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Мӯҳтарам иштирокчӣ, 
  
Ташаккур барои дастгирии тадқиқоти мо ва расонидани кӯмак ба мо дар дарёфти мисолҳои мусбии ҳамкорӣ байни давлатҳо ва гурӯҳҳои этникии 
гуногун ё дигар ҷамоаҳои ақаллиятҳо (аз он ҷумла забонӣ, динӣ, фарҳангӣ ва ғ.)! 
Файли мазкур дар шакли pdf аст, ки онро Шумо дар компютери худ пур карда метавонед. Лутфан ҳарчӣ қисматҳои бештарро, ки пур карда метавонед, 
пур кунед, лекин бе ягон шубҳа, ҳатто агар Шумо ҳамаи қисматҳоро пур карда натавонед ҳам, ин шаклро баргардонед. Мо эҳтиромона аз Шумо 
хоҳиш мекунем, ки ин шаклро ба нишонаи bridgebuilding@ecmi.de то 15-уми апрели соли 2016 баргардонед. Агар Шумо ягон савол дар бораи 
пурсиши мо ё умуман тадқиқоти мо дошта бошед, Шумо тариқи ҳамин нишонаи почтаи электронӣ бо мо тамос гирифта метавонед. Дар саҳифаи 
охирин мо аз Шумо маълумот барои тамосгирӣ бо ташкилоти Шумо дархост мекунем, барои он ки мо шояд бо Шумо барои маълумоти муфассалтар 
боз тамос гирем. Маълумоти мазкур ба таври махфӣ коркард карда мешавад ва танҳо барои мақсадҳои тадқиқот истифода карда мешавад. 
Мо аз пешниҳод кардани гузориши ниҳоии худ ба Шумо, вақте ки мо онро дар охири ин сол таҳия месозем, хушнед хоҳем буд. Гузориш бо забони 
англисӣ таҳия карда мешавад. 

ТАВСИФИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 

1. Номи дафтари Шумо чӣ аст?  
2. Дар кадом кишвар дафтари Шумо амал 

мекунад? 
 

3. Дар кадом минтақа/ноҳия дафтари Шумо 
ҷойгир аст? 

 

4. Таркиби этникии минтақа/ ноҳия 
• лутфан маълумот пешниҳод кунед агар 

ин имконпазир бошад 
• агар маълумот набошад, лутфан ҳарчӣ 

ки беҳтар метавонед, тасвир кунед 

 

5. Оё дафтар қисми ... аст 
Лутфан ҷавоберо ишора кунед, ки аз ҳама 
беҳтар ба вазъияти муассиса мувофиқ 
аст 

☐   ҳукумати марказӣ  
☐  ҳукумати минтақавӣ 
☐  ҳукумати маҳаллӣ 
☐  мақомоти худидоракунии маҳаллӣ/мухторияти фарҳангӣ  
☐  ҳукумати ақаллият 
☐ дигар муассиса/ташкилот  
лутфан изҳор кунед: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо одатан ташкилотҳоеро таъсис медиҳанд, ки манфиатҳои онҳоро муаррифӣ мекунанд ва ҳамчун миёнрав 
барои робита бо мақомотҳои маҳаллӣ ва аҳолии аксарият фаъолият мекунанд. Чунин ташкилотҳо ассотсиатсияҳои фарҳангӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ё 
маҳфилҳои варзишӣ буда метавонанд. 
 

1. Оё ташкилотҳои этникӣ ва/ё ақаллият мавҷуданд, ки дар ноҳияи Шумо фаъол астанд?  ҲА ☐ НЕ ☐ 
Агар ҳа, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Ташкилот Ҷамоаи ақаллият Соҳа  
масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ масалан, ақаллияти 

даниягӣ 
масалан, таҳсилот, 
фарҳанг, васоити 
ахбори омма, 
иқтисодиёт 
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2. Робитаи байнифарҳангӣ 

Дар баъзе ноҳияҳо ҳукуматҳои маҳаллӣ дар ҳамкории байнисарҳадӣ бо давлатҳои ҳамсоя ё дигар давлатҳо оид ба мавзӯъҳои фарҳангӣ иштирок 
мекунанд, ки дар он гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо ҷалб ҳастанд. Масалан: консертҳои якҷоя ташкилкардашуда ё дигар чорабиниҳои 
фарҳангӣ, кумитаҳо ё шӯроҳои байнифарҳангӣ, ё барномаҳои мубодилаи фарҳангӣ бо давлати ҳамсоя ё дигар давлат. 

a. Оё Шумо дар бораи лоиҳаҳои монанд дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐ НЕ ☐ 

Агар НЕ, ба саволи 3 гузаред. 

b. Агар ҲА: Оё дафтар ё ноҳияи Шумо дар ягон ин лоиҳаҳо ё ташаббусҳо ҷалб аст? ҲА ☐  НЕ ☐ 
c. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, саҳми 
ғайрипулӣ 
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3. Хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ 

Баъзе ноҳияҳо дар ҳамкории байнисарҳадӣ бо давлати ҳамсоя ё дигар давлатҳо вобаста ба хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ иштирок мекунанд, ки 
дар он гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо ҷалб астанд, то ин ки дастрасии ёрии тиббӣ ва иҷтимоиро барои ҷамоаи ақаллият беҳтар намоянд. 
Мисолҳо курсҳои омӯзишии умумӣ барои духтурон ва ҳамшираҳо, ҷудокунии ҷойҳо дар донишгоҳҳо барои шахсон аз ақаллият, ки нияти омӯзиши 
тиббро доранд, ё дастгирӣ барои беморхонаҳо, муассисаҳои нигоҳубин ва пешниҳоди дигар хизматрасониҳои иҷтимоиро дар бар гирифта 
метавонанд.  

a. Оё Шумо дар бораи ташаббусҳои ҳамкории монанд дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐  НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи 4 гузаред. 

b. Агар ҲА: Оё дафтар ё ноҳияи Шумо дар ягон ин лоиҳаҳо ё ташаббусҳо ҷалб аст? ҲА ☐  НЕ ☐ 
c. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, 
саҳми ғайрипулӣ 
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4. Таҳсилот 

Ноҳияҳо дар баъзе ҳолатҳо бо давлатҳои ҳамсоя ё дигар давлатҳо вобаста ба масъалаҳои таҳсилот барои гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо 
ҳамкорӣ мекунанд. Онҳо дорои барномаҳои мубодилаи донишҷӯён ва муаллимон, таҳияи умумии маводҳои таълимӣ, барномаҳои таълимии умумӣ 
дар донишгоҳҳо ва ғ. буда метавонанд. 

a. Оё Шумо дар бораи ташаббусҳои монанд вобаста ба таҳсилот дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐  НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи 5 гузаред. 

b. Агар ҲА: Оё дафтар ё ноҳияи Шумо дар ягон ин лоиҳаҳо ё ташаббусҳо ҷалб аст? ҲА ☐  НЕ ☐  
c. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, 
саҳми ғайрипулӣ 
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5. Васоити ахбори омма 

Баъзе ноҳияҳо дорои ташаббусҳои ҳамкории байнисарҳадӣ бо давлати ҳамсоя ё дигар давлат вобаста ба васоита ахбори омма мебошанд, ки дар он 
гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо ҷалб мебошанд. Мисолҳо шӯроҳои умумии ВАО, мубодилаи навигариҳо, ё барномаҳои таълимии умумӣ 
барои рӯзноманигоронро дар бар мегиранд. 

a. Оё Шумо дар бораи ташаббусҳои монанд дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐ НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи 6 гузаред. 

b. Агар ҲА: Оё дафтар ё ноҳияи Шумо дар ягон ин лоиҳаҳо ё ташаббусҳо ҷалб аст? ҲА ☐  НЕ ☐  
c. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, саҳми 
ғайрипулӣ 
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6. Иқтисодиёт (савдо, сайёҳӣ, шуғл) 

Баъзе ноҳияҳо дар ҳамкории байнсарҳадӣ бо давлати ҳамсоя ё давлати дигар вобаста ба масъалаҳои иқтисодӣ, ба монанди савдо, сайёҳӣ ё шуғл 
иштирок мекунанд, ки дар он гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо ҷалб мебошанд. Мисолҳои ин шӯроҳои умумӣ оид ба сайёҳӣ, ҳамоишҳо 
барои соҳибкорон, марказҳои иттилоотӣ барои мусофирони байнисарҳадӣ, ё марказҳои таълимии умумӣ барои соҳибкорон ва коргарон буда 
метавонанд.  

a. Оё Шумо дар бораи ташаббусҳои ҳамкории ба ин монанд дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐ НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи 7 гузаред. 

b. Агар ҲА: Оё дафтар ё ноҳияи Шумо дар ягон ин лоиҳаҳо ё ташаббусҳо ҷалб аст? ҲА ☐  НЕ ☐ 
c. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, саҳми 
ғайрипулӣ 
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7. Иштироки сиёсӣ 

Баъзе ноҳияҳо ва вилоятҳо дорои механизмҳо барои додани кафолат ба гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои ақаллиятҳо барои иштироки сиёсӣ дар 
минтақаи онҳо мебошанд, ба монанди намояндагӣ дар шӯроҳои маҳаллӣ ва парлумонҳои маҳаллӣ, вазоратҳо, ё кумитаҳо, ё ҷараёнҳои машваратӣ 
барои тағйиротҳои ҳуқуқӣ ва қарорҳои сиёсӣ, кумитаҳои доимӣ ё ҷойҳои муайян дар парлумонҳои маҳаллӣ. 

a. Оё Шумо дар бораи механизмҳои монанд дар ноҳия ё вилояти худ медонед? ҲА ☐  НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи 8 гузаред. 

b. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, 
саҳми ғайрипулӣ 
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8. Муассисаҳо  

Баъзе ноҳияҳо муассисаҳое доранд, ки ба ҳамкории онҳо бо ҷамоаҳои ақаллиятҳо дар ҳудуди онҳо мусоидат мекунанд, ба монанди вазир ё вазорати 
масъул барои гурӯҳҳои этникӣ ва/ё масъалаҳои ақаллиятҳо, кумитаҳои доимӣ оид ба масъалаҳои мушаххас, ё шӯроҳои ақаллиятҳо. 

a. Оё Шумо дар бораи ягон муассисаҳои ба ин монанд дар ноҳияи худ медонед? ҲА ☐ НЕ ☐ 

Агар НЕ, лутфан ба саволи охирин гузаред. 

b. Агар ҲА, лутфан ба мо бештар маълумот диҳед: 

Чорабинӣ  Намуд Сатҳ Кӣ ҳамкориро 
оғоз кард? 

Захираҳо/маблағгузорӣ 
 

масалан, Номи ташаббус, тавсифи кӯтоҳ  масалан, кумитаи 
якҷоя, лоиҳаи 
кӯтоҳмуддат, 
созишномаи 
дуҷониба 

масалан, 
Маҳаллӣ, 
Давлатӣ, 
Байнсарҳадӣ, 
Давлати 
таборӣ 

масалан, Ҷамоаи 
ақаллият, 
Ҳукумати 
маҳаллӣ, 
Субъекти беруна 

масалан, грантҳо, 
маблағгузории 
институтсионалӣ, саҳми 
ғайрипулӣ 
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9. Оё ягон ташаббус, муассиса ё лоиҳаи ҳамкорӣ дар ноҳияи Шумо мавҷуд аст, ки дар он як ё зиёда гурӯҳҳои этникӣ ва/ё ҷамоаҳои 
ақаллиятҳо иштирок мекунанд, ки онро Шумо ҳамчун хеле бомуваффақият ё ҳамчун мисоли таҷрибаи пешқадам баррасӣ мекунед? Ба мо 
дар бораи он нақл кунед! 

 

Ташаккур барои дастгирии тадқиқоти мо!  

Барои мақсадҳои тадқиқот ба мо шояд лозим шавад, ки бо дафтари Шумо барои маълумоти иловагӣ ё дақиқкунии маълумот тамос гирем. Агар Шумо 
барои пешниҳод кардани маълумоти иловагӣ (агар зарур шавад) ба мо розӣ бошед, лутфан маълумоти шахсе, ки бо он кас тадқиқотчиёни мо тамос 
гирифта метавонанд, дар поён ворид кунед. 
 

Маълумот барои тамос 

Ном   

Вазифа  
Почтаи электронӣ  
Телефон   
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