
  /بِريار  

فةرمانطةي كاروباري ئةنجومةني / ئاماذة بةبِرياري نووسراوي ئةميندارًيتي طشتي ئةنجومةني وةزيران 

ِرَينماي بةِرَيز (كة تايبةتة به  ١٨/٣/٢٠٢١لة بةرواري ) ١٠/١/٦٩٢٢/ل.ز.ش(وةزيران و ليذنةكان بةذمارة 

لة ) ١١(تني ئاسايي ذمارة سةرؤكي ئةنجومةني وةزيران لة كؤبوونةوةي ئةنجومةني وةزيران لة دانيش

دةطرَى كةوا كؤمسيؤني باَالي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان تةواوي بةرثرسيارَيتي لة ئةستؤ ) ١٦/٣/٢٠٢١(

ِرياري طونجاو بؤ يةكالييكردني بابةتي ئةنجامداني هةَلبذاردنةكاني دةرةوةي ووَالت سةبارةت بة دةركردني ب

لةهةندَيك لة ووَالتاني دةرةوةي عَيراق كة ذمارةيةكي زؤري عَيراقي  ياخود ئةنجام نةداني  ياخود ئةنجامداني

كؤمسيؤني باَالي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان بؤ ئةم مةبةستة كؤبوونةوةيةكي نائاسايي ) تيايدا دةذي

ووردبيني كرد لة ياداشتي ياريدةوةري سةرؤكي بؤية كؤمسيؤن ) ٢٢/٣/٢٠٢١(لة ) ١٧(ئةنجامدا بةذمارة 

بردني هةَلبذاردنةكان بؤ كاروباري تةكنيكي كةتيايدا ئاماذة دةكات بةطرنطرَين ِرًيكارة ئةنجام دراوةكان بةِرَيوة

لةاليةن كؤمسيؤن سةبارةت بةهةلبذاردنةكاني دةرةوةي وَالت لةطةل ئةو ئاستةنطانةي دَينة بةردةم 

وةي هةر لةسةرةتاي دةرضووني لةطةَل ئة. وتةندروستي ياسايي  ي ونجامداني لة ِرووي تةكنيكي و ماددئة

كؤمسيؤن هةَلسا ) ٢٠٢٠(ي ساَلي ) ٩(ياساي هةلبذاردنةكاني ئةنجومةني نؤينةراني عَيراق ذمارة 

بة جَي كردني  هةَلبذاردنةكاني دةرةوةي ووَالت بةشَيوةيةك زامني جَي ثَيويستيةكانيِرَيكارة ثيادةكردني 

يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية (ايدا هاتوة ي ياسا كة بكا كةتي) ٣٩( لة ماوةي) ٤(بِرطة 

ئةمةش ثَيوستي دةكا بةكردنةوةي بنكةكاني تؤماركردني عَيراقيةكاني ) البطاقة البایومتریة حصراً باستخدام 

دةركردني ياساي  دةرةوة و ضاثكردني كارتي بايومي و دابةشكردني بةسةريان ، وةسةرةِراي و درةنط

وبَالوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي فةرمي لة ) ٥/١١/٢٠٢٠(لة ) ٢٠٢٠(ي ساَلي ) ٩(هةلبذاردنةكاني ذمارة 

وة لةبةر ضاوطرتني ) ١٧/١٢/٢٠٢٠( خةرجي هةلبذاردن لة  ئةذماركردني و درةنط ) ٩/١١/٢٠٢٠(

  -:َيكارانةي خوارةوةي ئةنجامدا عَيراقيةكاني دةرةوة كؤمسيؤن ئةم ِرثةرؤشي كؤمسيؤن بؤ بةشداريكردني 

ثَيكهًيناني ليذنةي بةِرَيوةبردني هوَلبذاردنةكاني دةرةوة بةسةرؤكايةتي بةِريوةبةرَيكي                                           – ١

  .طشتي و سةرثةرشتي كردني لةاليةن ئةندامًيطي ئةنجومةني كؤمسياران 



ةكاني تايبةت بة تؤماركردني بايومي بؤعَيراقيةكاني دةرةوة               ئامادةكردني ِرَيكار - ٢

  .وثةسةندكردني 

بةِراثؤرتةكاني  بةثشتبةستندياريكردني ئةو ووَالتانةي عَيراقيةكان بةذمارةيةكي زؤر تيايدا نَيشتةجَين  – ٣

  ) .٢٠١٨و  ٢٠١٤(تايبةت بةهةَلبذاردنةكاني 

ردني ضةند ي عَيراق و داواكردني دابينكونةوة لةطةَل وةزارةتي دةرةوةئةنجامداني ضةندين كؤبو – ٤

  .نووسينطةيةك هةما هةنطي كردني لةطةَليان بؤ سةرخستني ثرٍِؤسةي هةَلبذاردنةكاني دةرةوة 

  .دابينكردني بو جةيةكي تايبةت بؤ ئةنجامداني هةَلبذاردنةكاني دةرةوة  و دياريكردن - ٥

  .تايبةت بة هةَلبذاردنةكاني دةرةوة ) جدول زمني (زمني  خشتةيةكيئامادةكردني  -  ٦

هةماهةنطي كردن لةطةَل وةزارةتي دةرةوة و كؤض و كؤضبةران وثةروةدةو ناوخؤ وليذنةي باَالي  – ٧

  .تةندروستي و سالمةتي نيشتماني 

و  يي و ياساياددو م سةرةِراي ئةوةي كؤمسيؤن ِرووبةووي ضةندين ئاستةنط بؤوة لةاليةني تةكنيكي

بةثي دةرةوة  ؤن دياريكران ، ولة كاتيك كة وةزارةتييتةندروستي كة لةاليةن فةرمانبةراني تايبةتةندي كؤمس

نةيتواني ثرؤسةي تؤماركردن ودةنطدان فةراهةم بكا لة  )٢٤/١/٢٠٢١( لة) ١٣/ط/م( ي نووسراويان ذمارة

سةفارةتةكاني عَيراق لة دةرةوة بةهؤي بضوركي ِرووبةِري سةفارةت و كونسوَلخانةكان وبَالوبوونةوةي 

ى شَيواندني تةكان كةئةمةش لةوانةية ببَيتةهؤزؤربةي ووَال لة اليةنكؤرونا و ثيشانداني نيطةراني ظايرؤسي 

و كونسوَلخانةكاني عَيراق بةهؤي قةدةغةي هاتوضؤ لةاليةن زؤربةي ووَالتةكان ئةمةش  كاري سةفارةت

كاردةكاته سةر كاري سةفارةت وكونسوَلخانةكان لةكاتي دةنطدان بةشَيوةيةكي نَيطةتيف ، هةروةها 

بؤ تؤماري كؤمسيؤن و  وةزارةتي دةرةوة نةتيواني فةرمانبةرةكاني خؤي ثابةندبكا بؤ كاركردن لةبةرذةوةندي

كةمي ذمارةي كادري سةفارةت و كونسوَلخانةكان هةروةها لةبةرئةوةي ئةنجام نةداني هؤي بايومي بة

ثرؤسةي هةَلبذاردن لةناو سنووري سةفارةت و كونسوَلخانةكان كاريطةري نةرَيني دةبَى لةسةر سةروةري 

ن واتاي ئةوةية هةَلبذاردن دةضَيته عَيراق و ئةنجامدانيشي لةدةرةوةي سنووري سةفارةت و كونسوَلخانةكا



عَيراقي بةتايبةت كة لة ياساي  دادطاكانيياساي ووَالتاني بياني و ناضَيته ذَير تايبةتمةندي  ذَيرباري

ئةمة جطةلةوةي دياريكردني . ةندني ئةحكامي سزاي لة كاتي ثَيشَيكردني ياساكه هةَلبذاردن ئاماذة كراوه بةض

نَيوان وةية زيان بة ثرةنسيثي يةكساني لةةنجامداني هةَلبذاردن تيايدا واتاي ئةضةند ووَالَيكي بياني بؤ ئ

طةلي عَيراق دةطةيةنَي ، وةهةروةها لةبةرئةوةي ماوةي تؤماري بايومي بؤ دةنطدةراني عَيراقي ثَيكهاتةكاني 

و لةكات  ئةمة سةدو شةست رؤذه) ١٦٠(ةرةوة بة طشت قؤناغةكاني ثَيويستى به نزيكةي ووَالتاني د

دةنطدةران ئةمة لة حاَلةتي درَيذكردنةوةي ماوةكة  ِرؤذ ماوة بؤ تؤماري) ٤٠(و كةضي تةنها  بارودؤخي ئاسايي

بةم شَيوةيةش ثِرؤسةي تؤماركردني دةنطدةراني دةرةوة ) ١/٤/٢٠٢١(لةجياتي ) ١/٥/٢٠٢١(بؤ 

ونجا وثَيش هةَلبذاردن و بةثَي ى ط ان و دابةشكردني لة كاتَيكيستةمة بةهؤي قورسي ضاثكردني كارتةكئة

ئةمة جطة لة ناردني فةرمانبةران بؤدةرةوة لةم كاته هةستياره مةترسيدارة بؤ سةالمةتي ) جدول زمني(

فةرمانبةرةكان بةهؤي بَالوبوونةوةي ثةتاي كؤرونا كة بة ِروون وئاشكرا ليذنةي باَالي تةندروستي و 

وةلةبةرئةوةي كؤمسيؤن ) ٢٠٢١(ي ساَلي ) ١١(ياري ذمارة سةالمةتي ئاماذةي بةم بابةتة كردوة بةبِر

ئامابختيي ثِرؤسةكاني هةَلبذاردني دةرةوة كؤك بَي لةطةَل ياسا و ئةم ئاستةنطانةش كةئاماذةيان ثَيكرا  

كة دةبَيتة بةربةستي لةبةردةم ئةنجامداني )  قوة قاھرة (هؤكارَيكه لة دةرةوةي دةسةَالتي كؤمسيؤن 

  .و دروست هةَلبذاردنةكاني دةرةوة بةشَيوةيةكي ِراست 

  :بؤية ئاماذة بة هؤكارانة ئةنجومةني كؤمسياران بِرياريدا به 

ئةنجامنةداني هةَلبذاردنةكاني دةرةوة بؤ ئةنجوومةني نؤَينةراني عَيراق ثَيشوةخته لة                 – يةكةم

)١٠/١٠/٢٠٢١. (  

اردني سةرؤكي ئةنجومةني كؤمسياران بة ناردني وًينةيةك لةم بِريارة بؤ بةِريز سةرؤكي ِراسث –دووةم 

  .راني عَيراق ئةنجومةني وةزيران وليذنةي ياساي ئةنجومةني نوَينة

دنةوةي ئةم بِريارة لة ماَلثةري بؤ بَالوكر)  االدارة االنتخابیة( ِراسثاردني بةِريوةبردني هةَلبذاردن  – َسي يةم

  .ةرمي كؤمسيؤن ف



 له) لالنتخابات  الھیئة القضائیة (ئةم بِريارةش مايةي تانوون لَيدانه لةاليةن دةستةي داورةري هةَلبذاردنةكان 

  ) .٢٢/٣/٢٠٢١(دةنط دةرضوو لة  وكردنةوةي و بِريارةكةش بة كؤيَسي ِروذ لة بةرواري بَال) ٣(ماوةي 

 


