
 
 
 

و سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرژمێریی و  جێگری بەڕێوبەری گشتی سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان 

 گەشەی دانیشتوان و مافەکانی ژنان تاوتوێ دەکەن 

 

یاریدەدەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و جێگری بەڕێوەبەری گشتیی سندوقی     -   ؛ بەغداد، عێراق 2021ی حوزەیران   22

نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان، ئیب پیتەرسن، بەڕێوبەری هەرێمیی سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان بۆ واڵتانی  

ی  12ەکان بۆ دانیشتوان لە عێراق، دکتۆر ریتا کۆڵۆمبیا لە ڕۆژی عەرەبیی، دکتۆر لوئەی شابانە و نوێنەری سندوقی نەتەوە یەکگرتوو

بەڕێز مەسروور بارزانی کرد و هەردوو بەڕێز دکتۆر دارا ڕەشید،  ، ی حکومەتی هەرێمی کوردستانحوزەیران سەردانی سەرۆک

 وەزیری پالندانان و سەفین دزەیی، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە بەشدار بوون. 

و مەسروور بارزانی گفتوگۆیان دەربارەی هەماهەنگی نێوان سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ  ، ئیب پیتەرسن انەی دیدارەکەیانی لە م

دانیشتوان و حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد و باسیان لە داتای دانیشتوان، نەهێشتنی توندوتیژیی جۆری کۆمەاڵیەتیی وبەشداریپێکردنی 

 باس لە پشتگیریی تەکنیکی سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان بۆ سەرژمێریی دانیشتوان لە عێراق کرا.  گەنجان کرد. هەروەها  

 ناردنی ژنان بۆ شێڵتەرەکان یکانەزمی کان ی م یزکردن ێ هەب  یت یەن ۆکوردستان و چ یمێ رەه ەژنان لشێڵتەرەکانی  یپرسلە کۆبوونەوەکەدا، 

 . کرد ێ تاوتو وەدادگا  ەیگڕێ  ەل

سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان بە   ەڵ گ ەل ییانشەهاوب  و ە ئ  ۆ کرد ب  یکوردستان  ی مێ رەه یت ەم حکو ی سوپاس رسن ەت ی پ  زەڕێ ب 

  ۆ ب  ەو ەکرد کراو ێ پ ەڕباو ی داتا ییست ی وێ پ  ە ل ی خت ەج و هەروەها ، گەنجان ژنان و  ە ب  ست ەوەی پ  تایبەتی سەبارەت بە کار و پڕۆژەکانی

 . ی باوەڕپێکراوەگ ەڵب  یماە بن  ر ەسە ل ک ەڵخ   یکان ەت ەاسی س یکردن ێ جەب ێ و ج دانێ پ ەرە پ  ەل ابوونی ن ڵد

بۆ پشتیوانیکردنی  وە سەرۆکی حکومەت، مەسروور بارزانی پاڵپشتی حکومەتی هەرێمی کوردستانی دووپات کردەالی خۆییەوە 

 پرۆگرامەکانی سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان لە هەرێمی کوردستان. 
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سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان، دنیایەک دەهێنێتە ئاراوە کە هەموو دووگیانییەک خوازراو بێت، هەموو منداڵبوونێک  

 گەنجێک بەرجەستە بکرێت. پارێزراوبێت، و توانستی هەموو  
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