
 

 

 ییایدیم اکهندناھهگاڕ

 قاریع

 

یڤیھ ننیمب رتهدز هنین اد نایشد ناو ننازخو یووبراگزڕ  

 هیتاھ ای هڤ یکوکان ب یادرگ ای یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ انرکووبهرهق ایاسای هژورپ

قاریع ل شعاد انادادکپو رهش مهد ل نادماجنهئ  

 

 قاریع نامهلڕهپ وب یدیزئ نی م نیووبراگزڕ ایاسای قاریع کورهس اژور ژ هیووبزابرهد کهلاس ژ رتهدز

 نووب ماوهدرهب ل ،نرک هتاھ ڤاگنپ ڤ ل یشوختسهد کهلهگ .نرکدنهسهپو نووچادپ وب ژ یدناش

 .هیڤدپ ای رهس ل

 تسورد )C4JR( رهورهپداد ننرکووبهرهق انامیهپڤهھ و کئ هنیرک وخ ،نی لیڤس کاڤج نوارخر ژ ٥٢

 نادماجنهئ هیتاھ ای هڤ یکوکان ب یادرگ ای یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ انرکووبهرهق ایاسای هژورپ ،هنیرک

 زهل ب نیتسیوادپ وک اد ،هیرک تسورد )C4JR ایاسای هژورپ( قاریع ل شعاد انادادکپو رهش مهد ل

 .ڤاچرهب هنخب نایووبراگزڕ نی

 

 یادرگ ای یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ انرکووبهرهق رهس ل هی یتشگ اتیهبهد انرکخاس )C4JR( اتسهبهم

 شپ اجنامرائ ب ،قاریع ل یرک تسورد شعاد انادادکپو رهش ل نادماجنهئ هیتاھ ای هڤ یکوکان ب

 .اد قاریع نامهلڕهپ د ێو انرکاراکو یدیزئ نی م نیووبراگزڕ ایاسای انتسخئ

 

 :C4JR ایاسای هژورپ

 انادادکپو رهش مهد ل نادماجنهئ هیتاھ ای یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ یمهھ وب تیجنوگ د •

 ھج ،ناو ێزهگهڕ ،ایووبراگزڕ ی ینیائ نای ینتهئ نهیال تیب چ رهھ ،قاریع ل شعاد

 یرابناوات امانسان تیب چ نای هکون ی نووبیجنکائ

 ڤوچراوچ رهس ل نرکاڤائ ب تیبدار وکلهب ،یژاڤورهب ،تهدانال یدیزئ نی م نیووبراگزڕ ایاسای •

 نادپناد ،نهکد نرکووبهرهق انرکتاپود وک نوهئ تهکان ییاسای نجرهم ناو د یراکتسهد( ێو



 

 رهس ل تاپود ،تهکد نارابناوات وب نیروبل اناد ایهغهدهق ،تهکد ناییدزئ یژد ادیاسونیج ب

 )ید نلاخ کهلهگ و نتاھریب ،تهکد یراگدای

 انرکووبهرهق رهس ل یمکوح نوهئ ،یڤورم نفام نی یتهلوهدڤین نرهدناتس ژ افم نیرتهدز •

 تیرگدرهو ،نهکد اد نادادکپو رهش د یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ

 ،نووبیجنکائ وب درهئ ،هناگنام چوم( نت ب نرکووبهرهق رهس ل تیتسهوار ان انتید •

 نی ید نڤاگنپ دنهچ وکلهب ،)یکهتاھاد انانیئهڤتسهدب د نرکیراکیراھو نووبیجهتشین

 اندنارهگهڤ ،ماوهدرهب انرکهدرهورهپ ،هڤ نتسخراکب( ندنارهگهڤ( تیرگدهڤوخب نرکووبهرهق

 نیرازوگتهمزخ ،ینورهد ایتسوردنهت( نرکهدامائ ،)ینیائ نتشتو هناخرژ ،یتشگ نیرازوگتهمزخ

 یرکهتسارائ نمارگورپو ینازخ ایراکژواڕ ،یتاھاد نمارگورپ ،ێدرهورهپ نڤیلهد ،ییاسایو یکشیزپ

 یژد نناواتو ایدزئ یژد نیاد ماجنهئ شعاد ندیاسونیج ب نادپناد( نووب یزار ،)یکاڤج

 د یسکس ایژیتودنوت انالھهن ای یناھیج اژور'( یراگدای نژور ،نیروبل ازاخاد ،ید نوهتهنمهک

 انرکهڤتسوردو نارهکیهپ انرکاڤائ ،)یدیزئ ادیاسونیج اییراگدای ای یناھیج اژور و 'اد نادادکپو رهش

 دنوت انالھهن یهتسارائ ییاسای ایزاسکاچ( نووبهن هرابوود انرک یتنهرهگو )ندنوخ نمانرهب

 ))نازهگهڕ اییناسکهی انرکتاپودو یسکس یامهنب رهس ل ایژیتو

 نتسهد ژ ناو انرکراگزڕو ایووبراگزڕ ننیشورهس انووچفیود ب تهموکح انووبدنهباپ انرکدیکئهت •

 لهگ ل ماوهدرهب نی یرایناز ننوبموکو دنهمتهبیات اکهسیهباتاد انرکیراینشپ ایر ب ،شعاد

 انادماجنهئ وب ژ ناو ننازخ وب یرم نسهک نمرهت نیامرهب اندنارڤزو ؛ادنهمرهرهز ننازخ

 ناو وب یاجنوگ اکهنتراشهڤ

 نرکراگزڕ نیهسورپ مهد ل نتخازهم نانازخ نیووچت انرکووبهرهق وب تهکد کهنتید •

 رهس ل ایژیتودنوت رهبمارهب نترگ ێر ایر ب ،نیروھوگ اکهیرهگیراک انانھمهھرهب ب تیبار ێد •

 ل اد نامالهزو نژ انیهب ڤان ،اد یتسار د و اد یاسای د ،یناسکهی انادناھو یسکس یامهنب

 قاریع

 اد یاسای هژورپ انرکجهبج د ایووبراگزڕ ای ناماڕ ب اکهیرادکشپ وب تهکد کهنتید •

 اد یاسای هژورپ انرکجهبج د یموکحهن نوارخر ای ڤاچرهب اکهنووبرادشهب وب تهکد کهنتید •

 لهگ ل اد نرکیرهدهرهس د یکهرهس کهپیسنرپ کهو نایوراز ادووس نیرتشاب انانیئراکب ب تیبدار •

 هڤ نادادکپو رهش ب یادرگ ای یسکس ایژیتودنوت نرایرک ایر ب یاینود رهس هنیتاھ نیوراز



 

 یادرگ نیووچت تشگ نی ییاراد نراموت وب وخهبرهس ای هنnاس اکهتدوئ اندنارزهماد ب تیبدار •

 یڤارد انانیئراک تسورد هنو یهدنهگ انالھهن وب ژ ،هڤ نرکووبهرهق ب

 وب تهحهڕ ی ییهگهب کهرهدناتسو ،ایووبراگزڕ وب هناتسود اکهرهجیسورپ انرکراینشپ ب تیبدار •

 ل ایووبراگزڕ رهبمهھ هنڤهک ب تیبد نیتهمحهز انرکمک وب ژ ،نرکووبهرهق نیراکاواد انربهڤر

 ناو نیراکاواد انرکیناڤهتشپ نگهب انانیئهڤتسهد ب مهد

 ایووبراگزڕ نیراکاواد انرکهندنهسهپ نی ییاتهرهس نرایرب وب نعهت فام اندناسان ب تیبدار •

 

 نوهئ وخ نیتهرایسرپرهب انادماجنهئ ب نت نبار ان یقاریع نتnهسهد ،یاسای ڤ انرککnاچ ایر ب

 نترگ ێر رهس ل اد یترگکئ نوهتهنو قاریع ارامۆک انیهب ڤان اد شهبڤهھ اماننایهب د یرکناشینتسهد

 د یکهنوومن اسهورهھ وکلهب ،)٢٠١٦( هڤ نادادکپو رهش ب یادرگ ای یسکس ایژیتودنوت انادڤسرهبو

 نترگزر ،نیسان ایناواچ انیناز وب ژ اد نادادکپو رهش یتشپ اشوهڕ د نی ید نتnهو وهئ وب نناد

  .نیووبشوت اد نانادادکپو رهش د یسکس ایژیتودنوت نیووبراگزڕ نرازائ ناو انرکهڤتسوردو

 

C4JR هسهد ،تهکد ایووبراگزڕ ازاخادnتر ،یقاریع نوارخیو ییهوهتهن نکلهخ تشگو یتهلوهدڤین ن 

 ناڤ اجنلاچ ،اد C4JR ایاسای هژورپ د ناناد هنیتاھ نیرهسهراچ انرکیناڤهتشپ وب ،کاچ اکهداریئ نادوخ

 ندناتسو ناد د نبرادشهب یژاڤورهب نای ،یاجنوگ نی ید نیرهسهراچ کهدنھ اناد ایر ب نهکب ناییرهسهراچ

 .اد

 .یدروک نامزو یبهرهع نامز ،یزیلگنیئ نامز ب هتسهدرهب ای JR4C ایاسای اژورپ

 

  



 

 C4JR تهرابهس

C4JR ر اکهینامیهپڤهھوارخی لیڤس یکاڤج نینیائو ینتهئ ،ینامز ایگنهڕهمهھ ایتارهنیون ،هی یقاریع ن 

 هنیتاھ نوهئ ناناوات ناو نی ید نینابروقو نایووبراگزڕ نی نرکووبهرهق نیراکاواد ایناڤهتشپ ،تهکد

 C4JR .تهکد ،یایروسو قاریع ل یدناھهگاڕ وخب وخ ای یمالسیئ اتهلوهد انادادکپو رهش امهد ل نادماجنهئ

 یووبهرهق انترگرهو فام انتسخئ شپ وب ژ تینیئ د راکب ییهوهتهن ایاسایو یتهلوهدڤین نی یڤورم نفام

 .قاریع ل شعاد ای رادکهچ انادادکپو رهش نی لیڤس نینابروق یمهھ وب

 www.c4jr.org وب هب ماوهدرهب ،JR4C تهرابهس انینازپ رتپ وب

 

 :رتهدز نیزاخاد وب

 یبهرهع

 C4JR ل نتسخکر انژل مادنuئ - نالجاب دهمحهئ

 ku.org-ahmed.ghalib@pfo  :لمیئ

 07504200821 :نوفهلهت

 یدروك

 C4JR ل نتسخکر انژل مادنuئ - رمع یلع نسح

 foundation.org-h.ali@jiyan  :لمیئ

 07504534626 :نوفهلهت

 یزیلگنیئ

 C4JR ل نتسخکر انژل مادنuئ - یجاح زاوخلد

 delkhwaz.haciy@yazda.org :لمیئ

 ىناموكروت

 C4JR ل نتسخکر انژل مادنuئ - الوهملهئ رماع

 aamer.merza@gmail.com :لمیئ

 07706000094 :نوفهلهت
 

 


