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شەکی  پ

 
گەی مەدەنيی ئەستۆنيا  ت (چەمکی گەشەسەندنی کۆمە ی دەگوتر رە بە دواوە پ گەنامەیەکە ) EKAKل بە

ە جياوازەکانی کەرتی گشتی و کەرتی قازانج نەویست دەکات کە تەواوکەری یەکترین، -کە وەسفی رۆ
گەی لە کردنی سياسەتە گشتييەکان و بنياتنانی کۆمە بەج دان و ج گەڵ پرەنسيپەکانی کارکردن بۆ گەشەپ

 . مەدەنی

ەتی ئەستۆنيا نانی گەل و دەو که کی بنچينەیی هەبووە لە پ شخەریی مەدەنی ڕۆ دروستبوونی . دەستپ
شخەریی گەل لە نيوەی دووەمی سەدەی  بوونەوە و بەرف ١٩دەستپ راوانبوونی بووە مایەی هەمدا، چ

یزی پتەو کرد و بایەخی هەبوو لە  نە دی، یەک نر ت ئامانجە  نيشتمانييەکانی ئەستۆنييەکان به ئەوەی بتوانر
ایەتييدا ەتەکانی ئەستۆنييەکاندا، کە . ئاڕاستەکردنی سەرلەبەری ژیانی کۆمە لە بواری پەروەردە و خەس
ی داکوتاوە لە نەریتە پەروەردەی تەکردنی ڕەگی قوو گەکاندا، لە چاالکيی هاوبەشيی ئاو يەکانی کۆمە

گە ی هەماهەنگ؟؟ هاوئاواز؟؟ بوون بە  بەرژەوەندیی ئابووریدا لەگەڵ ویستی دووالیەنەی هاوکاریکردن، کۆمە
ەکەمان کخراوانەوە کە بە خۆیان . النکەی فەرهەنگە پرۆفيشنە ی تۆڕی ئەو ڕ لە هەمووی گرنگتر، لە ڕ

شخەر بو ون و لە ميانی حکومەتە ناوچەیيەکانەوە، ئەستۆنييەکان ئەگەری بەشداریيکردنيان لە دەستپ
قاند وەبردنی بابەتە گشتييەکاندا خو ی گەل بۆ هاوکاری بووە مایەی دامەزراندنی )ئيرادە(ویست . بەڕ

تەوە(دەولەتی ئەستۆنيا، و لە دوای داگيرکردنەکەش، گەڕاندنەوەی  هاتنەوە، کە بگەڕ بۆ وەزعی  وەک خۆ ل
ژەدان ). جارانی ناو جەختکردنەوە لە در ویستە لە پ اتييەکان پ تييەکانی هاو ستاش هەبوونی یەک تەنانەت ئ

دا دەکەن اتيان بەشداریی ت رەی نەریتەکانمان، . بە پرۆسەی دیمۆکراسی لە ئەستۆنيا کە هەموو هاو بە گو
کو هاوب ەت دوژمنی یەکتری نيين، بە  .ەشی یەکترینمرۆڤی ئازاد و دەو

 

گەی مەدەنيی ئەستۆنيا  بریتييە لە ڕاگەیەندراوی خۆتەرخانکردنی ) EKAK(چەمکی گەشەسەندنی کۆمە
کخراوی خۆ-دووالیەنەی کەرتی گشتيی و کەرتی قازانج دانی ر -نەویست بۆ پشتگيری و گەشەپ

اتيان شخەری هاو ک ئە. دەستپ تييە خۆبەخشەکانەوە، خە ی دامەزراندنی یەک گەری نوێ دروست لە ڕ
ی گشتيی، و بۆ  ین و بەدواداچوونی بەرژەوەندیيەکانيان، بەهاکانيان، و ئامانجەکانيان بۆ تاوتو دەکەن بۆ دەرب

شکەشکردنی هاوکاریی دوو الیەنە تييەکانی . چارەسەرکردنی گرفتەکانی رۆژانەیان و بۆ پ ڕەچاوکردنی یەک
تە مایەی کا راترکردنی دەسەالتە گشتييەکان و ڕەوایەتيی سياسەتە هاووالتيان و هاوکاریکردنيان دەب

اتيان ش چاوی هاوو  . گشتييەکان لە پ



گەی مەدەنيی ئەستۆنيا  ت بە )EKAK(چەمکی گەشەسەندنی کۆمە گەیشتنەی کە لە پشت دەبەست و ت
ناوی  ویستە کەرتی گشتيی گوێ لە چەسپاندنی پ کی دیمۆکراتيی بەردەوام و گەشەسەندوو، پ م رژ

ت و هاوکاری بکات لەگەڵ زۆرترینيانها اتييەکانی بگر ویستە کەرتی گشتی لە پرۆسەی دروستکردنی . وو پ
تييەکانيان بکات، و  گە و یەک یاردا ڕەچاوی بەرژەوەندی، بەها و ئامانجە تایبەتييەکانی ئەندامانی کۆمە ب

کدا کە کەمينە بن بە ژمارە ەت ژوویی  .هەروەها بە جددی ڕەچاویان بکات لە حا هاوکات، ئەزموونی م
نيی چاالکييە خود ت-کاریگەری ئەر ن شخەریيەکان دەسەلم تييەکانی . دەستپ ی جەختکردنەوە لە یەک لە ڕ

کەوە کار بکەن  کخراوەکانيان و کەرتی گشتيی دەتوانن پ گە و ڕ اتيان و دیمۆکراتييەوە، ئەندامانی کۆمە هاوو
ئازادی، دادپەروەریی، ئاشتيی ناوخۆیی و : دەستوری کۆماری ئەستۆنيابۆ پاراستنی بەها بنچينەیيەکانی ناو 

ایەتی، گەل و فەرهەنگی ئەستۆنيا  . دەرەکی، گەشە و خۆشگوزەرانيی کۆمە

I. ئامانجەکان 
گەی مەدەنيی ئەستۆنيا  وان ) EKAK(چەمکی گەشەسەندنی کۆمە بناغەی شەراکەتی ن

تييەکانی قازانج وەیەک بۆ نەویست و کەرتی گشتيی داد-یەک ت، لەگەڵ چوارچ ن ەمەزر
شخەریی مەدەنی و پتەوکردنی دیمۆکراستی لە ئەستۆنيا دانی دەستپ  . گەشەپ

تييەکانی قازانج وان یەک رەی ئەم چەمکە -ئامانجی دیاریکراو لە هاوکاری ن نەویست و کەرتی گشتيی بە گو
 :بریتييە لەمانەی خوارەوە

شخەریی مەدەنی  .1  و بەشداریی لە دیمۆکراسييداهاندان و گەشەی دەستپ
اتيان،پشتگيریی لە  .2 ک لە سيما سەرەکييەکانی کاری هاوو  بيرۆکەی کاری خۆبەخش وەک یەک
ایەتی، و  .3 اتيان لە بواری ئابووری، کۆمە تی هاو باشترکردنی مەعریفە و پيادەکردنی ماف و پابەند

 سياسی،
زانەکان .4 اتيان لە بەرامبەر خ تيی هاوو اتيانی تر، گەڕەک، دەولەت، و هەستی بەرپرسيار يان، هاوو

 جيهان،
وان کەرتی قازانج .5 نەویست و کەرتی -بۆ ڕۆشنبيرکردن بەو بەها و پرەنسيپانەی بناغەی هاوکاری ن

تيی  وەیەک بۆ پابەند هاوبەشەکان، مافەکان و ) ئيلتيزامات(گشتيين، بۆ دانانی چوارچ
تييەکانی کار، شەنگ  پ

کی  بۆ دامەزراندنی ژینگەیەکی .6 اتيان وەک فاکتەر تييەکانی هاوو لەبار بۆ کار و پتەوکردنی یەک
بایەخ لە گەشەی دیمۆکراسی،  پ

کی پشتگيریکار لە کەرتی قازانج .7 دانی سيسمت  نەویست،-بۆ داڕشتن و گەشەپ
اوکردنەوەی مومارەساتی هاوکاریی باش و ئاشنایەتی بە هاوکاریی دەستگا گشتييەکان،  .8 بۆ ب

اتيان و یە اتيانهاوو تييەکانی هاوو  . ک
وەیەکی بەرفراوان لە پرۆسەی داڕشتن،  .9 تييەکانيان بە ش اتيان و یەک کردنی هاوو بۆ بەشداریپ

کردن، و شيکردنەوەی سياسەتە گشتييەکان و کارە یاسایيەکان، بۆ دروستکردنی کەناڵ و  بەج ج
ویستی زانياری،  ميکانيزمی پ

دانان و ڕەچاوکردنی ماف و بە .10 تييانەی بە بۆ دانپ اتيانە یان یەک رژەوەندیيە دیاریکراوەکانی ئەو هاوو
کخستنی ژیانی گشتيی، نەرایەتيی نەکراون یان ئەوانەی ئاگاداریيان نييە لە ڕ  تەواوەتی نو

رخوازیی، و بەشداری بە کەرتی  .11 تی و خ رەومەند بۆ دروستکردنی ژینگەیەک پشتگيری بکات لە خ
 .بزنس بکات

گەنامەیەد وەیەکی یاسایی لە ئەستۆنيا لەم بە اتی ئاماژەیە بە هەموو ئەو کەسانەی بە ش ا، چەمکی هاو
 .دەژین

رەی ئازادیی دامەزراندنی  کخراوی جۆراوجۆر کە بە گو اتيان بریتييە لە ڕ تييەکانی هاوو گەنامەیەدا یەک لەم بە
کخراوە ناحکومي تييەکان دامەزراون کە هەوڵ بۆ قازانج نادەن، وەک ڕ تييەکان، یەک يەکان، دامەزراوەکان، یەک

 .تاد



گەنامەیەدا،  شخەریی مەدەنی بریتييە لە پەیکەربەندیيەکی لەم بە سيستمی پشتگيریی لە دەستپ
ک(دامەزراوەیی  تييە قازانج) تۆڕ وان یەک نراوە بۆ -بە هاوکاری ن که نەویستەکان و دەستگا گشتييەکان پ

تييەکانی هاووالتيانمسۆگەرکردنی تواناداری و سەقامگيریی   .یەک

ک بۆ بەدواداچوونی بەرژەوەندیيەکان،  شخەریيانەی خە گەی مەدەنی بریتيە لە هاوکاریيەکی دەستپ کۆمە
تی و تۆڕ و  یاردا، هەروەها ئەو یەک ی بابەتە گشتييەکان و بەشداریکردن لە پرۆسەکانی دروستکردنی ب تاوتو

نندەستگایانەی بوار بۆ ئەم هاوکاریيە دەڕەخ  . س

II.  پرەنسيپەکانی هاوکاری و بەهاکان 
نەرانی کەرتی گشتی و کەرتی قازانج ویستە نو رەی -پ نەویست هاوکاری یەکتری بکەن بە گو

 :ئەم چەمکە بە پشتبەستن بەم پرەنسيپ و بەهایانەی خوارەوە

اتيان. 1  کاری هاوو

شخەری و بەشداریی خۆبەخشانە لە ژیانی گشت اتيان، دەستپ کی تەواوکەرن لە کاری هاوو ييدا بەش
گەی دیمۆکراتی ی دروستکردنی ژینگەیەی لەباری . کۆمە اتە گشتييەکان پشتگيریی دەکەن لە ڕ دەسە

یارە  کردنی ب بەج تييەکانيان لە پالندانان و ج یاسایيەوە، ئاشناکردنی جەماوەر بە کارەکانيان و بە یەک
 .پەیوەنددارەکان

 بەشداریی. 2
کخراوە قازانج نەرایەتی بەها و بەرژەوەندیی جياواز، ن-ڕ گەی دیمۆکراتييدا بۆ نو ن لە کۆمە ەویستەکان کەنا

ن یارەکان و بيروبۆچوونی خۆیانی لەسەر دەردەب ک زانياری وەردەگرن لەسەر ڕەشنووسی ب کاری . خە
ی انەی لە تاوتو ت لە چاوی جەماوەردا ئەگەر ئەو پرۆپەزە جەماوەریيەوە  کەرتی گشتيی متمانەی زیاتر دەب

ن یاربەدەستەکانەوە ڕەچاو بکر دەدەن لە الیەن سياسييە ب  .سەرهە

ز . 3  ڕ
کردنی سياسەتەکاندا، کەرتی گشتيی و کەرتی قازانج بەج ام -لە داڕشتن و ج يان جياوازە، بە نەویست ڕۆ

اتيان و . سوود بە یەکتری دەگەیەنن ز دەگرن لە مافەکانی هاوو اتە گشتييەکان ڕ تييەکانيان لە دەسە یەک
ژن و چاالکييەکانيان ئەنجام دەدەن وەی دەستوردا ئامانج بۆ خۆیان دادەڕ  . چوارچ

 شەراکەت. 4
اتيان و کەرتی گشتی بوار بۆ هاوکاریی و دابەشکردنی کارەکان  تييەکانی هاوو وان یەک شەراکەتی ن

وەیەکی پراکتيکی بۆ بەدواداچوونی بەرژەوەندیيەک ت بە ش ن وەیەکی کاراتردەڕەخس  .انی جەماوەر بە ش

تی . 5 ولية(بەرپرسيار  )مساءلة(و بەرپرسياربوون ) مس
نانی سەرچاوە تەرخانکراوەکان، کارکردن بۆ بەرژەوەندیی گشتيی  سەبارەت بە چاالکييەکان و بەکاره

کخراوە قازان تی و بەرپرسياربوونی دەستگا گشتييەکان و ڕ ویستی بە کراوەیی، بەرپرسيار -جپ
 .نەویستەکانە

شخەریی مەدەنی. 6  سەربەخۆیی سياسيی دەستپ
یارەکان و چاالکييەکانياندا اتيان سەربەخۆ و ئازادن لە داڕشتنی ئامانجەکانياندا، لە ب تييەکانی هاوو . یەک

ت کۆتوبەندی  ت لە دەستگاکانی کەرتی گشتيی، ناب شخەریی مەدەنی بودجە وەردەگر ک دەستپ کات
نر  .تسياسی بسەپ

ی. 7 گيری لە گەندە  ڕ
يتەکانی هاووالتيان و خزمەتگوزاری یان  و یەک ت لەن در دەبژ بەستانە هە ک شەریکی هاوکاریی گر کات

ت لە دامەزراندنی  ز ویستە کەرتی گشتيی خۆی بپار ت، پ ردر اتيان دەسپ تييەکانی هاوو کاری تر بە یەک
د تە مایەی سەرهە یهەر پەیوەندیيەک کە ڕەنگە بب  .انی گەندە



 گەشەسەندنی بەردەوام و هاوسەنگ. 8
نەویست و کەرتی گشتيی لە پرەنسيپی گەشەسەندنی -لە چاالکيی و هاوکاریی دووالیەنەدا، کەرتی قازانج

دەکەن  .بەردەوامی و هاوسەنگەوە دەست پ

ەی یەکسان. 9  مامە
ز دەگرن لە پرەنسيپی یەک اتيان و کەرتی گشتيی ڕ تييەکانی هاوو سانيی هەموو هاووالتيان و یەک
تييەکانيان لە دەستگەیشتنيان و بەشداریکردنيان لە ژیانی گشتيی  .یەک

 
III . نانی ئامانجەکان وازەکانی بەدەسته  ش

نانی ئەو ئامانجانەی لە سەرەوە باسکران،  تی  EKAKبۆ بەدەسته و مافە سەرەکييەکان ) ئيلتيزامات(پابەند
ت لە هاوکاریی کەرتی گشتيی و کەرتی قازانج نەرایەتی -دادەن دانان و نو نەویست کە پەیوەستن بە دانپ

نانی سەرچاوەکان، و ڕاپۆرتنووسين  .هەردووالیەن، شەراکەتەکەیان، داڕشتنی سياسەتەکان، بەکاره

نەرایەتی .1 دانان و نو  دانپ
تي اتيان و کەرتی گشتيییەک  يەکانی هاوو

دەرەکان و جەماوەر، 1.1 ی گەیاندنی شەفاف و بەردەست، ئاگادارکردنی گروپە بایەخپ  دیاریکردنی کەنا
نانی ئەو سەرچاوانەی بۆ  1.2 ت لە بەرامبەر جەماوەر لە بەکاره بوار بدات کە کەرتی گشتی بەرپرسيار ب

اتيان تەرخان کراون، مسۆگەر تييەکانی هاوو نانی سەرچاوەکان بۆ یەک کردنی دابەشکردن و بەکاره
 مەبەستەکانيان، شەفافييەت و ڕاپۆرتنووسين،

نەرەکان، 1.3 کدادانی بەرژەوەندیيی نو  خۆدوورخستنەوە لە پ
ن لە دەستە  1.4 نەرانی خۆیان دابن تييەکانی هاووالتيان بتوانن نو دروستکردنی بارودۆخی ئەوتۆ کە یەک

ز نەرانەو ليژنە ناسياسييەکان، و ڕ اتەی دراوە بەو نو  .گرتن لەو دەسە
کخراوەکانی چەتر و تۆڕەکانی کەرتی قازانج 1.5 ی ڕ دانان بە ڕۆ نەرایەتيکردنی -دانپ نەویست لە نو

نەرایەتی بەرژەوەندیيەکانی  اتيان لە نو تييە جياکانی هاوو گر لە مافی یەک تە ڕ ئەندامەکانيان، کە ناب
 خۆیان،

دانان بەوەی هيچ یە 1.6 نەرایەتی هەموو دانپ ت نو اتيان یان ڕیکخراوی چەتر ناتوان تييەکی هاوو ک
دانانی بەرفراوان بە . نەویست بکات لە پەیوەندیيەکاندا لەگەڵ کەرتی گشتيی-کەرتی قازان دانپ

ک بواری چاالکييە لەم پرەنسيپانەی  کخراوەکانی چەتر لە هەند نەرایەتی یان ڕ ئەنجومەنەکانی نو
نەرایەتيکردنەکەدا لەالی کەرتی گشتيی خوارەوە سەرچاوە ت لە ئەنجامدانی نو  :دەگر

 

ژکردن . 1.6.1 نەرایەتی بەرژەوەندیی هاوبەشی ئەندامەکان و الیەنگرەکانيان دەکات، پرۆسەی ڕاو نو
لەگەڵ ئەندامەکانيان و ئەوانەی بەرپرسيارن لە بەرامبەریان بۆ دەستەکانی کەرتی گشتيی ڕوون 

 دەکاتەوە،

رخان دەکات بۆ ئەوەی یارمەتی گروپی بەرژەوەندی جياواز بدات لە  1.6.2 دانی ژ هاوکاریی گەشەپ
ینی بيروبۆچوونيان و گەیاندنی بە دەسەالتە گشتييەکان،  دەرب

وەیەکی مەعقول و لە خشتەی کاتی خۆیدا،. 1.6.3  گەیاندنی بيروبۆچوونيان بە کەرتی گشتيی بە ش

وان 1.6.4  .نەویست-کەرتی قازانجبەشە جۆراوجۆرەکانی  پشتگيری لە هاوکاری ن

 شەراکەت. 2
اتيان و کەرتی گشتيی تييەکانی هاوو  :یەک

تی و  2.1 خۆشبوون، گونجاو هاوکاری لەگەڵ یەکتری بە ڕەچاوکردنی پرەنسيپەکانی کراوەیی، متمانە، ل
زگرتن لە سروشتی دیاریکراوی یەکتری  .ر



ک دەکەن و جەخت لە هاوکاریی یەکتریيدا، گەڕان بۆ  2.2 نەرایەتيی بازنەیەکی بەرفراوانی خە ئەوانەی نو
نەرەکانيان ویستی نو  .دەکەنەوە لە مەعریفەی گونجاو و پ

ت بە  2.3 ویست ب ت، ئەگەر پ ویست بە الیەنەکانی هاوکاریيەکە بدە بۆ ئەوەی پرۆسەکە کاراتر ب زانياری پ
نيگەرایی ئەو زانياریيانە دەستن نييەکانی ئەو يشان بکە وردی سروشتی نه و جەخت لە پاراستنی نه

تدەدەن،  زانياریيانە بکەرەوە کە الیەنەکانی تر پ

ککەوتن لەسەر مەرجەکانی خشتەی  2.4 دەستکردن لە ئاستی دۆزینەوەی بەرژەوەندیی هاوبەشەوە، ڕ
 کاتی کارا، 

یارەک 2.5 انيان و جەماوەری گشتيی لە هاندان و ئاگادارکردنی الیەنگرەکانيان، ئەندام، کارمەند و ک
تيەکانی کار، و مومارەسەی دروست و باش شەنگ  .پرەنسيپەکانی هاوکاریی گشتيی، پ

ی دابينکردنی زانياری لە ميدیا و لە بۆنەی گشتييدا، و  2.6 دامەزراندن و پشتگيریی هاوکاریی دووالیەنە لە ڕ
نی  خۆپاراستن لە گەیاندنی بيروبۆچوونی گشتيی نەر

 تنی سياسەتەکانداڕش. 3
اتيان و کەرتی گشتيی تييەکانی هاوو  یەک

ی ئەندامانی  3.1 سەنگاندنی سياسەتەکانی بواری جۆراوجۆر لە ڕ کردن و هە بەج هاوکاری بۆ داڕشتن، ج
رەی بواری چاالکی و شایستەیيان، نەرەکان بە گو دراو یان نو پ  ڕ

ویست بۆ داڕ 3.2 کخستنی کۆکردنەوەی بيروبۆچوونی پ و دەستکردن بە کاری شتنی سياستەکان ڕ
رەی ئەو کات و  وەیەکی سيستماتيک و بە گو دراوەکان بە ش پ شکەشکردنيان بە دەستە ڕ یاسایی، پ

ککەوتوون وەیەی لەسەری ڕ  .ش

ژ لەگەڵ  3.3 ڕەچاوکردنی ئەزموونی یەکتری لە داڕشتنی سياسەت و دەستکردن بە کاری یاسایی و راو
تييە جۆراوجۆرە ت بۆ یەک بدر ویستيان پ اتيان کە بەشدارن لە قۆناغی داڕشتنەکە، و کاتی پ کانی هاوو

 .داڕشتنی بيروبۆچوونەکانيان

گە و ژینگەکە لە  3.4 سەنگاندی کاریگەری سياسەتە جۆراوجۆرەکان و کارە یاسایيەکان لەسەر کۆمە هە
 قۆناغی داڕشتن و دواتریش،

نەرەکانيان 3.5 کردن، و  زیاترکردنی شایستەیی نو بەج بۆ بەشداری لە پرۆسەی داڕشتن، ج
سەنگاندنی سياسەتەکان  .هە

تی لە داڕشتنی سياسەت سەبارەت بە گروپە کەمينەکان، ڕەچاوی بيروبۆچوون و گۆشەنيگای  3.6 ئەو یەک
بکە لە نووسينی یاسا و لە ت نەرایەتی ئەو جۆرە گروپانە دەکەن، و بەشداریيان پ اتييانە بکە کە نو اوتوێ هاو

 .سياسييەکاندا

کەوە داڕشتن و بەدواداچوونی مومارەسەکانی هاوکاریی دروست و باش بۆ ئەوەی داڕشتن،  3.7 پ
کردنی کەرتی قازانج ک بخەیت و بۆ بەشداریپ سەگاندنی سياسەتەکان ڕ کردن، و هە بەج نەویست لە -ج

 .پرۆسەی داڕشتنی یاسادا

 سەرچاوەکان. 4

اتيان و تييەکانی هاوو  کەرتی گشتيییەک



کردنی هاووالتيان لە  4.1 نە بۆ هاندانی کاری خۆبەخشانە و بەشداریپ ئەو ئامرازانەی لەبەردەستن بەکاربه
ی کاری خۆبەخشەوە،  چارەسەرکردنی گرفتە جيهانييەکان لە ڕ

د 4.2 گەی پ ت کە یاسا ڕ اتيان ناگير تييەکانی هاوو گە لەو چاالکييانەی یەک اوە بۆ جەختکردنەوە لەوەی ڕ
نيگەرایی بزنس و زانياری تری هەستەوەر زگرتن لە نه دانان بە ڕ  .پتەوکردنی بناغەی ئابووری، و دانپ

نان ی جەماوەر بە تەرخانکردنە داریایيەکە،بەرفراوانکردن و ئاشانکردن 4.3 ، نووسينی ڕاپۆرت و بەکاره
ویست لەسەر سەرچاوەی پارەکان و سەرچاوەی نا ی پ ەمویلە گشتييەکان و ئامرازی پارەی ت-کۆنترۆ

دانی سيستمی پشتگيری لە کەرتی قازانج  نەویست،-گەشەپ

شخەریی  4.4 کی باج کە پشتگيری لە دەستپ دانی سيستم ک بۆ دانان و گەشەپ نانی هەر هەل بەکاره
ناو بەرزکردنەوەی بەرژەوەندیی کەرتی بزنس بۆ پشتگيری لە چاالکييەک رخوازی بکات لە پ انی مەدەنی و خ

 نەویست،-قازانج

بەرفراوانکردن و داڕشتنی پرەنسيپە گشتييەکان و ڕیزبەندی بۆ گواستنەوەی خزمەتگوزاریيەکان بۆ  4.5
کخراوەکانی قازانج وان -ڕ ککەوتننامەکانی هاوکاری ن کردنی ڕ بەج نەویست و بۆ دارایيکردنی ج

اتيان، تييەکانی هاوو  نووسينگەکانی کەرتی گشتی و یەک

نەرانە بۆ بەک 4.6 وەیەکی کارا و داه نانی سەرچاوە تەرخانکراوەکان بۆ مەبەستەکانيان، بە ش اره
نانی ئامانجە دانراوەکان  .بەدەسته

 

IV . کردنی بەج   EKAKج

کردنی . 1 بەج ژخایەنەکانی ج تييە در شەنگ  : بریتين لە EKAKپ

اتيان، پتەوکردنی بەرزکردنەوەی ئاستی رۆشنبيری و ئاشنایەتی بە پەروەردەی م 1.1 ەدەنی و کاری هاوو
 .بەشداریی دیمۆکراسی

وان کەرتی گشتی و کەرتی قازانج1.2 نانە ئارای هاوکاریی لەسەر بناغەی پرەنسيپەکانی شەراکەی ن -ه
کردنی مومارەسەکانی هاوکاری و دروستکردنی تۆڕی هاوکاری بەج  .نەویست، هاندان و بەرفراوانکردنی ج

شخەریی مەدەنیمسۆگەرکردنی سيس1.3 ت بۆ دەستپ کی پشتگيری کە کارا ب  تم

 

کردنی . 2 بەج تييە کورتخایەنەکانی ج شەنگ  :بریتين لە  EKAKپ

ویستەکان بۆ کەرتی قازانج 2.1 دانی، داڕشتنی سيستمی -داڕشتنی مەرجە پ نەویست و بەردەواميپ
اتيان و بەسيستمکردنی ئامارەکان تيەکانی هاوو نکردن بۆ یەک  .پۆل

 .ی هاوکاری و پشتگيری)هەیکەلييەت(داڕشتن، چاکترکردن، و پتەوکردنی هاوکاری پەیکەربەندی  2.2

ساکانی ئاکار  2.3  .نەویست-ی کەرتی قازانج)قواعد السلوک(بانگەشە و ڕیکالمی بەرفراوان بۆ ر



تييەکانی هاووالتيان، و ئەگەر پ 2.4 داچوونەوەی کارە یاسایيەکانی پەیوەست بە یەک ویست بوو، داڕشتنی پ
 .هەموار

تييەکانی هاووالتيان لە سياسەتەکانی  2.5 نەرانی یەک کردنی نو بەرفراوانکردنی ميکانيزمەکان بۆ بەشداریپ
کردنی بواری جيا جيای یاسایی بە گشتيی بەج دان و ج  .گەشەپ

تييەکانی هاوو 2.6 اتيان لە بودجەی داڕشتن، بەسيستمکردن، و چاکترکردنی سيستمی دارایيکردنی یەک
ی  .گشتيی و ئاگادارکردنەوەی جەماوەر بە گشتيی ل

وان کەرتی  2.7 ەکانی زانياری و ميکانيزمەکانی وەرگرتنەوەی سەرنج و بيروبۆچوون لە ن چاکترکردنی کەنا
گە  .گشتی و کۆمە

وا 2.8 ککەوتننامەکانی هاوکاری ن کردنی ڕ بەج ن کەرتی داڕشتنی ڕیزبەندی بۆ بەئەنجامگەیشتن و ج
 .نەویست-گشتی و کەرتی قازانج

وەرە گشتييەکان بۆ دابينکردنی خزمەتگوزاری گشتيی و پرەنسيپەکان و  2.9 بەرفراوانکردنی ستاندارد و پ
 نەویست-ستانداردەکانی جۆرایەتی بۆ گواستنەوەی خزمەتگوزاریيە گشتييەکان بۆ کەرتی قازانج

کخستنی پشکنين و نۆژەنکردنەوەی مەنهەجی پەروە 2.10 ردەی مەدەنی و کەرەستەکانی مەشق، ڕ
 مەشق لە کاتی کارکردندا بۆ مامۆستایانی پەروەردەی مەدەنی

ت لە ميدیاکان سەبارەت بە چاالکييە  2.11 ەت پارەکەی داب دەستکردن بە پەخشکردنی بەرنامە کە دەو
کی ال شخەریی مەدەنی و کەرتی گشتيی، و دروستکردنی بەش وەکی لە هاوبەشەکانی دەستپ

ەت رڤەری دەو  .س

* * * 

دان و بانگەشە بۆ  نن بۆ برەوپ اتە گشتييەکان دەستگاکانيان بەکاردەه اتيان و دەسە تييەکانی هاوو یەک
EKAK  تييەکانی تيی کارەکانی، مافەکان و پابەند شەنگ و بۆ بيرۆکەکانی، بەهاکان، پرەنسيپەکان و پ

اتە گشتييەکان ئاشناکردن بە بنچينە و . ی هاوکارییالیەنەکان بە مومارەسەکردنی باش و دروست دەسە
کی تەواوکەری مەرجی شایستەیی  اتيان دەکەن بە بەش تييەکانی هاوو پرەنسيپەکانی کاری یەک

 .بەرپرسەکان

نن بۆ  ک دەه اتيان ليژنەی هاوبەش پ تييەکانی هاوو نەرانی یەک حکومەتی کۆماری ئەستۆنيا و نو
کردنی دەستکردن بە کاری سيس بەج ناو EKAKتمی پالنی کاری بەرفراوان بە مەبەستی ج ، لە پ

سەنگاندنی ئەنجامەکانيان نانی و ڕاپەڕاندنی ئەو پالنانە و هە  .بەدیه

ک پەرلەمانی ئەستۆنيا  کردنی ساز دەکات تاوتوێ ) Riigikogu(هەموو دوو ساڵ جار بەج سەبارەت بە ج
EKAK گەی مەدەنی وە دانی کۆمە بایەخی نيشتمانیو گەشەپ کی گەورەی پ  .ک بابەت

 


