زەحمت پوەر دا 31
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، چونک تن ھر لبرئوەی نونرەک کار بۆ رکخراوی کۆمگی مدەنی 
 روەھا، ڕەنگکی دیاریکراو. ھیرنامر بسل یویستی ھی پعریفو مئ ت کنیوە ناگدەکات مانای ئ

کخراوەکانی کۆمرانی ڕندەنی نوی موەی گکۆکردن ت لبزموونیان نگرانتدائ رەی بارودۆخگو ب .
 ل ،ندامان. بۆ نموونبژاردنی ئت بۆ ھنرکاربھت و بژرفاف دابوازی شت شدەتوانر کناوخۆیی

ۆ ئندامتی ل ئستۆنایا کبکیکی کراوە ل نوان رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ئنجام درا بۆ داواکاری ب
رکخراوەکانی کۆمگی -دەستک، و بیاردان لسر پاوراوەکان ب دەست لیژنیکی ھاوبشی حکومت

ی گشسندنی کۆمگی مدەنیی ل -چمک–)، وات (پیماننامEKAK مدەنی بوو بۆ جبجکردنی (
 ئستۆنیا).

سوود ل زانیارییکانیان وەربگرن لسر پداویستیکان و  نونرانی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەتوانن
 شدار بن لوخۆ بم ناتوانن ڕاستریکردن، بو چاود رنامیدان بۆ دانانی بکانی میینووکھ رنامب
بیاردان ل بخشینی کۆمك ( ب تایبتی ئوانی ک ئگر نونر نبوونای شایستی وەرگرتنی کۆمك 

). ئم مانای ئوە نیی کسکی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ک ئندام، یان برپرس یان ئندامی دەبوون
وەک شوازکی دەستی نابت ل دەستیکی حکومییدا دابنیشت ک بیار بدات لسر پدانی کۆمك، بم، 

                                                             
ناتوانێت دەنگ بدات  CSSAبه مهبهستی خۆپاراستن له ئهگهری پێکدادانی بهرژەوەندييه، له ئهڵبانيا، ئهندامانی دەستهی سهرپهرشتياری يان ههر ئۆرگانێکی تری   31

له بڕيارداندا، ئهگهر خۆی، هاوسهرەکهی، کهسێکی تهبهنيکراو يان تهبهنيکار بهرژەوەنديی داراييان ههبێت له بابهتهکهدا. بڕوانه يان بهشداری بکات له دەنگدان 
 . ۱بهشی  D، ئێمه نوسخهيهکمان له ياسای ئهلبانيا بۆ ئاژانسی پشتگيريی له کۆمهڵگهی مهدەنی هاوپێج کردووە له پاشگری ۱٤مادەی 
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، بۆی نبت داواکاری پشکش بکات بۆ باش پشنیاری ئوە دەکرت ئو رکخراوەی ئم کس ئندام تیدا
31Fوەرگرتنی کۆمك. 

32 

 ) ھاتووە:3.10.2بۆ نموون، ل (مادەکانی یکتیی دەستگای نیشتمانیی ئستۆنیا) (مادەی 

نابت ئندامی دەستی سرپرشتیاریی برژەوەندییکی شخسیی ھبت ل وەرگرتنی ئو "
حا شی دەکات. لداب ی دەستگاکک سوودانروەھا کاترژەوەندییدا، و ھکدادانی بتی پ

پرسیار دروست ببت لسر ئنجامدانی حوایک ل نوان ئندامکی دەستی 
سرپرشتیاری و دەستگاک یان بابتی ناکۆکییکی دادگا لگی، ئوسا نابت ئو ئندامی 

 و نابت دەنگ لسر ئو دەستی سرپرشتیاری بشداری بکات ل بیاردان لسر پرسک
 پرس بدات."

 ھنگاریا: سندوقیی نیشتمانیی مدەنی 

نونری حکومت و کۆمگی مدەنییوە بڕوە ژمارەیک (سندوقی نیشتمانیی مدەنی) ل ھنگاریا ل الین 
 دەبرت.

32F

دادەنت بۆ  ئنجومنک دەستی ھی کاروباری گشتیی سندوقک بڕوە ببات: ئولوییت 33
سندوقک، سرچاوەکانی ترخان دەکات، و رسای گشتیی دادەنت بۆ بڕوەبردنی کاروباری پشتگیریی 
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. ئندامکانی پک دت ل دوو نونری (لیژنی کۆمگی مدەنی ل پرلمان)، 

رەی کۆمگی مدەنی، پنج نی. لو دوانزە نوندوانزە نونری کۆمگی مدە س نونری وەزارەت، و
کسیان ل الین ڕکخراوەکانوە ل ئاستی وتدا ھدەبژردرن، و حوتکی تر ل ئاستی ھرمکاندا 

 ھدەبژردرن.

 ل الین یازدە "کۆلیژ"ەکوە ئنجام گرانتکبیارە تشغیلییکانی سندوقک سبارەت ب پرۆپۆزەکانی 
دەدرت. ھر کۆلیژک ل پنج تا حوت ئندام پک دت، زۆربیان نونری کۆمگی مدەنین و  ل الین 
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنییوە ھدەبژردرن ب گورەی سیستمی ھبژاردن. لم سیستمدا، 

ھر دەنگدەرک نونری یك رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەنگدەر دەنرن بۆ ئنجومنی ھبژاردن، 
ڕکخراوە. ل ئنجومنکاندا، پاوراوەکان ل الین دەنگدەرەکانوە دەپاورن، ک ڕەنگ ب خۆیشیان پاوراو 
بن. ئو پاوراوانی زۆرترینی دەنگکان بدەست بھننن دەبن ب ئندامی کۆلیژەکان و بۆ ماوەی س ساڵ 

 خزمتی تدا دەکن. 

م شبئ ،وەی وە لکر سندوقسرشتیاری برپیار دروستکردن و ستی بنگاریا دەستی ھرچی حکومگ
دەستی خۆی دەھتوە، لناویدا ئوانی نونرایتی دەکن ل ئنجومنکش و ل کۆلیژەکانیش، بم بواری 

33Fمگی مدەنییوە. ڕەخساندووە بشک ل برپرسیارتییکان بچت دەستی نونرانی کۆ

34 

 
                                                             

32 ECNL, “State Funding for NGOs: Principles and Practices in Tendering” (awaiting publication, paper on file with ECNL). 
33 “National Civil Fund in Hungary,” ECNL 2008. 
ر رێگرتن له پێکدادانی ناکۆکی، بۆ نموونه، تێدايه، و رێنمايی زۆری تێدايه لهسه ۲بهشی   Eله ياسای سندوقی نيشتمانيی مهدەنی له ههنگاريا پاشگری  ۷مادەی  34

 ياسا رێگه نادات ئهندامێکی ئهنجومهن ببێت به ئهندامی کۆليژيش. 
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 ییریقیا: ئاژانسی گشسندنی نیشتمانباشووری ئف

 رچاو دراوە بکی برۆ وەدا کل ،نگاریایوەی ھوەی ئھاوش (فریقیاسندوقی باشووری ئ) وەبردنیڕب
ل بواری نونرانی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. بم، حکومت دەستکی زیاتری بۆ خۆی ھشتۆتوە 

سرپرشتیی سندوقک ل ری زیاترکردنی رژەی نونرانی حکومت ب براورد لگڵ ژمارەی نونرانی 
کۆمگی مدەنی، و دەسالتی داوە ب وەزارەتی گشسندنی کۆمیتی نونرانی رکخراوەکانی کۆمگی 

34Fمدەنی دابمزرنت. 

35 

ک بریتیی ل سندوقی باشووری ئفریقیا بۆ پشتگیری ل کۆمگی مدەنی،  (ئاژانسی گشسندنی نیشتمانیی)،
بڕوەبرکی جبجکار سرۆکایتی دەکات. بروەبری جبجکار ل الین وەزیری گشسندنی 
کۆمیتییوە دادەمزرندرت و پنج ساڵ ل پۆستکی دەمنتوە. بۆ ھبژاردنی دەستی بڕوەبری 
ئاژانسک، وەزیر پانک پک دەھنت، ئم پان ل ژمارەیکی یکسان ئندامی نونرانی وەزارەتی دەوت و 

ئنجا پانک ژمارەیک پاوراوی رکخراوەکانی کۆمگی پسپۆڕانی ناحکومیی بواری گشسندن پک دت. 
 رۆژنام و میدیاکاندا بانگھشت بۆ پاوتنک مدەنی شۆرتلیست دەکات و پشکشی وەزیری دەکات، ئمیش ل

دەکات. کاتک پانک شۆرتلیستی پاوراوەکانی دانا، ئوسا وەزیر ب خۆی شش کسیان ھدەبژرت. ئم 
شش نونرەی کۆمگی مدەنی ل الین وەزیرەکوە دادەمزرن، لگڵ پنج ئندامی تری کارمندی حکومی 

یر دایاندەمزرنت، بریتی دەبن ل دەستی بڕوەبری ئاژانسی گشسندنی نیشتمانیی. ک دیسان وەز
 وە. بۆ ماوەی ستو بکرت و بندریوە ڕابگزراندنییانرۆژی دام ماوەی سی رۆژ ل ناوەکانیان ل ویستپ

 ساڵ لم پۆستدا خزمت دەکن. 

ی دیاریکراو ئندامانی دەستک دابمزرنت: یکم، پویست پویست وەزیرەک ب گورەی ھندک ڕوشون
 تی بدات بکی تایبخفریقیا بکات، و دووەم، بایی باشووری ئگکۆم کی زۆر لشتی براینندام نوئ
ڕەگز، جندەر، کمئندامتی، و دابشبوونی جوگرافیی کاندیداتکان. ب گورەی یاسای دامزراندن و 

ھدەبژردرت و ب مبستی دەستک ەبردنی ئاژانسک، ل ڕوشونکانی دەستکدا ھاتووە ک کاتک بڕو
کار لسر حاتی پۆست دامزراندنی سرۆکک بۆ دەستک، پویست لیژنی بڕوەبردن دابمزرندرت، و 

 بتاک یان وازھنان ل پۆستک، بکات.

 کۆمیتی و حوافزی ھاوپشتیی تورکیا: سندوقی ھاوکاریی

ل تورکیا ب سندوقی نیشتمانی بۆ پشتگیری ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەگوترت (سندوقی ھاوکاریی 
 ی).کۆمیتی و حوافزی ھاوپشتی

35F

مۆدیل تورکییک زیاتر المرکزیی ل مۆدیل ھنگارییک و ئوەی  36
ی ھرمایتیی ھی. ھر دەستگایک (دەستی متمانداران)ی خۆی ھی. ب دەستگا ٩٣١باشووری ئفریقیا، 

 ی دەستکی زۆر کۆنترۆتی تورکیا تا ڕادەینگاریا، حکومفریقیا و ھکانی باشووری ئتڵ حکومگراورد لب
 ھرمایتییکان دەکات

                                                             
35 1998 SA Welfare and Pensions 108. 
36 “Assessment of the Legal Framework for Cooperation between the CSOs and the Government in Turkey,” ECNL, (2006). 
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کۆمیتیی و حوافزی ھاوپشتیی) سرۆکی ھر دەستگایک ل دەستگاکانی ھرمایتیی (سندوقی ھاوکاریی 
 داران بی متمانزگارە. دەستگری پارزگارە یاخود جیان پار ک ،زگاکپار رپرس لورەترین بگ ل بریتیی
 روەردە لری پوەبڕریاری شارەوانی، بت: قایمقام، ژمک دت پرانی حکومننو رەکی لکی سوەیش

تی، بڕوەبری کشتوکاڵ، بڕوەبری خزمتگوزاریی کۆمیتییکان و قزا، بڕوەبری تندروس
سر ب حکومت. سرەڕای ئم، نونرانی گڕەککان  -خۆشگوزەرانیی مندان، و برپرسی کاروباری ئایین

وەک یان رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دوو یان س نونری رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ھدەبژرن 
متماندار. ئنجا، داوا ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دەکرت ل کۆبوونوەکانی دەستی گشتیی سندوقکدا 

 ئامادە بن.

Bلت و مسائفافییکانی شرجم . 

 ،لرپرسیاربوون (مسائت، بفافییکانی ڕاپۆرتنووسین، شرجم خت لج ویستپaccountability تبکر (
کاتک بردنی گشتیی کاروبارەکانی سندوقک بۆ جختکردنوە ل پاراستنی ڕەوایتیی سندوقک. بۆ بڕوە

مرجکان دادەڕژرن بۆ جختکردنوە لوەی ب شوەیکی برپرسیاران داراییکان بڕوە ببرن پویست ئم 
 بابتان ڕەچاو بکرن:

پویستی ب ھسنگاندن) لگڵ ھسنگاندنی بشداریی سوودمندەکان ل دانانی برنامکان (  •
،ککانی سندوقچاالکیی 

ھبوون و دەستگیشتن ب رساکانی بڕوەبردن و بگنامکان (زۆربی سندوقکان وبسایتی خۆیان  •
 ھی ک ستراتیج و پەو و سیاستکانی خۆیانی تدا بودەکنوە)

نوەی دەستک، و کۆنووسی کۆبوونوەکان (سندوقکی ھنگاریا ئاگادارکردنوە ل رۆژ و کاتی کۆبوو •
ھمیش ژوانی کۆبوونوەی داھاتووی ئنجومنک و کۆلیژەکان ڕادەگینت، ل ئینترنت کۆنووسی 

 کۆبوونوەکان بودەکنوە)
 رسای ڕوون سبارەت ب پکدادانی برژەوەندی •
 و ھبوونی ڕاپۆرتی سان لسر چاالکییکانی سندوقک،سندوقک ڕاپۆرت بۆ ک برز دەکاتوە،  •
ھبوونی ناونیشانی ستافی سرەکی (بڕوەبر، و برپرسکانی برنامکان) و زانیاری لسر  •

کندامانی دەستئ 

کارکی باش ماوەی خزمتی ئندامانی دەستک دیاری بکرت. بۆ نموون، (سندوقی مدەنیی نیشتمانی)ی 
) ساڵ ھدەبژرت، ئندامانی دەستی (دەستگای نیشتمانی بۆ ٢ریا نونرانی ئنجومن و کۆلیژ بۆ دوو (ھنگا

) ستۆنای بۆ ماوەی سی ئ(دەنیی مگدەستگای ٣کۆم) یندامانی دەستن، و ئت دەکساڵ خزم (
 ) ساڵ خزمت دەکن.٤نیشتمانیی کرواتیا) بۆ چوار (
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 نیی نیشتمانیھنگاریا: سندوقی مدە

سندوقی مدەنیی نیشتمانی ل ھنگاریا ڕووبڕووی زۆر ڕەخن بوەوە لبر نبوونی پاراستن ل پکدادانی 
برژەوەندی. (دەستی سندوقی مدەنی نیشتمانی) ل نونرانی کۆمگی مدەنی و حکومت پک ھاتبوو، و 

 ی دارایی ل سندوقی مدەنی.نونرانی کۆمگی مدەنییش شایست بوون بۆ وەرگرتن
36F

ھروەھا، ھیچ  37
رنماییک نبوو بۆ رگیری ل دەنگدانی نونرەکان لو کاروبارانی پیوەندییان ھی ب برژەوەندیی شخسیی 
خۆیانوە. ل ئنجامدا، ئو رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک دەستیان ھبوو ل دروستکردنی بیار لسر 

ەنی ھموو ئو داراییانیان وەردەگرت ک داواکارییان بۆ پشکش دەکرد، بم ڕکخراوەکانی تر کۆمگی مد
دەستیان ندەکوت. دواجار، ڕەخنی کۆمگ و وەزیر بووە مایی تبننی کردنی رسایکی ناوخۆیی بۆ 

  چارەسرکردنی گیروگرفتی پکدادانی برژەوەندی.

  

                                                             
37  “National Civil Fund in Hungary,” ECNL (2008). 
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VIوەبردن و کاروبارڕی. بی تری کارگ 

سندوقک کاروباری رۆژانی خۆی ل رگی تیمکوە بڕوە دەبات ب بڕوەبرایتی یک کس یان زیاتر. 
 مانکانی کار دەکات، ئوخۆییسا نکان و رتییکساکانی یەوی ناوخۆ و مادە و ریرەی پگو ب کسندوق

رپرسیارتییکانی پۆست سرەکییکان دەکن، ھروەھا باسی سترەکچری رکخراوەیی و ستاف و ئرک و ب
.ک کاروباری تری رۆژانندکوماڵ (اصول) و نووسینی ڕاپۆرت و ھمو 

37F

رسای ڕوون بۆ چۆنیتی 38
.ککردنی کاری سندووقوکردن و پرۆفیشنن بۆ پتخۆش دەک گسووڕان روەبردن و ھڕب 

Aری سندوقوەبڕب . 

ۆینوەیان لسر کراوە کسکیان ھی ک ب شوەیکی سرەکی برپرسیارە ل بڕوەبردن و ئو وتانی لک
دەتوانت کارەکانی سندوقک، ب ناونیشانی "بڕوەبر" یان "کارگ". ئم کس وا باوە دەستی پدراوە و 

بکات ل کاری دەستک بم ب ب  ئندامی پشووی (دەستی بڕوەبردن) بوو بت. (وات، دەتوانت بشداری
 ر ڕەنگوەبڕت. بزروە دادەمکبی کر دەرەوە و ل ل رەکوەبڕت). وا باوە ببوەی مافی دەنگدانی ھئ
 ت لدەر بکرت بو دەکر ،کی دەست(نداجئ) ی کارشنیار بکات بۆ ناو خشتت پک بابندت ھبمافی ھ

 انی دەستک کاتک ئم تاوتویان تایبت بن ب باسی دامزراندنی ئو.بشداریی ل تاوتوک

 ئرک سرەکییکانی بڕوەبر یان کارگ ئم بوارانی خوارەوە دەگرتوە:

ئامادەکردن و جبجکردنی بیارەکانی دەستک (وەک، داڕشتن و جختکردنوە ل پیادەکردنی  •
 ن)،برنامکانی کۆمك و دابشکردنیا

داڕشتنی سیاستی ناوخۆیی رکخراوەک ( وا باوە دەستک پسندی بکات، وەک، سیاستی بواری  •
 سرچاوە مرۆییکان، سیاستکانی گیاندن)،

 )،گرانتنونرایتی سندوقک (نونرایتی سندوقک، ئیمزاکردنی گربست و رککوتننامی  •
 رکردنی گیاندنی فرمیی پیوەست ب سندوقک)،پیوەندیی گشتییکان (وەک بۆ میدیا، دە •
 دامزراندن و دەرکردنی ستاف بۆ سندوقک، و •
 نووسینی ڕاپۆرت بۆ دەستک (ڕاپۆرتی دارایی، ئنجامکانی چاالکییکانی چاودری و ھسنگاندن). •

 
                                                             

و رێکخستنی سندوقی  ۲۰۰۹وەک نموونه لهسهر پێڕەوی ناوخۆ بۆ بهڕێوەبردنی دارايی ئێمه ههندێک بهشمان له ياسای رێکخستنی سندوقی پاراستنی ژينگه ساڵی  38
 . ۳و   ۲له بهشی  Dوەک پاشگری  ۲۰۰٤پشتگيريی قوتابيان له زانکۆکانی ئوردنی به فهرمی له زانکۆی ئوردنی له 

 ) ل ئبانیا: بڕوەبری جبجکار CSSAاژانسی پشتگیریی کۆمگی مدەنی (ئ

بڕوەبری جبجکار ب بیاری (دەستی سرپرشتیار) دادەمزرت ب زۆرینی سادەی سرجم 
 ، CSSAئندامکانی. ئندامانی ئستای دەستی سرپرشتیاری و/یان  قرزدەرانی 
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ت نوەک یک بڕوەبر. ل ئستۆنیا، (مادەکانی یکتییکان)ی سندوقک باسی دەستی بڕوەبردن دەکا
) س دەگات (وەبردنی سندوقڕی بدەست) ندامانین ٣ژمارەی ئالی ندام و لئ ( یدەست)

ڕوەبردن). پویست دەستی بڕوەبردن لنو سرپرشتیاری)ەوە دادەمزرت (ئم گورەترین دەستی ب
کسی برپرسیاری سرەکیی ل کاروباری خۆیدا کسک ب سرۆک یان بڕوەبر ھبژرت، ئمش 

 .ی دەستگاک38رۆژانF

39  

 
                                                             

)مان ھاوپچ کردووە، ک پیوەست ب ئرککانی سرۆکی دەستی بڕوەبردن و شایستیی دەستی NFCSئم بشک ل باقی مادەکانی ( 39
  kysk.ee/?s=21http://www. .ھاتووە. بوان ١بشی  Fبڕوەبردن وەک ل پاشگری 

 ھروەھا خزمکانیان تا خزمی پل دوو، بۆیان نیی وەک بڕوەبری جبجکار دابمزرن.

بری جوەبڕبژاردنی بت ھت.نابنجام بدرکار ئکبک س متر لو کنکار لج 

بڕوە دەبات و، سرپرشتی دەکات، وەک  CSSAبڕوەبری جبجکار چاالکییکانی 
و بیارەکانی  CSSAدامزراندن و کارگیی کارمندان، ب گورەی یاساکان، پەوی ناوخۆی 

 دەستی سرپرشتی،

 ل کارەکی الببرت ئگر: دەتوانرت بڕوەبری جبجکار

a( یاسایCSSA ل بکاتشپ 
b( ڵگت لبرژەوەندیی ھکدادانی بپCSSA 
c( یسمعCSSA تنوبش 
d(ت-بندرابنگسنی ھرن ک کارەکانی بر یست، و دوو جار لتوانا ب 

رت ب سرجم بیارەکانی پیوەست ب البردنی بڕوەبر ل الین (دەستی سرپرشتی) دەد 
.کندامانی دەستم ئرجی سادەی سزۆرین 

 رۆژ ل رۆژی چۆبوونی پۆستکوە، بڕوەبرکی نوێ دابمزرت. ٣٠پویست ل ماوەی  

  ١٦، مادەی CSSAپەوی 

ڕی برۆکی دەستس:(روەبڕب) وەبردنی دەستگا 

1.1.1ککانی دەستوەبردنی چاالکییڕکخستنی بر 
1.1.2ریاریی دەستگاککخستنی ژمر رپرسیارە لب 

http://www.kysk.ee/?s=21
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Bساکانی ناوخۆر . 

وەک کسکی یاسایی سربخۆ، سندوقک پابندە ب گشپدانی سترەکچری بڕوەبردنی ناوخۆیی. زۆربی 
دەتوانرت ب جار دەستک وەک برزترین دەستی بڕوەبردن، رساکان پسند دەکات، بم ھروەھا 

 ی ئبانیا). CSSAشوەی فرمانکی وزاری بت (وەک حاتی 

 ،کشی جۆراوجۆری سندوقن، وەك ئۆرگان و بکخراوەیی دەکری روردی باسی سترەکچ ب سایانم رئ
ساکان ھروەھا ئرک و برپرسیارتییکانی پۆست سرەکییکان و پیوەندییکانیان. سرەڕای ئمان، ڕەنگ ر

باسی کۆبوونوەکانی دەستک بکن، لگڵ بکارھنانی موکوماڵ (اصول)ی سندوقک، وردبینی و نووسینی 
ڕاپۆرتی دارایی، سیاستکانی بواری پکدادانی برژەوەندی، میکانیزمکانی تھچوونوە (تمییز) ل برامبر 

کارھکان و بنوشور، رسمویلی ناکۆکی لیاری تب.کوەی سندوقوەشاندنتی ھحا کوماڵ لنانی مو 

 

1.1.3 ودا و بوەی مچوارچ ل کانی دەستگاکویست بۆ چاالکییرجیی پر خسیاردان لب
ی دەستیو بودجرەی ئر داوەگوسندی لرشتیاری ڕەزامرپی س 

1.1.4 ندی بزراندنی کارمبژاردن و دامنی ھوشور ،ری دەستگاکر سترەکچسکارکردن ل
مووچ و چمکی خشتی مووچ و قرەبووکردنوەی کارمندان، ئامادەکردنی و 

 پشکشکردنی ب دەستی سرپرشتیاری،
تگاک ل ری ئنجامدان و گۆڕین و دامزراندن و دەرکردنی کارمند ل دەس1.1.5

 ھوەشاندنوەی گربست لگیان
1.1.6تیکردنی دەستگاکراینزەر بۆ نوپار ت سپاردن بدەس 
ئامادەبوون ل کۆبوونوەکانی دەستی سرپرشتیاری، مگر دەستی سرپرشتیار 1.1.7

 بیار لسر ئامادەنبوونی بدەن.

 

 ٢٠پیەوی ناوخۆی ئبانیا، مادەی 

 پکدادانی برژەوەندیی

، و کارمندەکان، بۆیان نیی دەنگ CSSAئندامی دەستی سرپرشتیاری یان ھر ئۆرگانکی تری 
بدەن یان بشداری بکن ل دروستکردنی بیارکدا، بشداری بکن ل بڕوەبردن یان 

 برژەوەندیی داراییان ھبت، تیدا، ب گورەی یاسا.
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Cکر و دانانی ستاف بۆ سندوقسترەکچ . 

 ،کبارەی سندوقق ت بستکی زۆر پشت دەبتا ڕادەی ککخراوەیی (الھیکل التنظيمي)ی سندوقری رسترەکچ
نیازە چ وە دەبات، یان بڕند پرۆژە بکانی (وەک چبارەی چاالکییڵ قگوە ببات)، لڕند پرۆژە ب

پداویستییکانی. وا باوە سندوقک دوو بشی ھبت: بشی برنامکان و بشی دارایی. ئگر سندوقک زۆر 
 یکی ھشب تی دەستگای کرواتیا، کورەکان، وەک حاگ رنامت بۆ ببشی تری ھت بت، دەتوانرورە بگ

داراییان بۆ دەکرت ب ھاوکاری گڵ قوارەی تر) و -ی" (ئو برنامانی کۆب ناوی "برنامکانی ھاوکار
دەکوت ژر بشکی تر. سندوقی مدەنیی ھنگاریا ب گورەی ھرمکان و بابتکان رک خراوە و یازدە 

 ) "کۆلیژ"ی ھی (ئمان دەستی کۆکردنوەی کۆمكی المرکزیین).١١(

 قبارە و ستافی پویستدا، ڕەچاوی جیاوازییکان بک ل نوان سندوقکانی ھنگاریا، بۆ پیشاندانی جیاوازی ل
 کرواتیا، و ئستۆنیا.

ملیار فۆرینتی ھنگاری ل ساکدا، ک  ٧ل ھنگاری (سندوقی مدەنی نیشتمانیی) برپرسیارە ل دابشکردنی 
رکخراوی کۆمگی  ١٠٠٠٠تا  ٩٠٠٠شی نزیکی ملیۆن دۆالر، و سان پشتگیری  پشک ٣٢دەکات نزیکی 

زدە کۆلیژی المرکزی دروست مدەنی دەکات. بۆ بڕوەبردنی چاالکییک بم قبارە گورەی، سندوقک یا
کردووە (ئمان بریتین ل دەستی کۆکردنوەی کۆمك ب گورەی ھرمکان و بابتکان)، ک (دیوانی 

ئندامیان ھی،  ١٣١وزاری)ک و (ئاژانسی جبجکار) پشتگیرییان دەکات. ئنجومنک و کۆلیژەکان پکوە 
اراییکان و رنمایی دارایکانی خۆی دەکات، جاڕنام بۆ پرۆپۆزەڵ ھر کۆلیژک کار لسر ئولوییت د

، پابندن ب ئاگادارکردنوەی CSSAیان ھر ئۆرگانکی تری  ئندامی دەستی سرپرشتیاری 
سرۆک ل پکدادانی برژەوەندی پش ئوەی بیار بدرت یان دەنگ بدرت. بڕوەبری 

 جبجکاریش دەستی سرپرشتیاری ئاگادار دەکاتوە.

برژەوەندیی پابندن ب پشکشکردنی ئاگادارکردنوەیکی ئیمزاکراو بCSSA  کارمندانی 
 ت بدەدر وەیم ئاگادارکردنکانیان. ئرە نزیکسوکارە ھکانیان و خزم و کتییتایب
بڕوەبری جبجکار، ک وریا دەبت ل ڕووندانی ئم بابت. ھر کاتک ھر 

رۆژ  ١٥گۆڕانکارییک ڕووبدات یان زانیاری نوێ دروست ببت ئوسا پویست ل ماوەی 
 نی گۆڕآنکارییکوە زانیاری لسر گۆڕانکارییک بگیننل ڕوودا

 ر لرژەوەندیی ھکدادانی بپ وە لئاگادارکردن ندن برشتیاری پابرپی سندامانی دەستئ
یکم کۆبوونوەدا. ئندامانی دەستک بۆیان نیی بشداری بکن ل تاوتوێ و بیارەکانی 

یک ک ڕەنگ تیدا پکدادانی برژەوەندی ڕووبدات ب پیوەست ب کسانک یان قوارە
 گورەی یاسای کارپکراو.
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ڕادەگینت، و پرۆپۆزەکان ھدەسنگنت. بجگ لم دەستان، س کس ل (دیوانی وزاری) ھاوکاری وەزیر 
 نام)ی ھی. ھروەھا، ئاژانس جبجکارەک نۆ (برپرسی برNCFدەکن ل کارەکانیدا ل بواری چاالکییکانی 

 یوەست بی پکرنامکردنی بجبکاروباری ج رپرسیارن لب کNCF ،کرنامندانی بکارم ل جگب .
 کارمندی کارگییش یارمتی بڕوەبردنی سندوقک دەدەن.

ملیۆن دۆالری  6.1ملیۆن کونای کرواتی دابش دەکات (دەکات نزیکی  ٣٤دەستگای نیشتمانیی کرواتیان 
 مریکی ل٢٠٠٩ئ ش بشکو پشتگیری پ ،(کیان پرۆژەی فرە ٣٥٤یند دانچ ك کردووە، ککۆم- ب) یینسا

 ەککارگ و س (روەبڕب) ھاوکاری ک یکی ھ(رسکرت) واو دەبن). دەستگای نیشتمانیک تند ساچ
ند، و بشی دارایی بڕوە دەبن. دەکات و فرمانگی تری سربخۆی کۆکردنوەی کۆمك، ھاوکاری و گیا

:ل بریتیی کخراوەیوەی رم شئ 

 

(دەستگای کۆمگی مدەنی)ی ئستۆنیا رکخراوکی نوترە و بودجکشی سنووردارترە. ل یکم سای 
کی ملیۆن کرۆنی ئستۆنی، ک دەکات نزی ٢٣پرۆژە کرد ب کۆی  ٨٥، پشتگیری پشکشی ٢٠٠٨چاالکییکانییدا، 

ملیۆن دۆالری ئمریکی. وەک ڕکخراوکی بچووک، تن پنج کارمندی ھی: بڕوەبری جبجکار،  1.9
 بڕوەبری کارگی، رکخری برنام، برپرسی ژمریاری و برپرسی تکنلۆجیای زانیاری.

 ویستنگاریا و کرواتیا، وا پتی دەستگاکانی ھحا مو ٢٠-١٥ل ندی بکارم ت بۆ پشتگیری لبھ وچ
کارەکانی دەستی کۆکردنوەی کۆمك. ئگرچی سندوق ھنگارییک پشتگیری پشکش چند ھزار 
 م بب ،ی کرواتیایکی سندوقوەندەی بودجنج ئی پکدەنی دەکات و بودجی مگکی کۆمکخراور
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کترییندەی یندەکانیان ھیی ژمارەی کارم39نزیکF

40ل .  نگاریادا زیاتر لتی ھ١٣٠حا  ن لشداری دەکس بک
پرۆسی کۆکردنوەی کۆمك و پرۆسی ھسنگاندن، بم لوەی کرواتیادا، ئم کاران تن ل الین 
دەستکوە ئنجام دەدرت، ک تن نۆ ئندامی ھی. کارمندانی دەستگاکی ئستۆنیا ب خۆیان بشداری 

ھ ن لکاندا.ناکنگاندنی پرۆپۆزەس 

D کاروباری رۆژان . 

 کرانی سندوقوەبڕب ویستپ .کی سندوقوەبردنی کاروباری رۆژانڕت بۆ ببک ھپالن ویستدواجار، پ
 ڕەچاوی ئم پرسانی خوارەوە بکن:

 کات؟قبارەی بودجک (گورەییکی) چندە و پالنی ھی پشتگیری پشکش چند پرۆژە ب •
• ری بننگسھ ،ت؟ (وەک، ستاف، دەستننگدەسپارە؟)-چۆن پرۆژەکان ھ 
 چند ستافی برنام و دارایی پویست دەبن، ب ڕەچاوکردنی ئو دوو پرسیارەی سرەوە. •
ئایا پویست ستافی تر دابنرت بۆ برنامک و بۆ کاروباری دارایی (وەک برپرسی گیاندن و  •

 نیاری)؟تکنلۆجیای زا
•   ل بریتیی نگاریا، سنوورەکتی ھ؟ (وەک حاککانی سندوقییکارگ بۆ کولف یک ھئایا سنوور

10%  نت کم سندوقب ،کرج  %7ی کۆی بودجی خر کاروباری کارگسل کی بودج
 دەکات).

ا، خزنی نیشتمانی، نوەک ک کاروباری حوای دارایی ئنجام دەدات؟ (وەک، ل حاتی ھنگاریاد •
 ویستی بپ کش سندوقوەیم شنجام دەدات، بپارەکان دەدات و وردبینی دارایی ئ ،کسندوق

 توانایکی زۆر نیی ل بواری بڕوەبردنی کاروباریی داراییدا).

روەھا لسر ئم بابتان ھروەھا رگ خۆش دەکن بۆ بیاردان لسر دانانی ستاف و بڕوەبردن، ھ
 سترەکچری رکخراوەیی (الھیکل التنظیمی) و برنامی پشتگیریی.

  

                                                             
 ڕەخنهی ئهوە له سندوقهکه دەگيرا که ژمارەی ستافهکان کهمه و وەك پێويست بايهخی نهداوە به پرۆژەی گرانت.  40
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VIIدەنیی مگکخراوەکانی کۆمییکردنی ر  . پوەر بۆ دارا

پوەری داراییکردن (تمویل)ی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی زۆر ل نزیکوە پیوەست ب ئامانجکانی 
دابنرت بۆ بڕوەبردنی قۆناغ جۆراوجۆرەکانی پرۆسی داراییکردنک. سندوقک. پویست پوەری ڕوون 

پویست پوەری شایستیی دابنرت (ئایا سرجم یان تن ھندک رکخراوی دیاریکراو بۆیان ھی داواکاری 
م رکخراوی پشکش بکن بۆ وەرگرتنی دارایی)، ئنجا پوەر دابنرت بۆ پرۆسی ھبژاردنک (بایر بدرت کا

کۆمگی مدەنی لوانی داواکارییان پشکش کردووە، داراییان پشکش دەکرت). دەتوانرت ب شوەیک 
 پوەرەکانی شایستیی و ھبژاردن دابنرن ک سیاستکانی حکومت برەوپش ببن.

سو ھ (ندییبپل) ت بۆ دانانی پلژرک دابسیستم ویستپ ،وەیم شب ل ویستکان. پنگاندنی پرۆپۆزە
ھر قۆناغک ل قۆناغکاندا جخت بخرت سر پوەری ڕوون و بابتییان (ک پیوەست بن ب ئامانجکانوە) و 

بۆ ئوەی رکخراوەکان پابند  پوەری ڕوشون (پابندتی ب ھاوپچکردنی سرجم بگنام پویستکانوە)
دارایی وەربگرن. پویست سرجم ئم بیاران دەربچوندرن (دەربکرن) پش ئوەی داوا پیانوە تا بتوانن 

 بکرت رکخراوەکان پرۆپۆزەڵ پشکش بکن.

 ،مرەڕای ئس ئاسانی ل بژاردن بیی و ھوەرەکانی شایستپ ت، زۆر گرنگفافییش وە لختکردنبۆ ج
جماوەر دابنرن کاتک پرۆژە ڕادەگینرت و داوا دەکرت پرۆپۆزەڵ پش رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی و 

 پشکش بکرت.

Aبژاردنوەری ھر پرامبب یی لوەری شایستپ . 

 یدەنی بۆی ھی مگکخراوی کۆموە دەدات ئاخۆ کام رر ئسیار لیی (معیار االھلیة) بوەری شایستپ
دارایی ل سندوقی نیشتمانی. ھندک توخمی بابتیانی ھی، وات ئو  داواکاری پشکش بکات بۆ وەرگرتنی

، و ھروەھا ھندک توخمی ھی گرانتکنپکھاتانی ب گورەی بابتکن یان ب گورەی ئامانجکانی پرۆسی 
شرکدنی ک بریتیی ل ڕوشون، وەک ئوەی پویست ھندک ھلومرجی تکنیکی دابین بکرت، وەک پشک

 سرجم بگنام و نووسراوە پویستکان ل کاتی گونجاودا.
40F

41 

رپرس لسانی بنمایی بۆ کر ل بژاردن بریتییوەری ھکی ترەوە، پالی کخراوە  لو رر ئسیاردان لب
امانی کۆمیت شایستانی ک داراییان پدەدرت. پویست پوەرەکانی ھبژاردن ڕوون و ورد بن بۆ ئوەی ئند

بتوانن ب گورەی ھندک رنمایی بابتییان و ورد بیارەکانیان دەربکن. ئم  گرانتبرپرسکان ل بخشینی 
رنماییان بواریان تدای بۆ ئازادیی ڕەفتار، بم نوەک ئوەندەی ک ببت دەستوەردانی کسیی. سندوقی ھر 

41Fو بۆ ھبژاردن.  وتک پوەری خۆی ھی بۆ شایستیی

42 

 

                                                             
، و ياسای ئهلبانی بۆ National Civil Fund in Hungary (ECNL 2008ئێمه ههندێک بهشی ياسای سندوقی نيشتمانيی مهدەنی ههنگاريمان (بڕوانه  41

 داناوە. ۲و  ۱له بهشی  Gيی کۆمهڵگهی مهدەنی وەک نموونه لهسهر پێوەری شايستهيی له پاشگری پشتگير
 .۳بهشی  Gگری ئێمه ههندێک بهشی ياسای (ئاژانسی پشتگيريی کۆمهڵگهی مهدەنی ئاڵبانيا)مان  داناوە وەک نموونيهک بۆ پرەنسيپهکانی ههڵبژاردن، وەک پاش 42
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  ئازەربایجان: ئنجومنی پشتگیری ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی

 ن بۆ وەرگرتنی دارایی لش بکشکداواکاری پ یکخراوە تۆمارکراوەکان بۆیان ھر نئازەربایجان، ت ل
 (ئنجومنی دەوت بۆ پشتگیریی ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی).

42F

ەرەش ژمارەی ئو رکخراوان ئم پو 43
کم دەکاتوە ک دەتوانن داواکاری پشکش بکن، بم شوەی ئم مرج دەبت کمبوونوەی ژمارەی 
رکخراوە داواکارەکان پش ئوەی بواریان پبدرت پرۆپۆزەڵ پشکش بکن. ھروەھا، (ئنجومنی دەوت بۆ 

) ل ئازەربایجان داوا ل رکخراوەکان دەکات فۆرمی باج، بگنامی پشتگیریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی
 من. ئش بکشککدا، پر پرۆپۆزەپرۆژەی ھ شدار لو بایۆگرافیای ستافی ب ،کانی پرۆژەکتۆمارکردن، پالن

 پرۆسی نموونیک لسر پوەری روشونی شایستیی: ئگر رکخراوەک ھندک ڕوشون پیادە نکات ل
  .کت بۆ داراییناب وسا شایستدا، ئکشکردنی داواکارییشکپ 

 پۆندا: برنامی سندوقی دەستپشخریی مدەنی  

43F(برنامی سندوقی دەستپشخریی مدەنی)ی پۆندا 

ھندک پوەری داناوە بۆ ڕەچاوکردنی ل کاتی  44
پۆزەن ب پسند دادەنت ک داھنران بن و ھلی یکسان بیاردان لسر پرۆپۆزەکان. سندوقک ئو پرۆ

دروست بکن، ھانی ھاوکاری نوان کرتکان بدەن، یان ب ھماھنگی یاخود ب شراکت لگڵ رکخراوی تری 
کۆمگی مدەنی ئنجام بدرن، بجگ ل مرجی ترییس. سندوقک ھروەھا خاتری ئو رکخراوانی 

 مدەنی دەگرت ک ل ناوچ نبووژاوەکان (ناپشکوتووەکان) دامزراون. کۆمگی

 کرواتیا: دەستگای نیشتمانی

 
                                                             

43 “Regulations on the CSSN under the President of the Republic of Azerbaijan,” بڕوانه: 
http://www.cssn.gov/az/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=123 

 44 http://www.pozytek.gov.pl/What,is,FIO,581.htm 

 ٢٠٠٦دەستگای نیشتمانیی کرواتیا، 

نموون لسر پوەری ھبژاردن: رۆی ئم ل کۆمگ، پکوە باشترکردن و دیمۆکراتیزە و 
 گشسندنی کۆمگی مدەنی

•پرۆژەک /کرییشخیتی دەستپکوا 
 ودی ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ بۆ کۆمگک و رۆی ل گشپدانی کۆمگی مدەنیسو•
•پرۆژەک/کرییشخکردنی دەستپجبکانی جکخراوەیی و مرۆییرچاوە رس 
 نونرایتی ل ئاستی نیشتمانی/ھرمایتی•
 ھاوسنگیی ڕاستقینی نوان کولف و ئنجام پشبینیکراوەکان•
•کانھاوکاری لرتکخراوەکان/ ککان/ رتییکڵ یگ 

    

http://www.cssn.gov/az/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=123
http://www.pozytek.gov.pl/What,is,FIO,581.htm
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 ئوردن: وەزارەتی گشسندنی سیاسی

یکک لو توخمانی ئو تمویلی وەزارەتی گشسندنی سیاسی ل ئوردن بڕوەی دەبات کار لسر 
وەکانی گنجان. بۆ ئوەی رکخراوک شایست بت بۆ وەرگرتنی دروستکردنی تۆڕبندی دەکات بۆ رکخرا

دارایی لم برنامی، پویست وەک رکخراوکی گنجان تۆمار کرابت (ل برامبردا، برنامی قودراتی 
ات وەزارەتی پالندانان و ھاوکاریی نودەوتیی ئوردن کار لسر رکخراوە کۆمگییکان دەکات، و پویست ناک

 رکخراوەکان تۆمارکراو بن تا شایست بن بۆ دارایی).

وەزارەتی گشسندنی سیاسی ھروەھا پوەری ھبژاردن دادەنت و بکاریدەھنت بۆ ھسنگاندنی ئو 
پرۆپۆزەنی وەریدەگرت ل وەمی تندەرەکانییدا. سیستمی خاڵ بکاردەھنت و خاڵ (نمرە) لسر ئو 

ەنت ک داواکارەک پشکشی کردووە، ھروەھا خاڵ دادەنت بۆ توانای بڕوەبردنی دارایی، پوەری پرۆژەی داد
ھسنگاندنی پشنیارکراو بۆ پرۆژەک، و بودجک. تا پرۆپۆزەک خای زیاتر بدەست بھنت، ئوا باشترە. 

پرۆژەک ل پرۆسک دەردەکرت، وەک  ئگر پرۆپۆزەک سفر بھنت ل بشی بڕوەبردنی داراییدا، ئوسا
 ئوەی نیتوانیوە پوەری شایستیی بدەست بھنت. 

Bتکانی حکوموییاتولکان یان ئتشبردنی سیاسرەوپب . 

 وەڕەنگ سیاست و ئولوییاتکانی حکومت ل ری برتسک کردنوەی پوەرەکانی شایستیی و ھبژاردن
یان پرۆژە لو بواراندا  و بوارانداش ل ڕی شمولکردنی ئو رکخراوانی ک کار لم، ئبرەوپش ببرت

 پدەدات. انبایخی ب خۆی پشکش دەکن ک حکومت

ک دادەنرن و ڕەنگ ب شوەیکی برفراوان یان گرانتئم پوەرانی شایستیی ل بنڕەتوە لناو مبستی 
تا دیاریکراوتر بن ئوسا رژەی پرۆژە پشتگیریکراوەکان زیاتر ئو رکخراوان  برتسک دابژرن. وا باوە

 ت لبریتی ب کستبک مکات ،بۆ نموون .داییان تیرنامو بکانی ئرجم ن کش دەکشکداواکاری پ
ت لژرسازیی دابرنامک ئامانجی بندت ھوسا دەتوانرندەر" ئکسانیی جئاستی جۆراوجۆردا.  "ھاندانی ی

 وەک:

ئم  –" ئو پرۆژان شایستن ک کار لسر گرفتکانی ژنان دەکن ل شونی کار"نوسخی أ.  •
ئامانجکی گشتیی ک رەنگ زۆر شت لخۆ بگرت ھر ل ھراسانکردنی جنسییوە تا دەگات جیاکاریی 

 ل پدانی مووچیکی کمتر ب ژنان.
بریتین لو پرۆژانی ئامانجکیان بریتیی ل ئاوتکردنی ژنان ل ان شایستن ئو پرۆژ" نوسخی ب. •

ئم ئامانجکی دیاریکراوە ک پناسی دەرەنجامکانی پرۆژەک  –" بازاڕی کار دوای مۆتی دایکایتی
دەکات، و بواری ھشتۆتوە بۆ چاالکیی جۆراوجۆر، وەک مشقکردن لسر گڕان بۆ ئیش و 

ریی، دابینکردنی چاوپلۆجیای زانیاری و بازاڕگکنی وەك تربوونی کارزانیی نووتن، فک
 خزمتگوزاریی ئاوگۆڕی کار، دابینکردنی خزمتگوزاریی بدیل بۆ ئاگاداربوون ل منداڵ، تاد.
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پرۆژە شایستکان ئو پرۆژانن ک مشقی تکنلۆجیای زانیاری پشکش بو ژنان " نوسخی ج. •
وە بۆ بازاڕی کاردەکنڕوڵ دەدەن بگھ ن ک "–  نوەک تن کی زۆر دیاریکراوە کئامانج مئ

بابتک و دەرەنجامک دەستنیشان دەکات، بكو شوازی بدەستھنانی دەرەنجامکش دەستنیشان 
 دەکات.

ھنن ئگر پوەری ئزموونکان ئوە دەردەخن ک کاتک دارایی حکومت باشترین ئنجام بدەست دە
شایستیی ل ئاستی مامناوەندییدا پناس کرابت (وەک نوسخی ب)، وات پناسکردنی دەرەنجامک بم بوار 
ب داواکارەک بدرت ب خۆی ب باشترین شواز ھبژرت بۆ بدەستھنانی دەرەنجامک. نوسخی أ ئجگار 

کش بکرت وەک ل سنووری توانای بودجک، سرەڕای ئوەی برفراوان و پدەچت پرۆژەی زیاتر پش
 ت لیان دەبی رۆو پرۆژانوە لتخت بکرت جت دەتوانرزەحم دراوە، بک پیشان نختوەی ھیچ جرئبل

نوسخی ج زۆر وردەکاری تدای و ڕەنگ کاریگر نبت ل چارەسرکردنی گرفتی کاریگرە گشتییکاندا.  
 ئاوتکردنوەی ژنان ل بازاڕی کاردا. گورەی

44F

ک چونک گرانتب گونجاوە بۆ مبستی برنامی نوسخی  45
جخت دەخات سر دەرەنجامی کۆنکریتی (ک پیوەست ب سیاستکی حکومتوە) ی ئوتۆ ک مبستی 

ر یککیان ئوەی تر پتوتر ھموویان بریتیی ل بدیھنانی ئامانجک ب شوازی جۆراوجۆر (ک زۆر جار ھ
45Fدەکات). 

46 

 ەنرن، بریتین ل:پوەرەکانی پیوەست ب پرۆژەکان، ب گورەی ئو ئامانجانی ل بانگھشتی پرۆپۆزەکان داد

) (وەک ھندک سوودمندی دەستینشانکراو، وات، کاتک Target groupگروپی نیشانکراو (مستھدف،  •
 ی خزان ھژارەکان، کمئندامان، مندان، و ژنانی بکار)پرۆژەک برتیی ل پشتگیری

 مودای جوگرافی (وەک، شارەوانییک، یان ھرمک) •
 داھنان (وەک، پرۆژەیک بت پشتر ل وت/ھرمک/شارەوانییک ئنجام ندرابت). •
و برفراوانکرابت، یان برفراوانکردن (وەک، پرۆژەیک بت ک پشتر ب سرکوتوویی ئنجام درابت  •

 بتوانرت زیاتر یاخود برفراوانتر بکرت)،
•  ویستت، پکردن بشداریپوەی بش ب ویستت، پبت یان نکۆنفرانس ب ویستواز (وەک، پش

 توخمی ھسنگاندن لخۆبگرت، تاد) و

گ پرۆژەک ویستکی دیاریکراو (وەک، پوازت یان شر بابس خت بخاتقامگیر جن و سندنی فرەالیسش
 .پیشان بدات، تاد)

46F

47 

 

 

                                                             
ی ئای تی بۆ ئهو لهو حاڵهتانهدا که حکومهت (بۆ نموونه دەسهالتی کار) پێداويستييهکی ڕوون بۆ خزمهتگوزارييهکی دياريکراو دەبينێت (لهم حاڵهتهدا، مهشق   45
 انهی بۆ کار دەگهڕێن) ڕەنگه کاراتر بێت وەک له ب�وکردنهوەی تهندەرێک بۆ خزمهتگوزاريی گرێبهست (وکه پێچهوانهيهکبۆ کێبڕکێی گرانت)ژن

 ,ECNL, “State Funding for NGOs: Principles and Practices in Tendering” (awaiting publicationبۆ سهرچاوەی ئهو وەسفه بڕوانه:    46
paper on file with ECNL). 

47  Id. 
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 ئازەربایجان: ئنجومنی دەوت بۆ پشتگیریی ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی

ل کاتی ھبژاردنی ئنجومنی دەوت بۆ پشتگیریی ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل ئازەربایجان 
47Fپرۆژەکاندا

بواردا جبج دەکرن، وەک، بم ھر ئمندەش  ١٥بو پرۆژانی ل  پسندتی دەداتالینکی  48
نیی، مافی مرۆڤ و دیمۆکراسی، پشتگیریی ل چاالکییکانی رکخراوە ھرمییکان، و پشتگیریی ل پناھندە و 

وەی پسککردنرتوەک بم نوە، ببژاردنوەری ھوەی پسککردنرتی بر وەری ئاوارەی ناوخۆ. ل
شایستیی، ئنجومنک دەتوانت پرۆژە ل رکخراوی جۆراوجۆر وەربگرت ک ل بواری پسند الی حکومت 

بوارەی دەستنیشان کراوە.  ١٥و بواری تریش کار دەکن، و ڕەنگ دارایی بدات ب پرۆژەی شایستی بدەر لو 
 دابنت ک تریبن لگڵ ئامانجکانی حکومتدا.  ھاوکات، ئنجومنک دەستی ھی ئو پرۆژان ب پسند

 کازاخستان: برنامی خزمتگوزاریی کۆمیتییکانی دەستگای بۆتا 

ستی ژیانی مندان و ل برزکردنوەی ئا ئامانجکی) ل کازاخستان BOTA Foundationدەستگای بۆتا (
48Fدەھنتبدی کخراوەکان ل ری برتسک کردنوەی پوەری شایستیی ر خزانکان

. داوا دەکات داواکاری 49
پشکش بکرت بۆ ھاوکاریی مندان و گنجانی ھژار ل چوار بواردا: چاکترکردنی دەستگیشتن ب باخچی 

نجانو منداڵ و گترسیدار، و ھاوکاری ئئاکاری م گرتن لنجان، و رت بۆ گی ساوایان، زیاترکردنی دەرف
سنووری . ل ری برتسک کردنوەی پوەری شایستیی، دەستگای بۆتا ل دەستپکوە سخترەوشی ژیانیان 

 ئو پرۆپۆزەن برتسک دەکاتوە ک دەیانخونتوە.

Cدانان بۆ پرۆپۆزەڵنگاندن/پلسکانی ھسیستم . 

نان) بۆ پرۆپۆزەکان ئجگار دا-ھبوونی سیستمکی ڕوون و ھنگاو ب ھنگاو بۆ ھسنگاندن و پلدانان (نمرە
 پبایخ بۆ پرۆسیکی بالین و ڕەوا و سرکوتووی ھبژاردن.

 کرواتیا: دەستگای نیشتمانی 

بۆ نموون، دەستگای نیشتمانی ل کرواتیا پرۆسیکی س ھنگاوی بکاردەھنت بۆ بیاردان (دروستکردنی 
 بیار، صنع القرار).

49F

50 

 مرج فرمییکانی ناو تندەرەک جبج بکرنی ئوەی ک ساخکردنوە .1
 پسپۆڕ پک دت. ٥، ک دەستیک ل یک ل الین (لیژنی برنام)ی داواکاریھسنگاندنی کوایتی .2
لسر قبوکردنی کۆمكک ل الین (دەستی بڕوەبردنی دەستگا). ئگر دەستک ڕازی بیاردان  .3

رپۆزەک ل الین (لیژنی برنام)، ئوسا داوا لمی دوایی دەکرت چاو نبوو لسر پسندکردنی پ
  ک دیسان دووبارە دەکرنوە.گرانتب پرۆژەکدا بخشنتوە. لم حاتدا روشونکانی ترخانکردنی 

                                                             
48  “Regulations on the CSSN under the President of the Republic of Azerbaijan,” available at: 

ndex.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=123http://www.cssn.gov/az/en/i 
 49 http://botafoundation.org.kz/?en=1. 

50  Katerina Hadzi-Miceva, supra note 3, p. 10. 

http://www.cssn.gov/az/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=123
http://botafoundation.org.kz/?en=1
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لوەی  ) بۆ جختکردنوەchecklistدەتوانرت پرۆسی ساخکردنوە ل ری چکلیستکوە ئنجام بدرت (
 ت لردەوام دەبی (دەستگای نیشتمانی) ب(رنامی بلیژن) .ییی ھوەری شایستکانی پرجم داواکارەک
بکارھنانی پرۆسی ھسنگاندنی کوایتی ل ری بکارھنانی تۆڕی ھسنگاندنوە ک رگ خۆش دەکات بۆ 

ران ل پرۆسگنسدەنی و ھی مگکخراوەکانی کۆمر ویستروەھا، پکاندا. ھكنگاندنی کۆمسی ھ
) دەدرت ١٠ – ١تبا بت لگڵ پوەری ھبژاردن. وا باوە خاڵ (نمرە) بکاربھنرت (وەک، ل سیستمی پلدانان 

ب ھر پوەرک ل پوەرەکان و ئنجا یان کۆ (المجموع) دەژمردرت یان تکا (معدل) بۆ ھر پرۆپۆزەک. ئم 
سی دەبت مایی ڕیزبندکی ژمارەیی (نمرەیی) پرۆپۆزەکان، و ئنجا دەتوانرت ل کۆبوونوەی لیژنی پرۆ

 ھسنگاندندا تاوتوێ بکرت و کۆتایی پبھرنت.

ل الیکی ترەوە، ھندک جار دەتوانرت شوازکی "شیکاری" بکاربھنرت، ک تیدا تن ھندک پوەری 
نرت (وەک، ئایا ئو چاالکییانی بۆ پرۆژەک دەکرنن تریبن لگڵ ئامانجکانی پرۆژە گشتیی بکاردەھ

ڕاگیاندراوەک؟) و ھسنگنران ھسنگاندنکی نووسراو بۆ پرۆپۆزەک لگڵ ڕاسپاردەکانیان دەردەکن 
وازە بکاربھنرت کاتک ڕەنگ ئم شسبارەت بوەی ئاخۆ پشتگیریی پشکش پرۆژەک بکرت یان نکرت. 

ب زەحمت بتوانرت پوەری ئاسایی دابژرت، کاتک بۆ نموون تمویلی پرۆژەی نوی داھنران بکرت، 
 ت ببکی بچووکی دەرەوەی شارەکان توانای نکخراور ت، یان ڕەنگرە گرنگترین توخم بھ کک بیرۆککات

ئامانجکان، گروپ نیشانکراوەکان، دەرەنجامکان، ..). وەک ل نموونکی تواوەتی فۆرمک پ بکاتوە (وەک، 
ئستۆنیا ل خوارەوە پیشان دراوە، ڕەنگ سندوقک ھر دوو جۆرە میکانیزمکی ھسنگاندن بکاربھنت. لم 

وەخت بڕوەبرەک نموونیدا "بانگھشتی کراوە"ی ستاندار ب گورەی چند پوەرک ھدەسنگندرت ک پش
دایناوە، و پرۆژەی خاوەن "بیرۆک باشکان"یش ب جیا ب شوەیکی "شیکاری"ان ھدەسنگندرن ب گورەی 

 رنمایی گشتیی ناو رساکان. 

 

 دەستگای نیشتمانیی ئستۆنیا: ھسنگاندن ل الین پسپۆڕانوە

 :کنامگب ک لیگکانی بنوشوشتی کراوە بۆ پرۆپۆزەڵ، رکانی بانگھنوشور
خاوەن "بیرۆکی باش"، ئاشکراکردن و چاودریی جبجکردنی  پشکشکردنی داواکاری  و پرۆژەی

 کۆمك

 ھسنگاندنی ناوەڕۆک 4.3مادەی 

فۆرمی داواکاری ل کبک دەردەھنرت ل کاتی ھسنگاندنی ناوەڕۆکدا ئگر ب الی   .4.3.1
نی کموە دوو پسپۆڕ بۆیان دەربکوت ک داواکارییک تبا نیی لگڵ ئامانجکا

 بانگھشتی کراوە (ل خشتی ھسنگاندنکدا نمرەک "سفر" دەبت).

 پسپۆڕەکان داواکارییک ھدەسنگنن: .4.3.2
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Dفرەچ خت لوە؟. چۆن جتشنیی جوگرافی بکر 

NFC کی دیاریزی پیادە دەکات و برککی المنگاریا سیستمرخان ی ھک تر کۆلیژکان بۆ ھدارایی کراو ل
یک نونریش نونرایتی ڕکخراوەکانی ھرمی وتک دەکن، و  ٦کۆلیژ ھی ک نونرایتی  ٥دەکات، 

بیار لسر ئوە دەدات ک چند دارایی بوات بۆ پشتگیریی  NFCئاستی وت دەکات. ب مانایکی تر، 

o کاریجبری جوەبڕشتی کراوەدا [ بتی بانگھحا لNFCS  ندیڕەزام
،ش بۆ کراوەکنگاندنی پرۆژە بانگھسوەری ھر پسدەدات ل 

oتی پرۆژەی خاوحا ت، لوازی شیکاری پیادە دەکری باش" دا شەن "بیرۆک
 ش بشکت و ڕاسپاردە پژررمی دادەڕف ب وەی پرۆژەکشیکردن

دەکرت بۆ   NFCSجبجکاری پرۆژەک و دەستی سرپرشتیاریی 
 .داراییکردنی پرۆژەک 

 
 ھسنگاندن دەکرت لسر: چاالکییکانی پشووتری داواکارەک و توانای.4.3.3

جبجکردنی پرۆژەک، تبایی داواکارییک لگڵ مرج و بندەکانی پرۆژە بانگھشت 
بۆ کراوەک، ناوەڕۆک و چاالکی ھاوشوە و بودجک، ڕەوتی ئامانجک و گشتگیری و 
پیوەستیی ڕوون ب بودجکوە، پناسی ڕوونی ئنجامکانی داواکارییک، و 

 ڕووی بستنی شراکت و ھاوکاری لگڵ دەست بردەوامیی پرۆژەک، کراوەیی ب
 گشتییکان، و رکخراوەکانی بزنس و رکخراوی تری قازانج نویست یان دەستگای تر.

 
پسپۆڕان خشتکانی ھسنگاندن بکاردەھنن بۆ ھسنگاندنی پرۆژەکان و پشکش .4.3.4

ختکانیان و پرۆتۆکۆلکانی خشتکانی ھسنگاندن، پو. NFCSکردنیان ب نووسینگی 
 کۆبوونوەی کاری پسپۆڕەکان دەکرن ب بگنام، و ئاشکرا ناکرن.

 
ڕکدەخرت و ھماھنگی بۆ دەکرت و کۆنووسی  NFCSپسپۆڕانی کاری  .4.3.5

 و رکخری برنامکوە ھدەگیرت.  NFCSکۆبوونوەکان ل الین بڕوەبری 
 

ئنجامکانی ھسنگاندنی پلدانان بۆ ئو داواکارییانی پسپۆڕەکان ئیمزایان کردووە و .4.3.6
دەکرت، و ئمیش  NFCSشتیاریی لگڵ ھۆیکان پشکش ب دەستی سرپر

ئو کۆمکانی  بی دوایین بریار دەدات لسر ئو پرۆژانی پشتگیرییان دەکرت و
 بۆیان ترخان دەکرت.
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ھرمکی وتک، و ھروەھا ئو رکخراوانی  ٦مدەنی ھر ھرمک ل ڕکخراوەکانی کۆمگی 
کۆمگی مدەنی ک لسر ئاستی وت کار دەکن. ل براییدا ژمریارییک ب گورەی ژمارەی ئو 

 کخراوانبر کئامانجی پشتگیریی ت تۆمار کراون، چونکر ئاستی وسک و لمرر ھھ ل ریتی دەکرا ک
بوو ل پتوکردنی ئو رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک لسر ئاستی وت ھبوون. لگڵ تپڕینی ساندا، 
شوازی ترخانکردنک پشکوتنی بخۆیوە بینی، وات، ئاستی داھاتی رکخراوەکانیشی ڕەچاو کرد، یان رژەی 

 ووان ل ھر ھرمک. بۆ کۆی ژمارەی دانیشترکخراوەکانی کۆمگی مدەنی 

 .زییان نییرکسیستمی کۆلیژی الم ت کدا پیادە بکرو سندوقانر ئسب م سیستمکانی ئت پرەنسیپدەتوانر
:کان بریتین لرەکییس پرەنسیپ 

 دەستنیشانکردنی پداویستبوون ب فرەچشنیی جوگرافی ب گورەی پوەری ڕوون •
وەیی بۆ ھر ھرمک ترخان دەکرت (ھروەھا ئو بەی بۆ دەستنیشانکردنی بی ئو سرچا •

.وەرەکرەی پگو ت) بر بگونجگت، ئرخان دەکرت تئاستی و 

بۆ نموون، ئگر پداویستبوونی فرەچشنتییک لبرئوە بت ک ژمارەی ئو رکخراوانی ل ناوچیک کار 
ن بۆ پکھنانی رکخراو، ئوسا دەتوانرت سرچاوەی زیاتر ترخان دەکن کم بت و وا پویست بت ھان بدر

بکرت بۆ ئو ھرمانی رکخراوی کمتریان ھی. شوازکی سانا بریتیی لوەی ک بین پویست ب الی 
 کموە پشتگیری ل یک پرۆپۆزەڵ بکرت بۆ ھر ناوچیک.

ا زۆر گرنگ جخت لوە بکرتوە داراییکان ب شوەیکی گونجاو ھروەھا ل کاتی دەستنیشانکردنی لم جۆرەد
زۆر ب ئگری پشکشکردنی داواکاری.  رکخراوە شایستکان ئاشنا بکرنبگات ھموو ناوچکان بۆ ئوەی 

و جار سندوقی وتکان ھمتکی ڕیکالم ساز دەکن ک تیدا نونرانی سندوقک سردانی ناوچکان دەکن 
رۆژە دەبستن بۆ ئوە ڕووبڕوو مرجکانی پشکشکردنی داواکاری بۆ -ل ھموو شونک کۆبوونوەی نیو

 رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ڕوون بکنوە.
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VIII ییکردن را نکانی دا وشوڕ . 

ندرەکان، داراییکردنوەی تنیایی لی دمای تفافی داراییکردن دەبنی ڕوون و شوشوواوکردنی ڕکان، و ت
 دەنی لی مگکخراوەکانی کۆمن. رنجام دەدرک ئکوپو ڕ روەرانکی دادپوەیش ب کرنامدارایی ب
 ت دەگات چونککانی حکومدارایی ت دەستیان بزەحم زۆر جار ب ن کوە دەکی ئت سکاک وندھ

نین، ھیچ پوەرکی ڕوون ل ئارادا نیی، و بیاری ئوەی ک جبجکردنی میکانیزمکانی داراییکردنک شفاف 
ی پدەدرت پیوەست کراوە ب کاروباری سیاسییوە. سرەڕای ئمش، ھسنگاندنکی کارا و گرانت

میکانیزمکی ڕوون نیی بۆ چاودریی داراییک تا ب ڕکوپکی چاودریی بکارھنانی داراییکان بکرت و جخت 
ب کانیان وەرگرتووە.لدارایی وە کتبکر کخراوانو ری ئ(لمسائ) 50رپرسیاربوونF

51 

بۆ ئوەی جخت لوە بکرتوە ڕوشونی ڕکوپک و باش ل ئارادا بت و سرجم ئو دەستگا حکومییانی 
بگنامیان دارایی دابش دەکن ڕیز بگرن ل پرەنسیپکان (ب سندوقی نیشتمانییشوە)، وتان ھندک 

داڕشتووە بۆ ئوەی ببن ب چوارچوەیک بۆ ڕوشونکانی پدانی دارایی گشتیی. ئم بگنامان ب تروتسلی 
 نامانگم بن. ئامانجی ئدیاریکراوەکان دەک رجخۆدەگرن و باسی مکانی داراییکردن لی پرەنسیپناسپ

ی دارایی لو جۆرە دابش دەکن، پابند ەست و دەستگا حکومییانبریتیی ل جختکردنوە لوەی ھموو ئو د
بن بو مرج و بندانوە. سرەڕای ئم، ھروەھا ئامانجکیان بریتیی لوەی ئو رکخراوانی ک داواکاریی 

دندا پیادە پشکش دەکن بۆ وەرگرتنی دارایی ب باشی ئاشنا بن و تبگن لو پرەنسیپانی ل پرۆسی داراییکر
 دەکرن.

51F

52  ،ت. بۆ نمووننرکاربھی جۆراوجۆریان بۆ بن و پرۆسژروازی جۆراوجۆر دابش ت بدەتوانر
ڕوشونکان ل کرواتیا ل دوو توی ئم بگنامیدا ھاتووە "رسای مومارەس و ستاندارد و پوەری باش بۆ 

ەکانی یکتییکان" و ئوەی ئینگلتراش بریتیی ل "دارایی و دابینکردنی ھاوکاریی دارایی بۆ برنام و پرۆژ
52Fکیاری: پیماننامی رسای مومارەسی باش"

 ھنگاریاش بریتیی ل "یاسای بکارھنانی دارایی گشتیی، ، ل53
 شفافیت و کۆنترۆی بکارھنانی موکومای گشتیی"

A یپرۆس ت لفافییو ش لمسائ وە لختکردنداراییکردندا . ج 

لبرئوەی ڕەوایتی زۆر رکخراوی کۆمگی مدەنی ل کاری سربخۆیوە ل حکومت سرچاوە دەگرت، 
پویست پرۆسی وەرگرتنی دارایی ل حکومت ب شوەیکی شفاف و برپرسیاران ئنجام بدرت بۆ رگیریی 

 ی مدەنی و حکومت. ھروەھا، پرۆسیکی شفاف ول سرھدانی ناکۆکی ل نوان رکخراوەکانی کۆمگ
کراوەی داراییکردن دەبت مایی ڕەوایتی بخشین ب دارایی نیشتمانی ل چاوی ڕکخراوەکانی کۆمگی 

 مدەنی و جماوەر. ئم ڕەوایتیی کاریگرکی ئرنی ھی لسر کاری کرتی کۆمگی مدەنی ب گشتیی. 

                                                             
51  Katerina Hadzi-Miceva and Nilda Bullain, “A Supportive Financing Framework for Social Economy Organizations,” in 

The Social Economy – Building Exclusive Economies” (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) 
Programme  2007). 

52  ECNL, “State Funding for NGOs: Principles and Practices in Tendering” (awaiting publication, paper on file with ECNL). 
داناوە. بهشهکه بريتييه له ديد، سترەکچهر و ئامانجهکانی ياساکه،  ۱بهشی  Hئێمه بهشێک له (پهيماننامهی ئينگلتهرا بۆ ياسای مومارەسهی باش)مان له پاشگری   53

 ، و پرۆسهی پێشکهشکردنی داواکاری.ههروەها ئهرکهکانی حکومهت و کهرتی خۆبهخش و کۆمهڵگهی مهدەنی
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 خوارەوە بشکن ل پرۆسی داراییکردنی شفاف: ئم بابتانی

 سرجم زانیاریی پیوەنددارەکان بوکردنوە و ڕاگیاندنیپرۆسیک بۆ  •
o ماوەر و گشتیی بۆ پرۆپۆزەڵشتی جبانگھ 
o نگاندنسوەری ھماوەریی بۆ پی گشتیی و جئاگادارنام 
o نمایی ڕوون و ورد بۆ ئامادەکردنی پرۆپۆزندی و رەڵکاتب 
o .کانخشینی داراییب ماوەر و گشتیی لئاگاداریی ج 

 رسای ڕوون بۆ رگیری ل پکدادانی برژەوەندیی •

  B. بوکردنوە و ڕاگیاندی زانیاری

پویست ب شوەیکی ئاشکرا و ب ئاگاداریی سرجم رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی و جماوەر بانگھشت 
ۆزەڵ، پوەری شایستیی و ھبژاردن، کاتبندی و رنمایی بۆ ئامادەکردنی بکرت بۆ پشکشکردنی پرۆپ

 کستادا ڕەوتئ یاندنی دارایی نیشتمانیی، لر بۆ ڕاگب توازی جۆراوجۆر دەگیرتان شو پرۆپۆزەڵ. ل
جم زانیاریی بریتیی ل بکارھنانی وبسایتی سندوقک و رۆژنام  بۆ ئوەی جماور دەستیان بگات ب سر

 پیوەنددارەکان.

 ئازەربایجان: ئنجومنی پشتگیریی دەوت ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی

(ئنجومنی پشتگیریی دەوت ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی)ی ئازەربایجان ل ری بالوکردنوەی 
ایتکیدا ھوڵ دەدات جخت ل پوەرەکانی کبک، پرۆسی ھبژاردن، و رساکانی کبک ل وبس

شفافییت بکاتوە. بۆ ئوەی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ب ئاسانی داواکاری پشکش بکن بۆ وەرگرتنی 
کۆمك، فۆرمکانی داواکاری لسر وبسایتکش دانراون. ھروەھا، وبسایتک رساکانی بڕوەبردنی خودی 

 ئنجومنکش لخۆدەگرت. 

 نشینی یکگرتوو: دارایی یانسیبی مزنشا

:کان بریتین لت، زانیارییی دادەنکبسایتر وسکگرتوو زانیاری لی شانشینی ی(زنریی مری، لۆتبیگ لۆت) 

 بوکراوە، وەک ڕاپۆرتکان •
• کانی کۆمپانیاکنامگب 

o کكر کۆمی ھرنامروەھا بگشتیی، ھ ب کخراوەکی رنڕاپۆرتی سا 
o ھاکاندوانی بیام و لپ 
o پالنی کۆمپانیاک 

 وەسفی ئندامانی دەست و ستاف •
o کندامانی دەستبایۆگرافیای ئ 
o وەبردنڕبایۆگرافیای تیمی ب 
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 بۆن و ڕوڕەسم •
 ڕوشونی بۆ سكاکردنی کستۆمر •
 زانیاریی و ناونیشان •

تن ب زانیاری لسر سندوقک وبسایتی (سندوقی بیگ لۆتری) سرچاوەیکی بسوودە بۆ دەستگیش
ی متمانکی کراوە و جکخراووەک ر کو ناساندنی سندوق 

Cرژەوەندییکدادانی بپ گرتن لر . 

ئو رسایانی ڕگ دەگرن ل پکدادانی برژەوەندیی زۆر پویستن بۆ پاراستنی ڕەوایتی و سمعی گشتیی 
ژەوەندیی ک پویست ڕەچاو بکرن بریتین ل پیوەندیی خزانیی باشی سندوقک. ئو بوارانی پکدادانی بر

 سی لرژەوەندیی کرژەوەندیی دارایی یان سیاسی یان بواری تری بب شدارییان لڵ یان بگدەستان لیاربب
 ی دیاریکراودا. بیارک یان دەرەنجامک

 ئبانیا: ئاژانسی پشتگیریی ل کۆمگی مدەنی

 ،رژەوەندیی بۆ نموونکدادانی بپ ل گڕوونی ڕ بانیا بی ئ(دەنیی مگکۆم ئاژانسی پشتگیریی ل) یاسای
دەگرت. ل یاساکدا ھاتووە ک ئندامانی دەستکانی سرپرشتیاری یان ئۆرگانی تری بشدار ل سپرشتی 

دا کو بواراندەنگ بدەن ل دا بۆیان نییکوەبردنی ئاژانسڕر  یان بگیان ئ ،یرژەوەندیی داراییان ھب
53Fن ھبت ب خزم و کسوکاریانوە.پیوەندییا

54 

 کرواتیا: دەستگای نیشتمانی بۆ گشسندنی کۆمگی مدەنی

ئزموونی کرواتیان ل بواری ڕوشونکانی داراییدا ل (دەستگای نیشتمانی بۆ گشسندنی کۆمگی مدەنی) 
ۆر گرنگ ڕسا ھبت بۆ ڕگری ل پکدادانی برژەوەندیی. ل یکم سایدا دەستگاک ئوە دەردەخات ک ز

54Fڕووبڕووی ڕەخنی زۆر بوەوە لسر ئو روشونانی پیادەی دەکرد بۆ داراییکردن. 

ل براییدا، ئو  55
پکھاتبوو، ئمش  دەستیی ک وەرگرانی کۆمكی ھدەبژارد ل نونرانی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی

گومانی خست سر بالینییان. ل برسڤی ئم ڕەخنیدا، دەستگای نیشتمانی ھندک ڕسای ڕوونی بۆ 
پکدادانی برژەوەندیی تبننی کرد. سرەڕای ئمش، دەستگای نیشتمانی تۆمارکی دانا ب ئگرەکانی 

گشتیی نیی، بم دەست دەسالتدارەکان دەتوانن ب پکدادانی برژەوەندیی. ئگرچی ئوە بگنامیکی 
 گورەی داواکارییک دەستیان ب تۆمارەک بگات. 

                                                             
54  Law on the Organization and Functioning of the Civil Society Support Agency, Article 14. 
55  Katerina Hadzi-Miceva, supra note 3, p. 21. 
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D(منحة) رخانکردنی گرانتیاری توە (تمییز)ی بچوونھت . 

 سرەڕای ئم، پویست میکانیزمک ل ئارادا بت ک ڕگ خۆش بکات بۆ تھچوونوەی بیارەکان. پویست ل
روشونکانی تھچوونوەدا رگیک دەستنیشان بکرت بۆ ئو رکخراوانی داواکارییان پشکش کردووە بۆ 

نموون، ل وەرگرتنی گرانت بۆ برامبر وەستانوەی بیارەکان ب شوەیکی رکوپک، کارا و دامزراوەیی. بۆ 
ری پشکش کردووە بۆ گرانت بۆی ھی ل ماوەی دەستگای نیشتمانیی کرواتیادا ھر رکخراوک ک داواکا

ھشت رۆژ ل رۆژی ئاگادارکردنوەیوە ل ئنجامکانی گرانتک بوەی ک ناوی دەرھنراوە یان لبر نبوونی 
55Fازی ھسنگاندنی داواکارییکی.کارایی البراوە تان بدات (داوای تھچوونوە بکات) ل شو

56 

Eی گرسایانو رن. ئوە دەبڕستسازی و پارەدان بب 

پویست پشوەخت سندووقک ئو  رسایان دابژت ک کاروباری گربستسازی و پارەدان دادەپۆشن، و ئو 
 یان ل (یماننامپ) ل سایانم رتان ئت. زۆر جار، ور دابسندییان لی دارایی وەردەگرن ڕەزامکخراوانر

ئگر وا پویست بکات گۆڕانکاری بکرت ل روشونکاندا، ئوسا  56F57 دەکن ب یاسا. بگنامیکی تردا
نوان ئندامانی سندوقی نیشتمانی و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی پویست ل کاتی سازکردنی گربستی 

 تاوتوێ بکرت پش ئوەی پارەکان بدرن و پش ئوەی دەست ب پرۆژەک بکرت.

                                                             
56 Katerina Hadzi-Miceva and Fabrice Suplisson, supra note 2, p. 10. 
کانی کردووە به ياسا بۆ کاروباری گرێبهست و پارەدان له (مادەکانی يهکيتييهکانی دەستگاکانی نيشتمانيی) بڕوانه  ئهستۆنيا رێسا 57

http://www.kysk.ee/?s=21 ئێمه بهشه پهيوەنددارەکانمان له پاشگری .I  داناوە.  ۱بهشی 

 ١٩پیەوی ناوخۆی دەستگای نیشتمانی، مادەی 

ئندامی دەستی بڕوەبردن یان دەستی تری دەستگاک بۆی نیی دەنگ بدات یان )１(
ت لسر بابتک ک خۆی یان ھاوسرەکی یان دایک و باوکی یان مندای یان بیار دەربکا

کسکی ب خون نزیک لی یان کسوکارکی تا پلی چوارەم، یان کسکی خزمی پل دوو 
بھاوسرگیری، برژەوەندیی مادی تدا ھبت، یان بۆ بابتی پیوەست ب قوارەیکی 

یان بشدار بت ل بڕوەبردنییدا، یان ھر برژەوەندییکی یاسایی ک ئندام بت تیدا، 
 مادی تدا ھبت. 

)２( ندە بپاب کی تری دەستگاکیر دەستوەبردن یان ھڕی بندامی دەستئ
نووسینی ڕاپۆرت بۆ سرۆکی ئو دەستیی ئندام تیدا لسر پکدادانی برژەوەندیی 

اری بت، ب الی کموە پش دەنگدان لسر بابتکی ی ئم مادەی ک ئاگاد ١پرەگرافی 
 ی ئم مادەی ١پرەگرافی 

http://www.kysk.ee/?s=21
http://www.kysk.ee/?s=21
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یکگرتوو یاسایکی داڕشتووە ب ناوی (یاسای پیماننام بۆ مومارەسی باش)، ک تیدا ب شوەیکی شانشینی 
گشتیی برپرسیارتییکانی حکومت و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل برامبر ب یکتری دیاری دەکات بۆ 

 .کی داراییکردنروەھا بۆ دوای ماوەی پرۆسماوەی، و ھ ش، لپ 

 

  

 ھندک زانیاری ل (داراییکردن و کیاری)ی شانشینی یکگرتوو:

 یاسای پیماننامی مومارەسی باش 

پارەدانکانی حکومت پش خرجییکان دەدرت "کاتک پداویستییکی ڕوون ل ئارادا •
 )١١ک ئم بھای ھبت بۆ پارەک" (مادەی بت و کات

پش ئیمزاکردنی رکوتنکی دارایی، حکومت تاوتوی مترسییکانی پرۆژەک دەکات، •
رککوتن دەکات لسر  ئدای بڕوەبردنک، و رککوتن دەکات لسر چۆنیتی 

 )١٠مامکردن لگڵ ئو پارەیی گرانتک ک سرف نکراوە (مادەی 
رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ئرکی تگیشتن ل روشون داراییکان ل ئستۆ •

دەگرن و ئوە دەردەخن ک بۆچی پویستیان ب دارایی پشوەخت، ئگر پویست بت 
 )١٦(مادەی 

 )١٢پرۆسکانی چاودریکردن پش ئیمزاکردنی گربستک دادەڕژرن (مادەی •
کۆمگی مدەنی دانوستان بکن لسر مرجکانی چاودری و  پویست رکخراوەکانی•

 یاندنی ڕاپۆرتت بۆ گئارادا ب وتۆ لوە سیستمی ئنوە بکخت لڕاپۆرتنووسین، و ج
 )١٧پویستکان (مادەی 

ئگر وا پویست بت داراییک بکشرتوە، پویست بالی کموە پشوەخت ب ماوەی •
 )١٣ام پشکش بکرت (مادەی مانگ ئاگادارین ٣
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IXنگاندنسپۆرت و ھ  . نووسینی ڕا

میکانیزمکانی نووسینی ڕاپۆرت و ھسنگاندن ئجگار پبایخن بۆ سرکوتنی درژخاینی سندوقک بۆ 
بدەستھنانی ئامانجکی ل پشتگیریی کۆمگی مدەنی. پویست ڕوشون ل ئارادا بت بۆ جختکردنوە 

بدەست دەھنت، ئگر وا نبت، ھاوکاری بکرت لو گۆڕانکارییانی  لوەی سندوقک کاریگری خۆی
 ،کی گرانترنامئاستی ب ت: (أ) لنجام بدرنگاندن ئسدوو ئاستدا ھ ت لن. دەتوانرنجام بدرئ ویستپ

، وات، ئو وات، ئایا پرۆژەکان کاریگری مبست دروست دەکن، و (ب) ل ئاستی ستراتیجی دامزراوەییدا
ستراتیجی بیار دەدات لسر ئوەی کام برنامی گرانت ئنجام دەدرت ل ماوەیکی دیاریکراودا (سووڕی 

 ساڵ بت). ٣-١پالندانان، ک وا باوە 

Aکانی گرانترنامنگاندنی بسھ . 

برەو ئامانجکانی  مبست ل ھسنگاندنی برنامی گرانت بریتیی ل دەستنیشانکردنی برەوپشچوون
برنامکانی  دەتوانرت ب چند شوازکداراییکردنک و چاکترکردنی شوازەکانی داراییکردن ل ئاییندەدا. 

ھبسنگدرت: ل ری ھسنگاندن ل الین ئندامانی سندوقی نیشتمانییوە، یان ل الین پسپۆڕانی گرانت 
ھسنگاندن ل الین خودی ئو رکخراوانوە ک پرۆژەکانیان جبج -سربخۆی دەرەکییوە، یان ل ری خۆ

کردووە یان پشتگیریی تشغیلییان وەرگرتووە. کاتک برنامی گرانتک ھدەسنگندرت پویست کاریگرەکانی 
ۆتریی پرۆژە پشتگیریکراوکان لسر سوودمندەکان، ھبسنگندرت. ھندک داراییکردن، وەک سندوقی ل

مزن ل شانشینی یکگرتوو، ب شوەیکی کارا ئاوتیکی بکارھناوە ل چند شوازک بۆ ئوەی 
 ھسنگاندنکی ورد و ھمالین ئنجام بدات. 

 

 شانشینی یکگرتوو: سندوقی لۆتریی مزن، خۆشگوزەرانیی نیشتمانیی

پرۆسی ھسنگاندن بۆ برنامی گرانتی خۆشگوزەرانی ئم توخمانی خوارەوە 
 لخۆدەگرت:

ھسنگاندنی پرۆژەک ل الین ئو رکخراوانی کۆمگی مدەنی ک -خۆ•
 ل ماوە و ل دوای تواوبوونی پرۆژەک. جبجی دەکن،

پرسیارنام (استبیان): پرسیارنام ڕەوان دەکرت بۆ سوودمندانی پرۆژەکانی •
 وەی پرۆژەکان برئبری پرۆژەکان. لنگاندنی کاریگسکخراوەکان بۆ ھڕ
مبستی چاکترکردنی خواردنی تندروست، چاالکیی جستیی و تندروستیی 

یی ئقکانعریتن تن بی خواردن و چاالکیی نجام دراون، پرسیارەکان تایب
 .وودمندەکانس
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Bکانی ڕاپۆرتنووسینرج57. مF

58 

گرانتک  مرجکانی ڕاپۆرتنووسین پشت دەبستن ب مبستی ھسنگاندنک و ب گورەی برنامی
 جۆراوجۆرە. ئمانی خوارەوە بریتیین ل الی کمی مرجکانی ڕاپۆرتنووسین ب گشتیی:

•  ،ناوەڕاستی پرۆژەک ت لبک یان دوو ڕاپۆرت ھوسا وا باوە یژ بن ئکدا پرۆژەکان درتحا ل
 لگڵ ڕاپۆرتکی کۆتایی (دوایین ڕاپۆرت، فایناڵ ڕیپۆرت)

• وەرگری گرانت ویستلی پسروتکی تڕاپۆرت یی (معیاری، ستاندارد)کوانپ  کی دارایی لو ڕاپۆرت
 ھر بۆنیکدا پشکش بکات

 ئو پارانی ک ماونتوە نادرن تا ئو کاتی ئو جۆرە ڕاپۆرتان پسند نکرن •
• ک گرکات کزانراو بن الی وەرگری گرانت (لسروتی ت) کانی ڕاپۆرترجم ویستئیمزا پ کستب

 و پویست ئم بشک بت ل گربستک.دەکات 

کاتک مرجکانی ڕاپۆرتنووسین دادەڕژرن پویست ئم بابتانی خوارەوە ڕەچاو بکرن بۆ ئوەی 
 ڕاپۆرتکان کارا بن و زانیاری پویست بۆ پرۆسی ھسنگاندن لخۆبگرن:

نیشانکان، پرسیار لسر ھسنگاندنی ەنجامکان (وەک، پویست ڕاپۆرتکان جخت بخن سر دەر •
و ھسنگاندنی سوودمندەکان و سرنج و بیروبۆچوونیان، ئو وان و پندانی فریان دەستکوتکان، 

بوون، تاد) و ھندک بوار بھرتوە ل چاالکییکان و ترخانکردنی بودجکدا (وەک، ب کام شواز و 
 مکان بدەست ھنراون)چاالکیی ئنجا

 بگنامکردن (توثیق)ی دەرەنجامکان، و نابت زدەڕۆیی ناپویست ھبت ل دەرەنجامکاندا.  •

                                                             
58  ECNL, “State Funding for NGOs: Principles and Practices in Tendering” (awaiting publication, paper on file with ECNL). 

 ھسنگاندن ل الین ھسنگنری نیشتمانیی دەرەکییوە•
o٧  دەنی بی مگکخراوەکانی کۆمۆرکشۆپ ساز کرا بۆ ئاشناکردنی ر

 ھسنگاندن پش ئوەی دەستی پبکرت
oی ئاکارخالقییات)-(لیژنئ وەکینکۆرییکردنی لندرا بۆ چاودزردام 
oکنگاندنسکردنی ھورە ساز کرا بۆ دەستپکی گوڕەسمڕ 
o ن نووسرا ووشوت و رر سیاسست لوە  ٣دوو بابو کرایب نامواھ

 ڕەنگ بوون ک نانس و الیو ککان بۆ ئنامواکان (ھنجامئ بارەت بس
کش بکن، تیدا ئوەیان بۆ ڕوون کرایوە ک چۆن پرۆژەی فۆرمی داواکاریی پش

 ئوتۆ دابمزرنن ک سرکوتوو بت و جخت بخات سر دەرەنجام



 
49 

پویست ئو حاتان ڕوون و دیار بن ک تیایاندا پویست وەرگری گرانتک ھۆی ئنجامدانی گۆڕانکاری  •
 وەخت ڕەزامندی وەربگرت. بنووستوە، ھروەھا ئو حالتانی ک پویست پش

پویست ئاستی وردەکاریی و قبارەی ڕاپۆرتک گونجاو بت لگڵ ئو داراییی لسر پرۆژەک خرج  •
 کراوە.

Cزراوەیینگاندی ستراتیجی دامسھ . 

خۆ خودی ئامانج ل ھسنگاندنی ستراتیجی دامزراوەیی (ستراتیج المٶسسة) بریتیی ل چاودریکردنی ئوەی ئا
سندوقک ( ل ری برنام جۆراوجۆرەکانییوە و لگڵ تپڕینی کاتدا) ئو کاریگرەی مبست لسر 
کۆمگی مدەنی، دروستی دەکات. بۆ نموون، ئگر ئامانجک بریتی بت ل ھاندانی دروستکردن و پتوکردنی 

، ئایا رکخراوی کۆمگی مدەنی نوێ دامزرندراوە  ڕکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل ناوچیکی دیاریکراو
 ت لبووبی ھرۆ کر ئامانجگزن؟ ئھو و بپت (وەمٶسساتیی) وەزراییبواری دام وێ و ئایا لل
 ی چۆن بینیوە لم ڕۆئ کت، ئایا سندوقر ئاستی وستییدا لیکی کۆمرکردنی گرفتچارەس

 رکردنیدا لدی چارەسویستراوەکانی ب ت ئامانجتوانر سندوقی نیشتمانی نگوە؟ ئکی گرانترنامی بر
پویستیان ب بھنت، پویست ھسنگاندنی ستراتیجک رگ خۆش بکات بۆ دەستنیشانکردنی ئو بوارانی 

 58. چاکسازییF
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وا باوە  و ی رکخراوەکدا ئنجام دەدرت،ھسنگاندنی ستراتیجی دامزراوەیی ھاوکات لگڵ سووڕی پالندانان
 ساڵ جارک بکرت. شوازەکان بریتین ل: ٣ – ١ھر 

کۆکردنوە و ھسنگاندنی داتای ئامار (وەک، چند پارە دابش کراوە و بسر چند رکخراوی  •
ەرگرتووە، کۆمگی مدەنییدا دابش کراوە، چند سوودمند خزمتگوزارییان ل وەرگری گرانتک و

 تاد)
ھسنگاندنی ئو پرۆژانی ماون و کاریگری ڕاستقینیان ھی (و ئو پرۆژانش ک ڕەنگ کمتر  •

کستی چاکترکردنی کارایی پشتگیرییبم ندەکان بو پ ڵ دەستنیشانکردنی وانگوتوو بن) لرکس 
• ب ستا گرانت وەردەگرن لشتر و ئی پوانوی بۆچوونی ئو ڕووپ کی سندوقر رۆرامب

 دەستکوتکانی، سندوقک ب کام شواز ھاوکاری کردوون و چاوەڕوانیی چی ل دەکن ل ئاییندەدا،
ئاخاوتن لگڵ ئو رخکراوانی پشتگیرییان پشکش نکراوە، یان ئوانی کاریگریان بووە لسر  •

 سندوقک، و
• سخۆ بۆ ھربوەی سینکۆنجامدانی لئکری سندوقنگاندنی کاریگ 

 کسندوق ویستپ ت کنجام بدررمی ئڕاپۆرتنووسینی ف ک لشم جۆرە وەک بنگاندنی لست ھدەتوانر
 ب شوەیکی سان پشکشی بکات (وات نووسینی راپۆرت بۆ وەزیر یان بۆ ئنجومنی وەزیران).

                                                             
کان، چاودێريی له ئهستۆنيا (دەستگای نيشتمانی بۆ کۆمهڵگهی مهدەنی) پرەنسيپکهانی ههڵسهنگاندنی ستراتيجی دامهزراوەيی له رێی ههڵسهنگاندنی چاالکييه  59

ئهنجام دەدرێت، بڕوانه:  NFCSاراييکراوەکان داناوە، ههروەها ههڵسهنگاندنيکی سا�نه له اليهن دەستهی اعتباطيی رێکخراوە د
http://www.kysk.ee/?s=21 ئێمه بهشێکی (مادەکانی يهکێتيی دەستگای نيشتمانيی بۆ کۆمهڵگهی مهدەنی)مان له پاشگری  .J  داناوە.  ۱له بهشی 

http://www.kysk.ee/?s=21
http://www.kysk.ee/?s=21
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م بدرت لسر ھسنگاندنی ستراتیجی سندوقک پش ڕەنگ وا پویست بت تاوتویکی برایی ئنجا
دەستکردن ب سووڕی برنامیک ب مبستی جختکردنوە لوەی داتای پویست کۆبکرتوە ل کاتی 
برنامکدا. بۆ نموون، پویست داوا ل وەرگری گرانتک بکرت ڕاپۆرت بنووست لسرە ژمارەی ئو 

متی کردووەن، بۆ ئوەی بتوانرت داتا بۆ چند ساک کۆبکرتوە و بخرت سر سوودمندانی پرۆژەک خز
 یک. 

ئزموونی (سندوقی مدەنیی نیشتمانی)ی ھنگاریا ئوە دەردەخات ک بۆچی پویست ب شوەیکی کارا 
ی وردبینیی دەوت) ستراتیجییی دامزراوەیی ھبسنگندرت. دوای س سای  یکم ل چاالکییکانی، (ئاژانس

 ک لشش وەک بمنجام دا، ئئ کلی کارایی سندوقسروتکی تنگاندنسرشتیی ھرپس کانی لتدەس
کارایی و چوستیی بکارھنانی پارەی گشتیی. سرنج دراوە لوەی ک "بکارھنانی ئو پشتگیریی تشغیلییی 

کراوە ب شوەیکی گشتیی ب گورەی یاسا بووە بم نبووەت  پشکش ب رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی
 مایی برفراوانبوونی رۆی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی وەک ڕابری گۆڕانکاریی کۆمیتیی"

 

 

"الی کمی بی ئوەی ل "پرنسیپکانی پشتگیریی"دا دەستنیشان کراوە جخت ل پتوکردنی 
کخراوە بچووککان ل رەوشی رکخراوەکان ناکاتوە، لۆجیکی سیستمک بوار ناڕەخسنت بۆ ر

 ئستایان ڕزگاریان ببت و گشسندنی چندایتی ب خۆیانوە ببینن.

ئنجومنک تن مرج فرمییکانی بۆ بیاردان لسر داواکارییکان دەستنیشان کردووە... 
 کننجومجۆراوجۆرەکانی ئ بووە و دەستکان" ڕوون نشغیلییت رجییی "خناسی پڕاڤ

جۆراوجۆریان بۆ کردووە، ب ھمان شوە خزن و رکخراوەکانی کۆمگی مدەنییش ڕاڤی 
 جۆراوجۆریان بۆ کردووە.

وەزیر جختی نکردۆتوە ل پابندبوون ب یاسای بکارھنانی دارایی گشتیی، و شفافییت و 
دارەکانی حکومتوە، ئمش کۆنترۆکردنی بکارھنانی موکومای گشتیی و فرمان پیوەند

 ل ت کندرنگبسھ و پشتگیرییکانی ئتیییت سوودە کۆمزەحم وەی بی ئمای بووەت
ەوە پشکش کراوە. ل ماوەی ئو دوو سای کارەدا وەزیر نیشاندەرەکانی ئدا و – NCFری 

پند و ئزموون دروست نبوون ستانداردە پویستکانی ئم رسایانی دانڕشتووە، بۆی وان و 
 بۆ ئوەی بکرن ب بناغ بۆ بیاریی ئاییندەیی. 

 دەنی کراوە بی مگکخراوەکانی کۆمر ش بشکی پشغیلییت و پشتگیریینانی ئکارھب
  رۆی اوانکردنی مایی برفرشوەیکی گشتیی ب گورەی یاسا بووە، بم نبووەت
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چند خاکی ڕاپۆرتکی ڕەچاو کرد (وەک، بNCF  دوابدوای ڕاپۆرتکی (ئاژانسی وردبینیی دەوت)، 
ی ڕوونتر پناسی خرجیی تشغیلییکانی کرد) و شوازی نوی پیادە کرد. ل ھمووی گرنگتر، شوەیک

ھسنگاندنی ھنای ئاراوە ک ب شوەیکی سان ئنجام دەدرت بۆ ھسنگاندنی کارایی. -میکانیزمکی خۆ
(بم ھموو  داڕشت. نوی ستراتیجکیب گورەی ئنجامکانی ئو ھسنگاندن یش  ٢٠١٠-٢٠٠٩سای 

شتکی نگۆڕی، وەك، ئستاش ئنجومنک شوازی پوانیی ب باشترین ڕگ دادەنت بۆ دەستنیشانکردنی 
 رژەی پشتگیرییک بۆ ئنجامدانی پشتگیریی دامزراوەیی).

  

 ڕابری گۆڕانکاریی کۆمیتیی" ی مدەنی وەکرکخراوەکانی کۆمگ

ھندک ل (ڕاپۆرتی نووسینگی وردبینیی دەوت) لسر دوو سای یکمی چاالکییکانی (سندوقی 
 )٢٠٠٦مدەنیی نیشتمانیی) (ئیلولی 

رمیی نییف کانوەرگ 
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Xکان و ڕاسپاردەکاندەرەنجام . 

ەوە شوازکی )سندوقی نیشتمانیی(مدەنی ل ری بۆ رکخراوەکانی کۆمگی  )ی حکومتتمویل (دارایی
پبایخ بۆ پشتگیریی گشسندنی کۆمگی مدەنی و پتوکردنی پیوەندی نوان حکومت و رکخراوەکانی 

بۆ  تربشک ل چوارچوەیکی یاسایی گورە )سندوقی نیشتمانی(کۆمگی مدەنی. ب شوەیکی نموونیی، 
کۆم رەڕای پشتگیریی لدەنی. سی مگیاسای ھاندەر بۆ  دەرچواندن زراندن و کارکردن بقامگیریی دامو س

ک دروست بکات بۆ بیرمانگک یان فیت نووسینگت دەتواندەنی، حکومی مگکخراوەکانی کۆمر-
زکردنی رکخراوەکانی دامزراوەکردنی ھاوکاریی لگڵ رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی، وەبرھنان ل تواناسا

 رچاوە بۆ ئاشناکردن بنانی سرھدەنی، وەبی مگکخراوەکانی کۆمر ی پشتگیری لدەنی، بنکی مگکۆم
میکانیزم بۆ بشداریی رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی ل دروستکردنی بیاری داڕشتنی کرتی گشتیی، و 

ھنگاوکی گرنگ لسر رگی داڕشتنی سترەکچرکی  )نیشتمانیسندوقی (حکومییدا. بم شوەی، دامزراندنی 
 گورە و ھمالین بۆ پشتگیریی حکومی ل رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی. 

بریتیی ل پتوکردنی پیوەندییکانی حکومت/رکخراوەکانی کۆمگی  )سندوقی نیشتمانی(لبرئوەی ئامانجی 
، بشکی گرنگ ل پرۆسی دامزراندنی سندوقک بریتی دەبت ییکانستیی کۆمگمدەنی و دابینکردنی پداوی

ل راوژ لسر سوودمندە ئاییندەییکانی سندوقک. ھندک لو سندوقانی لم لکۆینوەیدا باسیان کراوە 
جکانیان لسر و بۆ دەربینی سرن ی مدەنیان کردووە بۆ بشداریبانگھشتی رکخراوەکانی کۆمگ

. ئو برپرس بۆ داڕشتنی برنامکانی گرانتکدروستکردنی سندوقک، ھندکی تریان راوژیان لگڵ کردوون 
حکومییانی برپرسیارن ل دامزراندنی سندوقی نیشتمانی، پویست میکانیزمی فرمی دابنن بۆ وەرگرتنی 

 مدەنی ل ھردوو قۆناغکدا. بیروبۆچوون و سرنجی رکخراوەکانی کۆمگی 

زۆر گرنگ ن. بۆیزرستی جۆراوجۆر دادەمبکان بۆ موە سندوقکدەستپ وردی نیاز ل ب  وئامانج ل
دەستنیشانکردنی باشترین ستراتیجی ئم شوازە ڕگ خۆش دەکات بۆ . دامزراندنی سندوقک دابژرت

ل بشکی ئم پرۆسیدا . انجکاننگاندنی ڕادەی بدەستھنانی ئامھس بۆ و تشغیلی و ئولوییتی دارایی
ت کدەدر کخراوانو ڕر ئسیار لو پشتگیر بڵ جۆری ئگت، لش دەکرشکو بۆ کام یپشتگیرییان پ ،ی

ی ی کرتی رکخراوەکانی کۆمگل پتوکردنی ژرخان و گش مبست. ڕەنگ ئامانجی سندوقک بریتی بت
. ڕەنگ سندوقک پشتگیریی پشکش ب توانا ئولوییتی حکومتمدەنی ب گشتیی، یاخود پشتگیریی ھندک 

رن ک دامزراوەییکان بکات (وەک کاتک رکخراوەکانی کۆمگی مدەنی دارایی بۆ ئو پداویستییان وەردەگ
امدانی ھندک پرۆژەی دیاریکراو. پشتگیریی وە) و/یان پشتگیرییان بکرت بۆ ئنجپیوەست نین ب پرۆژە

داواکارک ترخان بکرت)، یان ب  ھموودامزراوەیی ڕەنگ پشتگیرییکی پوانیی (معیاري) بت ( دارایی بۆ 
گورەی پداویستی بت (دارایی بۆ پداویستیی تواناسازیی دامزراوەیی)، یاخود پشتگیرییکی عینی بت 

رەست). سرەڕای ئم، ڕەنگ ئو پشتگیریی دامزراوەیی یان ئو پشتگیرییی ب گورەی (خزمتگوزاریی و ک
پویست ماوەی کاتی پشتگیرییک ل پرۆژە پشکش دەکرت، بۆ یک ساڵ بت یان بۆ چند ساک بت. 

نی ھر ئاستنگک پرۆسی داڕشتنی برنامکانی سندوقکدا ڕەچاو بکرت، ئمش ب مبستی چارەسرکرد
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ی داراییکان، ھسنگاندن و -بردەستتی، توفر–ک ڕەنگ سرھبدات (بۆ نموون گرفت ل ھبوون 
 چاودریکردنی جبجکردنی پرۆژە درژخاینکان).

پابندتی دەبت مایی سرکوتنی درژخاینی سندووقک. جی متمان و برچاو سرچاوەی دابینکردنی 
مگیر دادەنرت، سرچاوەیکی سقا ی گشتیی دەوت بل دووتوی بودج بودج یزام) ب دابینکردنی بک(ئیلت

 بودجدای کدەڕەخسنت پالن دابنت بۆ بی ئو داراییی ک دەتوانت ل ھر سوڕو بوار بۆ حکومت 
داھات ل لۆتری و  وومییکان، دەشت داھاتی تایبتاندن (خصخصة)ی کۆمپانیا حک ھروەھا ترخانی بکات.

 ی. دواجار، ڕەنگ سرچاوەی بدیلیش ھبت بۆ داراییکردنبخرت ناو سندوقک یاری تری خۆوبختی
کر دەبن سندوقخۆشکڕ م داراییانک ، ئندش ھشکو پشتگیریی پ ککانی سندوقنانی ئامانجدەستھبۆ ب

ل  بکنوت شراکت انک دەی کۆمکبخشی کرتی تایبت الین(وەک، تمویل ل دەکنبرنامی تریش 
 ).بکنسندوقکدا و پشتگیری ھندک برنامی دیاریکراو 

ب سندوقک دەبت مایی جختکردنوە لوەی سندوقک  داڕشتنی شوازی بڕوەبردنی کاروباری ناوخۆیی
ل  بنو بیارەکانی سندوقک دوور  بتی باش ل ئارادا و چاودرییک ببرتبرپرسیاران بڕوە  شوەیکی

لگڵ ئامانج و ستراتیجی سندوقک. سترەکچری بڕوەبردنی سندوقک پناسی رۆی  بنسیاست و تبا 
ھر یکک ل حکومت، پسپۆڕانی دەرەکی، و نونرانی کۆمگی مدەنی دەکات ل کورتخاینی و 

نییدا. ڕەنگژخایدا درکیارەکانی سندوقی دروستکردنی بپرۆس شداری لت بکانی بکات حکومدەست ،
بڕوەبردنی سندوقک دابمزرنت، یان رۆکی سرپرشتیاریی ببینت. ب گشتیی، دەستی سندوقک پالنی 

ت و بژن دادەڕژخایکان دەداتی کۆتایی یارستراتیجیی درمویلکردنی داواکارییر تسھاوکات ل ،
.کی سندوقوەبردنی کاروباری رۆژانڕب رپرسیارن لب کتی و ستافرایوەبڕب 

 ،دایکتی دەستدەس کان لمویلکردنی داواکارییر تسیار لرچی دوایین بگم ئنی بالی ڕەنگ
زەکان. وا باوە لیژنیکی برپرسیار بن ل ھبژاردنی برایی و ھسنگاندنی پرۆپۆھبت ک جۆراوجۆر 

تایبت ب ھبژاردنی برایی ل دەستی بڕوەبردنی سندوقک، ستافی سندوقک یان ھسنگنری پسپۆڕ 
نونرانی کۆمگی مدەنییش لخۆبگرت. ئگر لیژنی ھبژاردن  کلیژنی ھبژاردنڕەنگ پک بھنرت. 

گکخراوەکانی کۆمرانی رنت، نوخۆبگردەنی لوسا ی مت ئئارادا ب سای ڕوون لک رندھ ویستپ
 بۆ جختکردنوە ل شفافییت و برپرسیابوونی پرۆسک ھروەھاسبارەت ب پکدادانی برژەوەندیی. 

یت . پویست روشونی تریش دابنرت بۆ جختکردنوە ل شفافیپویست پسپۆڕتیی نونرەکان ڕەچاو بکرت
و برپرسیاربوون ل پرۆسکدا ب مبستی پاراستنی ڕەوایتیی پرۆسک و جختکردنوە لوەی پالنکانی 
 ندەکان لشداریی سوودمب :بریتین ل نانوشوم ڕن. ئدەکر جبکی کارا و چوست جوەیش مویل بت

گاندنی چاالکییکانی سندوقک، دەستگیشتنی دانانی برنامکاندا (ھسنگاندنی پداویستییکان) و ھسن
جماوەر ب رسا کارگییکان و بگنامکان، ڕاگیاندنی کات و کۆنووسی کۆبوونوەکانی دەستک، و 

.کساکانی نووسینی ڕاپۆرت بۆ سندوقر 
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سترەکچری  سرەڕای ئمانش، پویست سندوقک وەک قوارەیکی سربخۆ رسای ناوخۆیی دابژت بۆ
رکخراوەیی، وەك ئۆرگان و بشکانی سندوقک و ئرک و برپرسیارتییکانی پۆست سرەکییکان و 

.کوەبردنی سندوقڕو ب وکردنی کاری رۆژانی پتمای تش دەبمکتری. ئڵ یگیوەندییان لپ 

ل کی تری گرنگ بریتییتوەر بۆ  دانانی بابو دەستنیشانکردنیپشکردنی  ئشکن بۆ پی شایستکخراوانر
ئم پوەران ل نزیکوە  پوەر بۆ ئو رکخراوانی ھدەبژردرن بۆ وەرگرتنی گرانت. پویست داواکاری و

 پناویاندا سندوقک دامزراوە، ھروەھا پویست ڕەچاوی قۆناغ پیوەست بن بو ئامانجانی ل
دنک بکات (وەک، ھبژاردنی ئو رکخراوانی شایستن، ھبژاردنی جۆراوجۆرەکانی پرۆسی داراییکر

 پرۆژەکان).

ھندک پرۆپۆزەڵ بیار دەدرت تمویلی کاتک رکخراوەکان داواکاریی پشکش دەکن بۆ وەرگرتنی گرانت، 
ک ھنگاو ب ھنگاو  . پویست سیستمکی بالین ل ئارادا بتبکرت و ھندک لو پرۆپۆزەن ھدەبژردرن

کانیان تویستپ رجوەی موە لختکردننیت بۆ جنگبسکان ھکان پرۆپۆزەیتی پرۆپۆزەکوا ،دای
 بۆ دەستنیشانکردنی ئو رکخراوانی تمویلیان پدەدرت.ھبسنگنت، و میکانیزمی تدابت 

 ڕوشونکان ببن مایی مسۆگرکردنی کخراوەکان، پویستدوای ئوەی گرانتکان دەدرت ب ڕ
دادپروەرتیی تندەرەکان و تمویلکان و تواوکردنی برنامکان. بۆ ئم مبست، چندین وت ھندک ڕسا 
یان یاسای مومارەسی باشیان داڕشتووە بۆ ئوەی ببت ب چوارچوەیک. ھروەھا، بوکردنوەی سرجم 

ئگر ناکۆکی ھبت لسر گرانتک یان ان دەبت مایی جختکردنوە ل شفافییت. زانیاریی پیوەنددارەک
 یارەکوەی بچوونھنن بۆ تکاریبھکخراوەکان بتوانن بت تا ڕئارادا ب ک لمیکانیزم ویستوسا پزیاتر، ئ

 الی دەستگایکی تر.

گار پبایخن ل برەوپشبردنی سندوقک برەو دواجار، میکانیزمکانی ڕاپۆرتنووسین و ھسنگاندن ئج
. لسر دوو ئاست ڕاپۆرت ئو چاکسازییی ڕەنگ پویست بت ل ھندک بواردابدەستھنانی ئامانجکان و 

ھسنگاندنی ئو برنامانی ک سندوقک پشتگیری پشکش دەنووسرت و ھسنگاندن ئنجام دەدرت: 
دی ستراتیجی دامزراوەیی گشتیی سندوقک. ھسنگاندنی برنامکان دەتوانرت کردوون، و ھسنگان

ھسنگاندنوە ل الین رکخراوەکانی کۆمگی -بسپردرت ب ئندامدانی سندوقک، یان ل ری خۆ
 مدەنییوە، یاخود ل الین ڕاوژکاری دەرەکییوە. ب شوازی جۆراوجۆر ستراتیجی دامزراوەیی

ھدەسنگندرت، بۆ نموون، ل ری کۆکردنوە و ھسنگاندنی داتای ئامارەوە، ھسنگاندنی مۆدیلی 
ی ئو رکخراوانی کۆمکیان ی کۆمکیان وەرگرتووە، ڕووپوی ئوان(مسح) پرۆژەکانوە، ل ڕی ڕووپو

ی ھسنگاندنک ب ئاژانسکی تری وەرنگرتووە، یان ئوانی پبایخن بۆ سندوقک، یان ل ری سپاردن
 حکومت. 
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