
 

- 2راق عی حوکمانی ناوخۆیی  پرۆژه               
 
 

  2006م  که  کانوونی یه4: مژوو
  
  ولر رمی هه ، ئۆفیسی هه(LGPII) ی حوکمانی ناوخۆیی پرۆژه:  له
  

  نی پارزگاکان بۆ کاروباری کشتوکای نجومه  کۆنفرانسی ئه:ت بابه
  
) تغطیة(کاری  رگرتنی وورده ڕزتان بانگھشت کراون بۆ وه ، به(LGPII) 2-ی حوکمانی ناوخۆیی پرۆژه ناوی  به
 دوو ڕۆژ  ، کهنی پارزگاکان بۆ کاروباری کشتوکای نجومه کۆنفرانسی ئه ست پکردن و کۆتایی هاتنی راسیمی ده مه
ولر،  زگای هه پار له" خانزاد" ئۆتلی   له2006می  که  ی کانوونی یه10 و 9 ڕۆژانی   له که کۆنفرانسه. نت خایه ده
  .چت  ده ڕوه به
بن  شک ده ند به رم و ناوه زیرانی کشتوکای هه نی پارزگاکان، پارزگار و وه نجومه ی کشتوکای ئه ندامانی لیژنه ئه
  . که  و سیمیناره که بووانی کۆنفرانسه  ئاماده له
  

وشی  ندنی ڕه سه ره بت بۆ په   ئامانجی ڕوونی ههت و سه  خه ڕۆژ که ئارای دیدک بۆ پاشه  هنانه:ئامانجی کۆنفرانس
ی   پرۆسه رچاو له کی به یه  شوه رتی کشتوکای به می که رده کانی به ته رفه ی ده وه کشتوکای عراق و قۆستنه

  . عراقدا ندنی ئابوری له سه ره په
  
ر  گه.  ببت  ئاماده وه یاندنه ناکی ڕاگه ر که  هه ر له نونه) 2(نھا دوو   ته ، تکایه  جگهمی  و کهر سنوورداری به له
تا پش کاتژمر  کانمان هه سه  ناوی که ، تکایه که کاری کۆنفرانسه رگرتنی وورده  بۆ وه یه رتان هه تی ناردنی نونه نیه

ن ئۆفیسی ڕکخستنی  الیه خت ناویان له شوه بۆ بنرن، تاکوو پ2006م  که  کانوونی یه7ڕۆی ڕۆژی   ی نیوه12:00
ختی  ب تۆمارکردنی پشوه  به وه که  کۆنفرانسه یان پ نادرت بچنه ر نا، ڕگه گه.  تۆمار بکرت وه، میدیای کۆنفرانسه

  .کانیان ناوه
 ی 11:30تاکوو کاتژمر  هه  همم ڕۆژی شه ،میدیاکانی  ناه ، که که کۆنفرانسه/ی سیمینار بوونوام رده ر به به ها، له روه هه
 ی 4:30کاتژمر تاکوو  ممه هه کشه ڕۆژی یه و  وه دا بمننه که  شونی کۆنفرانسه درت له یان پ ده یانی ڕگه به

  .دواداچوون  بۆ پرسیارکردن و به  وه ڕنه توانن بگه  ده که، کانی کۆنفرانسه  کۆتایی دانیشتنه  له ڕۆ دوانیوه
  

  : که هنای میدیا بۆ کۆنفرانس بوونی که هکانی ئاماد کاته
  .یانی  ی به11:30 – 9:30، کاتژمر 9/12/2006ممه،  ڕۆژی شه
  .ڕۆ  دوانیوه4:30 – 3:30، کاتژمر  10/12/2006  ممه، کشه ڕۆژی یه

  
   :بوونتان  ئاماده له  وه نه ، دنیامان بکه وه ی خواره ندیه یوه م ناونیشانی په ی ئه ڕگه تکایه له

  
  د حمه کر ئه سازان به
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