
       

 

 

 

 

 نیمەدوو ینجامەئ دانیشتوان بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە سندوقی و کوردستان هەرێمی  حکومەتی یپالندانان  یتەزارەو

 ڕاگەیاند ی راق ێ ع یژنان ییندروستەت و یتیەەاڵمۆک بارودۆخی ڕووپێوی

 

 

 

 

 یمێرەه یئامار ەیرمانگەپالندانان و ف یتەزارەو - راق ێ ع کوردستانی هەرێمی ر،ێولەه  ؛2022 یرانەیحوز ی28

و   یتیەەاڵمۆکبارودۆخی  ووپێویڕ نیم ەدوو ینجامەئ  ڕۆمەئ سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوانکوردستان و 

و  ڵیدرایف یتەحکوم  یپالندانان یتەزارەو یهاوکار ەب  ەک ،ڕاگەیاندکوردستان  یمێرەه  ەل یراقێع ژنانی ییندروستەت

 ئەنجام دراوە.  دیسو پاڵپشتی دارایی حکومەتیو   ندەناوئاماری  دەستەری

 یندروستەت ،زانی ڕێکخستی خێپالن ،ەختەشوێپ یریرگەهاوس ،ژنان یدژ یژیتوندوت ،ژنان یتواناساز یتەباب ڕووپێوەکە

  رەسەل یرەگ یکارکە  ەیک ی د یکانەداریندە وەیپ یەتیەەاڵمۆ ک ەرەو فاکت زراندنەدام ،ەردەرو ەپ ڤایرۆسی کۆرۆنا، ،کانیدا

و  یئابوور یبار ەل یانکارۆڕگ ەک کاتەد شەشک ێپ کخراویە یداتا هاەروەهق هەیە، دەگرێتەوە. راێع ەژنان ل یکانەماف

 .2011 ڵیسا  ەل داتەد شانین راقێع ەژنان ل یتیەەاڵمۆک

 یکانەداتاو ئامار  یگرنگ  ،کوردستان یمێرەه یتەحکوم یپالندانان یریزەو ،دیشڕەدارا  رۆدکت ،داەکەسمڕەوڕێ ەل

 یتەزارەو"بۆ دڵنیابوون لە داڕشتن و گەشەپێدانی سیاسەت و بەرنامەی نوێ لەسەر بنەمای بەڵگە، : اندەیگ یاڕ وەو ەدووپاتکرد

  هاەروەبەردەست دەخات و لە پێشینەی کارەکانیەتی. ه کانییەحکوم زگاەدامود ۆب ێنو یو ئامار کراوێ پەڕباو یپالندانان داتا

 و ەرنامەب یدانێپەرەپ   ۆب یانەی لە ڕێی ئەم ڕووپێوەوە کۆکراوەتەوەداتا وەوەرگرتن ل  سود ۆب نەیدەهان د شی تەحکوم

   ."کوردستان یمێرە ه ەژنان و کچان لتوانای  یزکردنێهەب ۆب انیکان ەژڕۆپ



       

 

 ەوەکرد یدووپات سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان لە عێراق یرەنێنو ا،یمبۆڵۆک  تاڕی رۆدکت

 ەک یمێرەه یوامەردەب یندنەسەشەگ  ۆب ەگرنگ  اردانڕیو ب تەاسیس  ۆب کراوێ پەڕباو یداتا ی نانێ کارهەو ب ستبوونەردە"ب ەک

 پارێزراو بێت."  ژنان و کچان مووەه یماف داێیت

 

  ەشەهاوبخانمان، دەستەی ئامار و  یدانێپەشەگ یاڵ با  ینەنجومەئ هەرێمی کوردستان، ەل کانەتەزارەو یرانەنێنو

و   اسادانانی یشخستنێپ ۆب انینان ێ کارهەو بووپێوەکە ڕ ئەنجامەکانی ەل ەوەنۆڵیک ێل ۆب ڕیربەد انۆیخ یشۆرەپ کانییەتڵەوەودێن

 یان لە هەرێمی کوردستان.  کان ەرنامەو ب تەاسیس
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دەهێنێتە ئاراوە کە هەموو دووگیانییەک خوازراو بێت، هەموو  سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان، دنیایەک 

 منداڵبوونێک پارێزراوبێت، و توانستی هەموو گەنجێک بەرجەستە بکرێت. 
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