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 C4JR یاسای  ڕەشنوویس
 

 ١ مادەی
 هاوپەیمانێتییەکە  ناوی

 
 ناوی هاوپەیمانێتییەکە دەبێت ئەمە بێت: هاوپەیمانێتییەک بۆ قەرەبووکردنەوەیەیک دادپەروەرانە 

Coalition for Just Reparations 
 

ی دەبێت بە ی  ئینگلی 
 C4JR کورتکراوەی ناوی هاوپەیمانێتییەکە بە زمانی

  ستە ئە ل  ییەتیبر   C4JR  ۆیگۆ ل
ی ش چوارگۆشەیەیک    ناو ەل  C4JR  یکەیە ، کورتکراو   سپ    یکەیەی  و   ی   ،

 زمانی ەب  ەکۆیەگۆ ل  ق  ە د  تێ کر ەد  -   C4JR  -  ەرانەرو ەدادپ   ەیو ەبووکردنەر ەق  مانی ەیهاوپ  ەیواژ ەستەد
ی نگلیئ  .  تێ( بنووس  ) سورانی  یکورد   انی ن  ەر ە، ع یی 

ی ، عەرن  و کوردی دەنوسێن 
ی  ئینگلی 

 نوسینەکانی ناو لۆگۆکە بەزمانەکانی
 لۆگۆ و نوسینەکانی ناوی بە هەر س  زمانەکان هەمان وەکو یەک وان . 

 
   

 

 

                                                   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ٢ مادەی
 پەیام 

C4JR  اقدا کە هەموویان ئامانجیان    تۆرێکە  
پێکهاتووە لە کۆمەڵێک ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی لە عی 

دابینکردنی    پەیاممان  اقدا.   
عی  لە  دادپەروەرانە  قەرەبووکردنەوەی  دۆزی  بە  برەودانە  و  داکۆکییکردن 

اق    
عی  لە  داعشدا  ملمالنێکانی  لەماوەی  قوربانییانەی  ئەو  بۆ  دادپەروەرانەیە  دووچاری  قەرەبوویەیک 

 پێشێلکردنێیک توندی مافە مرۆییەکانیان بوونەتەوە 
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 ٣ مادەی
 چاالکییەکان 

 
C4JR  هەوڵ دەدات بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکە لەڕێگەی: 

 

وکردنەوەی توێژینەوە،  •
ا
 ئەنجامدان و بڵ

• ، نی ناوخۆ و نێودەوڵەتپ   پشتگی 
 هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی

یکردن لە گەڕاندنەوەی ماقی قەرەبو  •  ئاسانی و پشتگی 
ی کامپیپی

وکردنەوە بۆ قوربانییان ئەویش لەڕن 
 کامپیپی میدیای دیجیتاڵییەوە،

نی گشپ  و سیاسپ  بۆ پرۆگرامەکانی قەرەبووکردنەوە  •  پشتگی 
 بەدەستهێنانی

وڕا جیاوازەکان لەسەر ئەم بابەتە  •  بی 
 سازدانی کۆڕ و دیداری هەمەجۆر بۆ ئاڵۆگۆڕکردنی

 چۆنییەن  ڕاپەڕاندنی ئەو یاسایانەی لە ئێستادا هەن و تایبەتن بەم بوارەچاودێریکردنی  •

 ئەنجامدانی چاالکپ  دیکەش •
 

 ٤ مادەی
 ئەندامێت  

 
C4JR  تۆمارکراوە پەیوەندیدارە  و  هاوڕا  ناحکومییە  ڕێکخراوە  هەموو  و    سەکۆیەیک کراوەیە 
اق  
 .دەتوانن بێنە ناویەوە یەکان عی 
 

هەموو ئەو ڕێکخراوە ناحکومییانەی ئامانج و شێوازەکانی قەرەبووکردنەوەی قوربانییەکانیان بەو  
لە لەسە POSITION PAPER شێوەیەی  و هەڵوێستەکان  ڕا  و   )نووساوی  قەرەبووکردنەوە(  ر 

 دا هاتوون قبووڵە، دەتوانن بێنە ناو گرووپەکەوە.  C4JR یاسای
 

 ئەندامێپ  ئەو کاتە کارا دەبێت کە ئەندامە نوێکان لە کۆبوونەوەی گشتییدا دانیان پێدا دەنرێت. 
 

ڕێنماییانە  و  ئەرک  ئەو  ئەگەر  دەرەوە  بکرێنە  ئەندامانی گرووپەکە/هاوپەیمانێتییەکە  دەکرێت 
لە بخەن کە  پشتگوێ POSITION PAPER پشتگوێ  ناوخۆییەکان  یاسا  یان  هاتوون  ەکەدا 

ی کە بۆ چاالکییەکانی  اوە.  C4JR بخەن، یان بەخران  ئەو پارەیە بەکارب  هێیی  وەرگی 
 

بە   پێشکەش  ئەندامن  هاوپەیمانێتییەکەدا  لە  ڕێکخراوانەی  ئەو  دەرکردنی  داواکارنی  دەکرێت 
نەی هەماهەنگییان پێنج   ژ  

. دەرکردنی ڕێکخراوی ئەندام لە بکرێت   C4JRڕێکخراوی ئەندام لە  لی 

C4JR  .نی بکرێت  ئەو کاتە جێبەج   دەکرێت کە لە کۆبوونەوەی گشتییدا پشتگی 
. 

 ٥ مادەی
 گشت   دەستەی
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تەواوی کاروبارەکانی  دەستەی   بەسەر  هەیە  تەواوی  ن  
ا
دەسەڵ لە کۆبوونەوەی C4JRگشپ   تەنیا   . 

لە  دەستەی   لەسەر گۆڕانکاریکردن  بدرێت  بڕیار  دەتوانرێت  و    position paperگشتیدا  یاساکان  و 
 . C4JRئەندامیەن  و شێوازی بەڕێوەبردنی 

 
دە   C4JRپێویستە   و  بخات  ڕێک  نە 

ا
ساڵ ڕێک  کۆبوونەوەیەی گشتپ   نائاساییش  کرێت کۆبوونەوەی 

 بخات. 
 

  پێویستە
  

 
نەی هەماهەنیک ژ  

 دەبێت بڕیار بدات کە ئەو کۆبوونەوەیە ڕێک بخرێت یان نا.  لی 
 

 ٦ مادەی
 
 

نەی هەماهەنیک ژ  
 لی 

دا دەدرێن لەگەڵ بەڕێوەبردنی چاالکییە   C4JRگشتپ     دەستەی  پێویستە ئەو بڕیارانەی لە کۆبوونەوەی
هەماهەنگی  C4JRڕۆژانەکانی   نەی  ژ  

لی  نە ەوە  لەالیەن  ژ  
لی  ێن.  لە  کە ڕابپەڕێیی لە 7کە  لێهاتو  نوێنەری 

ئەندامان لە کۆبوونەوە  رێکخراوانی  ئەوانیش  دێت کە  دەستەیپێک  ساڵ    ی  دوو  ماوەی  بۆ  گشپ  
 هەڵدەبژێردرێن. 

 
 
 

هەماهەنیک نەی  ژ  
لەنێوا  لی  ێیک گشپ   سەرۆکێک   

سکرتی  لەگەڵ  ئەندامەکانیدا هەڵدەبژێرێت،  ن 
ی   

لەنێوان ئەو کەسانەی لە سکرتارییەت کار دەکەن. هەر یەک لە سەرۆیک ئەنجوومەن و سکرتی 
ن  پێشکەشکردن و واژوکردنی دۆکیومێنتیان بەناوی 

ا
 هەیە. ەوە  C4JRگشپ  دەسەڵ

 مارن   
 

نە لە کۆتانی مانیک
ا
نەی هەماهەنگیساڵ ژ  

  دەبێت لی 
ا

ئەو ساڵەدا، ڕاپۆرن  چاالکییەکانی ساڵ
بکات.   C4JRپێشووی   چاودێری  ئەنجوومەنی  ئەندامانی  و  ئەندامەکان  ڕێکخراوە  بە  پێشکەش 

نەی کارەکانی  
ا
کە لەالیەن ئەنجوومەنی چاودێریوە ئامادە کراوە   C4JRهەروەها دەبێت ڕاپۆرن  ساڵ

درێت. ڕۆژدا لە ڕۆژی وەرگرتنییەوە بۆ هەموو ڕێ ١٥لە ماوەی   
 کخراوە ئەندامەکان بنی 

 
 
 

نەی هەماهەنیک ژ  
نەی هەماهەنگییان   لی  ژ  

یان پێنج ئەندام دەتوانن داواکارنی گۆڕیپی ئەندامێیک لی 
ئەنجوومەنی چاودێری لە کۆبوونەوەی گشتییدا پێشکەش بکەن. هۆکارەکانی البردنی ئەندامێیک 

نەی هەماهەنگییان پێداچوونەوە ئەمانەن:  ژ  
 لی 
 

 ەردەوایم ئەرکەکانی فەرامۆشکردنی ب  •

/ ناپرۆفیشناڵ  •  ڕەفتاری نائەخالق 

 لێهاتوونی  •
 نەبوونی

، ساختەکاری و پێشێلکارییە هاوشێوەکانی دیکە.   . •
ا

 گەندەڵ
لە   النابات کە  یاساییانە  ئەرکە  ئەو  پێداچوونەوە،  هەماهەنگییان  نەی  ژ  

لی  ئەندامێیک  البردنی 
 پێشێلکارییەوە دەکەوێتە ئەستۆی کەسەکە. هەندێک حاڵەن  دیارییکراودا بەهۆی ئەو 

 
 ٧ مادەی
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 سکرتاریەت 
 

ڕی بۆ    
نە و کارگی 

ا
نی تەکنییک و پرۆفێشنەڵ لەالیەن ئەو سکرتارییەتەوە دەبێت کە لەالیەن   C4JRپشتگی 

نەی هەماهەنگییەوە ژ  
نوێنەرایەتپ     لی  تەنیا  و  بێت  ئەو سکرتارییەتە سەربەخۆ  دەبێت  هەڵدەبژێردرێت. 

 هاوپەیمانێتییەکە بکات. 
 

 ٨ مادەی
 چاودێری  ئەنجوومەن  

 
تئەندام پێک    ٥دەبێت ئەنجوومەنی چاودێری لە  

ا
اق  بن و  ی  )بەو مەرجەی دووانیان هاوڵ  

 عی 
بێت کە خاوەن بنەما ئەخالقپ  بەرز و شارەزا و لێهاتوو بن و دوور بن لە مەییل    دووانیان ژن بن( 

ناو   دیاریکراوی  یان ڕێکخراوێیک  اق   
دیاریکراوی عی  بۆ الیەنێیک  ئەنجوومەنەکە  C4JRسیاسپ    .

پێداچوونەوەی چاالکییەکانی    یەک جار کۆدەبێتەوە تۆ 
ا

بە الیەنە    C4JRبەالیەنی کەمەوە ساڵ
لەسەر داراییەکانیی ڕاپۆرتێیک کورت  دوای کۆبوونەوەکە  مانگ  شەش  بەالیەنی کەمەوە  شەوە. 
هەڵسەنگاندنی    C4JRکارەکانی   لە  جگە  ڕاپۆرتە  ئەم  هەماهەنگیدەکات.  نەی  ژ  

لی  بە  پێشکەش 
باشتالکردنی کاری     C4JRچاالکییەکانی   بۆ  پێشنیار  خۆی.    C4JRدەکرێت کۆمەڵێک  بگرێتە 

اردنیان بۆ ماوەی ئەندامانی ئەم ئەنجوومەنە دەبێ  ژ ێردرێن و هەڵی  ژ ت لە کۆبوونەوەی گشتیدا هەڵی 
 پێنج ساڵ دەبێت. 

 
 

 ٩ مادەی
 دەنگدان پرۆسەی

 
هاوپەیمانێتپ     ئەندامەکانی  هەیە  C4JRهەموو  ئەوەیان  کۆبوونەوەی  ماقی  گشتییدا   دەستەی  لە 

نووساوی   ڕەشنووس  لە   گۆڕانکارنی 
ئەنجامدانی بۆ  دەدات.  دەنگ  یەک  یەکەیان  هەر  و  بەشداربن 

  ٣/ ٢ەکەدا یان لە یاسای هاوپەیمانێتییەکەدا دەبێت  POSITION PAPERڕاوبۆچوون  
 

ی ئەندامان دەنیک
ین ژمارە کە ئامادە بن بۆ بدا  ن. ٣/ ٢. کەمی   

هەر گۆڕانکارییەیک تر لە ی ئەندامانە/ دەکرێت نوێنەریش بنی 
بدرێت.   لەسەر  بڕیاری  زۆرینەوە  لەالیەن  دەبێت  لە کۆبوونەوە گشتییەکەدا  هەماهەنگییان  نەی  ژ  

لی 
ین ژمارە کە ئامادە بن  ن. ٢/ ١کەمی   

 ی ئەندامانە. دەکرێت الیەنەکان نوێنەریش بنی 
 

 ١٠ مادەی
 C4JR چاالکییەکان    بۆ داران   سەرچاوەی دابینکردن  

 
ی دەکرێت لەالیەن:  هاوپەیمانێتییەکەچاالکییەکانی  نی ماددییان بۆ دابی   پشتگی 

ێت •  .کۆمەیک دارانی کە وەک دیارنی لەالیەن الیەنە دەوڵەتپ  و نێودەوڵەتییەکانەوە ببەخشژ

 کۆمەیک خۆبەخشانە لەالیەن کەس ئاساییەوە.  •

 سپۆنسەرەکانەوە. کۆمەک و سپۆنسەرکردن لەالیەن کۆمپانیا گەورە   •
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•  .  سەرچاوەی دیکەی یاسانی
 و ڕای گشتیش.  هاوپەیمانێتییەکەدەبێت نووساوە داراییەکان بگەیەنرێنە دەسپ  ئەندامانی 

 
 ١١ مادەی

 C4JR ئەندامەکان   ڕێکخراوە  چاالکییەکان    و پرۆژە
 

ناو  هاوپەیمانێتییەکە ئەندامەکانی  بکەن و دوای    رێکخراوە  پێکەوە کۆمەک پەیدا  یان  بەتەنیا  دەتوانن 
نەی هەماهەنگیکۆمەکەکە لە چوارچیوەی چاالکییەکانی   ژ  

 . دا خەرج بکەنهاوپەیمانێتییەکە  ڕازمەندنی لی 
لەالیەن    پرۆژەکانیان  ئەندامانەی  ڕێکخراوە   ئەو 

 
هەماهەنیک نەی  ژ  

خۆیان    لی  دراوە،  لەسەر  ڕەزامەندنی 
 ێبەجێکردنی پرۆژەکە و خەرجکردنی ئەو کۆمەکەی بەدەستیان هێناوە. بەتەنیا بەرپرسن لە ج

بە   پێشکەش  و خەرجییەکانی  تێچوو  و  پرۆژەکە  لەسەر خودی  ڕاپۆرت  ئەندامەکان  ڕێکخراوە  پێویستە 
نەی هەماهەنگیبکەن.  ژ  

 لی 
 

 ١٢ مادەی
 C4JR بنچینەییەکان    دۆکیومینتە هەموارکردن  

 
بۆ گۆڕیپی   ) دەبێت  هاوپەیمانێتییەکە  بنچینەییەکانی  لەسەر دۆکیومینتە  هەڵوێستەکان  و  ڕا  نووساوی 
نەی لەگەڵ دۆکیومێنپ  یاساکان(   POSITION PAPERS  قەرەبووکردنەوە ژ  

، داواکارییەک پێشکەش بە لی 
 
 

یان پێنج ڕێکخراوی ئەندام بکرێت. گۆڕانکارییەکان ئەو کاتە دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە،    هەماهەنیک
 اتێک لە کۆبوونەوەی گشتییدا ڕەزامەندییان لەسەر دەدرێت. ک

 
 ١٣ مادەی
 کارکردن  گروپەکان  

 
چاالکییەکانی   ئەنجامدانی  ئاسانکردنی  ڕاپەڕاندنی    C4JRبۆ  بۆ  هاوپەیمانێتییەکەدا گروپ  لەناو  ڕەنگە 

 رێگەیان پێبدرێ  3بە الیەنی کەم لە الیەن    کارەکان دروست بکرێن
 

نەی هەماهەنیک ژ  
 ئەندامەوەو لە الیەن لی 

بە  پێویستییان  هەندێک گروپ کە  یان  دیارییکراو  الیەنی  هەندێک  دەخەنە  ی  تەرکی   کارکردن 
گروپەکانی

و گونجاو قەرەبووکردنەوەیە،   پێویست  چارەسەری  پێشکەشکردنی  و  ی  داڕشی  مەبەسپ   بە  وە   ئەمەش 
 دەکرێ. 

 
نەی هەماهەنیک ژ  

 ئاراستەی لی 
 بچنە ناو یەک یان زیاتر لەو گروپانە.  C4JRدەکرێت ئەندامانی 

 


