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   وضعال
 C4JR لـــ القانون 
 

 1 المادة
 تحالف ال سمإ

 
 .من أجل التعويضات العادلة  تحالفالهو  تحالفالسم إ
 . C4JR  المخترص للتحالف من أجل التعويض العادل هو سم ال 

 دا ل مربععع أز ق  عبا ة تحالف   C4JRمن نجمة بيضععععععععاا   ا ت ععععععععا    C4JRيتكون شعععععععععا   
يععة أ  العربيععة أ  -  C4JR  -تعويضععععععععععععععععات العععادلععة  لل يمكن كتععا ععة نش ال ععععععععععععععععععا   ععاللةععة النجل   

  سالكردية ) 
 .( و ان 

  جميع اللةات الثالث صالحة عىل قدم المسا اة           
  ال عا ات مع النش ف 

   
 

 

                                                   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 2 المادة
 المهمة 

 
C4JR     

معة  ضضعععععععععععععععيعة الععدالعة ( CSOs)   ه  شعععععععععععععععبكعة من مندمعات المجتمع المعدن    العراق ، مل   
ف 
  العراقي ملمتنا ه  ال   يععععل  الدعوة لمن  

 نتلاكاتتعويضععععععععععات عادلة لضععععععععععحايا ال التعويضععععععععععية ف 
  العراقأثناا  المرتكبةالجسيمة لحضوق النسان 

 .نزاع داعش ف 
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 3 المادة
 نشطة ل ا

 
 C4JR  ستدعم ملمتلا من  الل: 

هاإ •  جراا البحوث  نشر

 الدعوة إىل الجلات الفاعلة الوطنية  الد لية •

  التعويضات عن طريق الحمالت ا •
 التضليدية  الرقمية ةعالميل تعزيز حق الضحايا ف 

 تعويضاتمي   الدعم العام  السياس  للأت •

 توف   مختلف المنتديات لتبادل األفكا  •

 حاليةتنفيذ الضواني   المراقبة  •

 ةأ رى ذات صل ةالضيام  أن ط •

 
 4 المادة

 عضوية ال
 

 C4JR       من عععععععععععععععععة مفتوحععة لجميع مندمععات المجتمع  ه  عبععا ة عن   
( المتمععاثلععة CSOs) المععدن 

، المسجلة   العراق التفك  
 .ف 

  المحلية الملتمة، قد تندم  C4JR   سعس أعندما يتم ت
( CSOs)  جميع مندمات المجتمع المدن 

  تضبعل أهعداا ال
    قعتعويض  الت 

عن طريق    C4JRللعالموقف  الندعام األسععععععععععععععععاس     ةالمحعددة ف 
   األعضععععععععاا الجدد  عىل موافضةالحالة العضععععععععوية نافذة  عد  ي سععععععععت عععععععع    النضععععععععمام تضديم  ثائق 

ف 
 الليئة العامة

 أظلر ا  أإذا ما  C4JR أعضععاا التحالف منإلةاا عضععوية   يجوز 
ا
  سععتمرا  تجاه 

 
ا للمواقف صععا  

كة       هعلىعىل النحو المن عععو  الم ععع  
  الندام     قة ف 

الموقف ،  الضواعد الدا لية المحددة ف 
 ناسبةغ   الم طريضة  C4JRال ن طهأ األموال المخ  ة لتنفيذ استخدم األساس  ، أ  

اح أتضديم  يمكن     العععععععععععععععععععععع المندمات األعضععععععاا إلةاا عضععععععوية ق  
قبل لجنة التنسععععععيق أ   من C4JRف 

 إلةاا عضعوية   سعي ع   قرا  ي   C4JR المندمات األعضعاا من مسعة من 
 
 المندمات األعضعاا نافذا

  أجتماع الليئة العامةي  عند إقرا ه
 ف 

 
 

 5 المادة
 العامة  الهيئة

 
  جلسعععات اي   C4JRجميع شععع  ن العىل   السعععلطة العليا  للليئة العامةيكون  

 ةالعامالليئة فضط ف 
  الندام األسعععاس  ، أن أضرا ات ب عععال إتخاذ   يمكن

ات ف   هيكل   العضعععوية الموقف ،    قة ي تةي  
 .  C4JR الإدا ة 

  يجوز له عضد أ  C4JRعضد الت
 
 سنويا

 
 عاما

 
 .للليئة العامة ستثنائيةأجتماعات أجتماعا
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 .ةالعامالليئة  جتماعالتنسيق مكان عضد ا ةتضر  لجن

 
 6 المادة

 التنسيق  ة لجن
 

ممثلي      سعععععععععععععععبعععةلجنععة التنسعععععععععععععععيق المكونععة من  من قبععل     C4JRل  الليئععة العععامععة  قرا اتتنفععذ  يتم  
 .عامي    ةلمد الليئة العامةتخ لم تن م هلي   من المندمات االعضاا

 التنسعععععععععيق  ةتعي   لجن
 
 تنفيذيا من بي   صعععععععععفوفلا     ئسسعععععععععأ

 
ا     سعععععععععكرت  

من بي   صعععععععععفوا الموظفي   ف 
ثيعل الوثعائق  التوقيع عليلعا  عالنيعا عة عن بتم السعععععععععععععععكرت   لكعل من المعدير التنفيعذي     حق معانعةي  يأل ا
 يC4JRال
إىل المندمات األعضعععععاا  أعضعععععاا   C4JR ةبتضديم تضرير سعععععنوي عن أن عععععط  ةالتنسعععععيق مكلف ةلجن

التضويمية السععا ضةي  ه   ةالحالية للسععن ةما س من السععن آذا / شععلر مجل  الرقا ة  حلول نلاية 
إىل جميع المندمات   C4JRل عن أعمال الحسععععاس السععععنوي لمجل  الرقا ة  ةحالأأيضععععا    ةمكلف

  غضون 
  15األعضاا ف 

 
 .ةستالمأمن يوم  يوما
اح إىلأمن المندمات األعضعععععععاا تضديم     مسعععععععةيجوز للجنة التنسعععععععيق أ   ة العامالليئة   أجتماع  ق  

  لجن ألسععععتبدال
 ةأعضععععاا لجن ةأقالالتنسععععيق أ  مجل  الرقا ةي  فيما يىل  أسععععباس    ةعضععععو معي   ف 
 :التنسيق  مجل  الرقا ة

 إهمال مستمر للواجبات ؛ •

/ال ائن ؛ •  
 السلوك غ   الملت 

 كفااةعدم ال •

 .حتيال  الجرائم المماثلةأل فساد  اال •
  قد اليحل  التنسعععيق  مجل  الرقا ة  ةأعضعععاا لجن ةلإقا

محل المسععع  لية الجنائية المحتملة الت 
  حاله معين أ تن 
 .ةف 

 
 7 المادة

 السكرتارية 
 

  تعينلا   سعععععكرتا يةلسعععععتضدم ا
   الدا يلجنة الت 

   الفت 
 تكون    .C4JRععععععععععععععععععععل التنسعععععيق الدعم التضت 

 .فضط  C4JR تمثل  ةمستضل سكرتا يةلا
 

 8 المادة
 الرقابة  مجلس 

 
  مكانه  يتمتعون  (  سعيدتان  ناعراقي  مواطنان األقل  عىل    )منلم  أشعخا    مسعه  من الرقا ة  مجل  لفأ يت

    الحزبية  ات السياس  مرتبطة  غ     عالية    ملنية  أ القية
   األعضاا المندمات     العراق  ف 

  يجتمع  ي C4JR   ف 

     احدة  مرة  الرقا ة  مجل 
     ماC4JR   أن طة  لمراجعة  األقل  عىل  السنة  ف 

 عىل  قت ا ألا  د ن   لكن  ذلك  ف 
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  C4JRال   أعمال  عن  موجز   صععععف  ميضدت  تمسعععع   ،  جتماعأل ا  من األقل  عىل  أشععععلر  سععععته   بعد ي الماىل    اجان ل

 إىل تلدا  توصعععيات ، C4JR أن عععطة  تضييم  إىل   االضعععافة ،  يانال  هذا ي عععمل  نأ   يمكن  التنسعععيقي   لجنة إىل

 .سنوات  مسة لمده العامة الليئة قبل من الرقا ة مجل  أعضاا نتخبي   ي  C4JR  عمل تحسي   
 

 9 المادة
 التصويت  إجراءات 

 
 .  يكون للم صوت  احد الليئة العامةن يحرص  ا جلسات أ C4JR عضااأيحق لجميع 

    C4JR الموقف  حل   قة  تعديل الندام األساس    ب  قرا    تخاذ ل 
األصوات المدىل  بلا  ، يلزم ثلت 

  
   ي الن اسالليئة العامةف 

ين أ    3/ 2هو  الضانون   . الوكالة ي   ممثلالمن األعضاا الحاض 
    قرا  ي أ

البسعععععععععيطةي    ةغل ي األ يتم تحديده  التنسعععععععععيق  مجل  الرقا ة لجنة     العامةالليئة  آ ر ف 
   يجب أن يكون 

ين أ  الممثلي    الوكالة 2/ 1الن اس الضانون   .من األعضاا الحاض 
 

 10 المادة
   C4JR تمويل

 
 :تمويل ألن طتلا منعىل   تح ل   C4JR تسع  

  توفرها كيانات التمويل الد لية  •
 . الوطنيةالمن  الت 

عات األشخا  الط يعيي    •  .ت ر

كات الراعية ةالرعاي • عات من قبل الشر  . الت ر

 م اد  أ رى  فضا •
ا
 .للضانون ً

 . لعامة الجملو  C4JR تتاح ال يانات المالية لألعضاايجب أن 
 

 11 المادة
C4JR  وع أنشطة  لعضاء  المشر

 
    يجوز  للمندمات األعضعععاا 
 أ  م مفردها ،  C4JRف 

 
ذ الم عععا يععععع المند جة  ياألموال  تنف البحث عن  ،عا

يط C4JR تعليماتضمن   .التنسيق لجنة  ةموافضعىل  الح ول ة، شر
   افض   

ه   حدها المسع  لة عن تنفيذ المشعر ع  ،م عا يعلا عىل  التنسعيق لجنة المندمات األعضعاا الت 
 .ستخدام األموالإ  

 .التنسيق لجنة  مالية ، إىل   صفية ةنبذ،  عالمشر ن تضدم تضا ير أالمندمات األعضاا عىل   يتعي   
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 12 المادة
C4JR ةساسيل تعديل الوثائق ا ل 

 
اح (   C4JRل    ساسية  األ   ائق وثال لتةي     يمكن تضديم أق    )  قة موقف ب ان التعويضات  الندام األساس 

  أ  من قبل لجنة التنسيق 
   C4JR مسة من المندمات األعضاا ف 

  تطر 
ات الت   .الليئة العامة عند إقرا ها من قبل سا ية المفعول ةساسيأل الوثائق ا عىلأ ت    التةي  

 
 13 المادة 
 العاملة  المجموعات

 
 االقل  عىل  مكونة  C4JRمجموعات عمل ضمن إن اا قد يتم  ،  C4JRعععععععععال  ةتنفيذ أن ط  سليل من أجل ت

   اعضاا ثالث من
 التنسيقي  اللجنة موافضة عىل حاصلي    التحالف ف 

كز   تحتاج إىل تعويضعععععععععععات من أجل   ةأ  فئات محدد  ةجوانب محدد عىل  أعاله العاملة المجموعاتسععععععععععع  
اح حلول مالئمة  قا لأصياغة    احات اىل لجنة التنسيقي لل ةق    تط يق  يتم توجيه تلك الحلول   االق  

 .أ  أك    ةعمل  احد ةإىل مجموع النضمام C4JR مكن لألعضااي
 

 


