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 C4JR ةلداعلا تاضيوعتلا لجا نم فلاحتلل يفحصلا نايبلا
 ذيفنت وحن سوملم مدقت يأ زارحإ متي مل ،تايديزيألا تايجانلا نوناق دامتعا نم رهــــشأ ةتــــس دعب
 نوناقلا
 فرتعي .2021 راذآ 1 يف 8 مقر تاـيدـيزيألا تاـيجاـنلا نوناـق يقارعلا باونلا سلجم رقأ - ٢٠٢١ لوليأ ١ ،دادـغب
 قارعلا يف ةيمالـــسإلا ةلودلا اهتبكُترا يتلا ةيناـــسنإلا دـــض مئارجلاو ةيعامجلا ةدابإلا مئارجب اًيمـــسر نوناقلا
 ةفاــضإلاب .ةيكبــشلاو ةيحيــسملاو ةينامكرتلاو ةيديزيألا تاعمتجملا قحب دحاو بناج نم ةنلعملا (ISIL) ماــشلاو
ـساـسأ تايديزيألا تايجانلا نوناق رفوي ،كلذ ىلإ  تايديزيألا ءاـسنلل اهراظتنا لاط يتلا ةثاغإلا ميدقتل اًميلـس اً
 ،نكــسلاو ،ضرألا ريفوتو ،نهليهأت ةداعإل ريبادتو ،تايجانلل يلاملا معدلا ميدقت لالخ نم تايرخألا تايجانلاو
 .ماعلا عاطقلا يف فيظوتلا يف ةصحو ،ميلعتلاو

 
 لازي ال .تايديزيألا تايجانلا نوناق ذيفنت وحن سوملم مدقت يأ زارحإ متي مل ،رهـــشأ ةتـــس رورم دعب ،فـــسألل
 لولحب اهلامكتــسا نوناقلا يــضتقي يتلا ةمزاللا ةيذيفنتلا حئاوللا دامتعا يقارعلا ءارزولا سلجم ىلع نيعتي
 زكترملا جهنلا ىلإ ةريخألا ةيذيفنتلا حئاوللا ةدوـــــسم رقتفت ،كلذ ىلع ةوالع .2021 )وينوي( ناريزح فـــــصتنم
 ضومغلا اهدوـسي ةـساـسحو ةجرح بناوجل لولح داجيإ مدع عم ،عيرـشتلا ذيفنت ةيفيك حـضوت الو نيجانلا ىلع
 تايلآ ءاـشنإ يف ةريخألا ةيذيفنتلا حئاوللا ةدوـسم تلـشف ،كلذ ىلإ ةفاـضإلاب .تايديزيألا تايجانلا نوناق يف
 لجاعلا عيزوتلا نع ًالـــــضف ،تابلطلا هذه ةعجارمو تابلطلا ميدقتو لـــــصاوتلل ةلءاـــــسملل ةعـــــضاخ تايلمعو
 ةدنتـسملاو ةلماـشلاو ةـسوململا تايـصوتلا لهاجت ريبك دح ىلإ مت امك .نوناقلا بجومب ةبولطملا تاـضيوعتلل
 فلاحتلا نمــض ةيقارع ةيموكح ريغ ةمظنم 32 لبق نم تمِدُق يتلا تاــسرامملا لــضفأو ةيلودلا ريياعملا ىلإ
  .(C4JR) ةلداعلا تاضيوعتلا لجأ نم

 ال ،يلاحلا اهلكــش يف ،ةيذيفنتلا حئاوللا ةدوــسم نأ C4JR ةلداعلا تاــضيوعتلا لجا نم فلاحتلا دقتعي ،كلذل
 .نيجانلا ىلع ةزكترمو ةلاعف تاضيوعت ةطخل اًيفاك اًساسأ رفوت

 ةديـسلا نييعت ةعرـس ثيح نم (MoLSA) ةيعامتجالا نوؤـشلاو لمعلا ةرازو رودب C4JR فلاحتلا ديـشُي نيح يف
 حاتتفا ِهروـضحل يمظاكلا ىفطـصم ءارزولا سيئر رودو نيجانلا نوؤـشل ةماعلا ةيريدملل ةـسيئرك سايلا بارـس
 ليبـس ىلع( ةمزاللا دراوملاب اهديوزت متي مل ةماعلا ةيريدملا نأ ىلإ ريـشن نأ دون ،لـصوملا يف ةيريدملا رقم
 .تايديزيألا تايجانلا نوناق بجومب اهتايلوؤسمو اهتابجاو ءادأل )تادعملاو نيفظوملاو ةينازيملا ،لاثملا

 مهتالئاـعو نيجاـنلا تاـمدـــــــصو ةاـناـعم نم تاـيدـيزيألا تاـيجاـنلا نوناـقل لاـعفلا ريغو رخأـتملا ذـيفنتلا لـيطي
 .مهنع تلخت دق ةيقارعلا ةموكحلا نأب ىرخأ ةرم نورعشي نيذلا ،ةررضتملا تاعمتجملاو

 :تايديزيألا تايجانلا ةكبش ءاضعأ َقّلع

 نكلو .اـنليهأـت ةداـعإل ةدـيج ةـلواـحمو ةدـيرف ةرداـبم وه تاـيجاـنلا نوناـق عيرــــــشتب ةـموكحلا رارق نأ كردـن نحن"
 قرو ىلع ربح نوكيــس وهف بــسانملا تقولا يفو بــسانملا لكــشلاب نوناقلا اذه قيبطت متي مل اذإ فــسألل
 بـعالتلا وه رارقلا عاـنــــــص هـلعفي اـم لـكو ،نوناـقلا قيبطتل ةـيلعف تاوطخ دـجوت ال نآلا ىتحو ،اـنل ِةـبــــــسنلاـب
 ." ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا نود نكلو دوعولاو تاءاقللاو بطخلا لالخ نم نيجانلا رعاشمب

https://c4jr.org/wp-content/uploads/2021/06/C4JR-Rec-to-CoM-AR.pdf
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 تاـــضيوعتلا لجا نم فلاحتلل عباتلا نيجانلا سلجم يف ءاـــضعأ مهو ،نامكرتلاو كبـــشلا نم نوجانلا فاـــضأو
 :C4JR ةلداعلا

 ةيريدملل معدلا عيرـــست لالخ نم نيجانلا فلمب مامتهالا نم ديزمب ةموكحلا بلاطن ،كبـــشلا نم نيجانك ،نحن
 يأ الب ةــسئاب فورظ يف نآلا شيعن نحن .نيجانلا معد ىلع ةرداق نوكتل 2022 ةينازيم يف لاومأ صيــصختو
 ." قالطإلا ىلع معد

 ."اًضيأ نامكرتلا معدل رفعلت يف اًبتكم حتفت نأ اهديرن اننكل ،ةديج تاوطخ تذختا ةموكحلا نأ كردن نحن"

 ةـيقارعلا ةـموكحلا C4JR فلاـحت ثـحي ،ربوتكأ يف ةـينطولا تاـباـختنالل قارعلا هـيف دـعتــــــسي يذـلا تـقولا يف
 راهظإو شعاد عئاظف نم نيجانلل ةلادعلاو تاـــــضيوعتلل ةيولوألا ءاطعإ ىلع ةلعافلا ةيـــــسايـــــسلا تاهجلاو
 .تايديزيألا تايجانلا نوناقل لاعفلا ذيفنتلا معد يف ةينطولا ةدحولا

C4JR]  يف ءاضعألا تامظنملا [

  (ASUDA) ادوسأ .1
 (BWO) عمتجملا ةيمنتل لضفأ ملاع ةمظنم .2
  Bishkoreen نيروكشب ةمظنم .3
 قارعلا لاـمــــــشل ةـيحيــــــسملا ةـنوعملا جماـنرب .4

(CAPNI) 
 (CDO)   ةيندملا ةيمنتلا ةمظنم .5
  (Dak) كاد ةمظنم .6
  (Emma) اميإ .7
 )EoD( قيثوتلل ةيديزيألا ةمظنملا .8
 (Ghasin Alzaiton) نوتيزلا نصغ .9

  (HHRO) ناسنإلا قوقحل يبارومح ةمظنم .10
 (Harikar) راكيراه ةمظنم .11
 (Hawar. Help) بليه .راواه .12
 ةرصبلا يف ةيقارعلا ةيوبرتلا ةيعمجلا .13
 (IID) ةيمنتلل ةيقارعلا ةسسؤملا .14
 )Jinda( ادنيج ةمظنم .15
 (JOMR) تايلقألا قوقحل لدعلا ةمظنم .16

 )Methra( ارثيم ةمظنم .17
 (NI) ةيدان ةردابم .18
 (NHCR) ناسنإلا قوقحل ينطولا زكرملا .19
 )Nisha( اشين ةمظنم .20
 )PFO( ةيرحلاو مالسلا ةمظنم .21
 SEED دييس ةسسؤم .22
 )TAJDID( ةيقارعلا ديدجت ةسسؤم .23
 )FYF( ةرحلا نييديزيألا ةسسؤم .24
 ناسنإلا قوقحل نايژ ةسسؤم .25

 Jiyan Foundation 
 Lotus Flower ستوللا ةرهز .26
 OHRC ناسنإلا قوقحل بقارملا زكرم .27
  (TRO( ةحلاصملا ةمظنم .28
 )TRF( نامكرتلا ذاقنإ ةسسؤم .29
 (WLI) ةيئاسنلا تادايقلا دهعم .30
 (WOLA) ةيئاسنلا ةينوناقلا ةدعاسملا ةمظنم .31
Yazda ادزي .32

 

 ] ءاكرشلا [

 ةيلودلا وفعلا ةمظنم .1
 Genocide Watch ةيعامجلا ةدابإلا دصر ةمظنم .2
 (VoE) ةيديزيألا توص .3


