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 ووتةي هةفتانة

 ةك، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان زنجيرةي 2022-2022ئامادةكراو بؤ ساَلاني ثلاني ئستراتيجي  طةشةكردنيلة بةر 

( بؤ IFESهةَلبذاردنةكان )ستمي سي نَيودةوَلةتي ةنجامداوة لة طةَل تيمي رَيكخراوكؤبوونةوةي بةردةوامي ئ

ةنانةية ضونكة لةو لاي، بةجَيكردني وضاودَيري كردني وهةَلسةنطاندني  لَيكؤَلينةوةكردني ثيلانةكة لة طةَل ميكانزمي جَي

 كةوا ثاَلثشي كؤميسيؤن دةكات .

سثاردةي ني هةَلبذاردنةكان َيوةبردسةرؤكي بةر   ،هةروةها بؤ ئامادةكردني تؤماري دةنطدةراني بةهَيز ونوَيكراوة 

كاردةكةن لة سةر  ئؤفيسي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان، ئةم ئامانجة طي كاركردن لة سةر بةديهَيناني بةطرن وةكرد

اي ديدار وسةرداني مةيداني فةرمي بةردةوام ، هةروةها جؤرة دةنطدةرةكان لةرَيطبةردةوامبوون لة طةَل هةموو 

طا ثةيوةندي بةردةواميان هةية لة طةَل دةزنوَينةراني ئؤفيسي هةَلبذاردنةكان لة بةسرة وقادسية ونةجةف 

امداني جبؤ ئةن فةرمانطاكاندنةوةي تيمي طةر ؤك لة حكوميةكانةوة لة ثارَيزطاكان بةمةبةستي هاوكاريكردن لة بَلاوةكر

 ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري.

، ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةكان هةَلبذاردن  ام ، ولةبةر طرنطي هؤشياركردنةوة ورؤشنبيريبةشَيوةيةكي بةردةو

اردةكةن لةسةر ئةنجامداني ضةندين سةرداني مةيداني بةردةوام وا ( كةدهؤك ، بابل ،ئةنبار ،نةين لة )دياله ، سليماني،

بؤ هانداني  هؤشياركردنةوةكاني دةوَلةت بؤ رَيكةوتن لةسةر ئةنجامداني ضةندين نةدوة و وةرشةي بؤ دةزطا

 ةامداني زنجيرةيةك لجكارتي بايؤمةتري ، وَير اي ئةنبؤ ئةنجامداني تؤماري بايؤمةتري و وةركرتني  يانكارمةندةكان

َل لة طة بةهاوكاريسةرداني كؤكراوةكاني تايبةت بة لاةكان  هؤشياركردنةوةي مةيداني لة قةزا وثارَيزطا وناحيةكان ، و

 .ي وسةركردايةتي يةكة ئيداريةكان ةكان وئةنداماني ئةنجومةني شارةوانئةنجومةني طةور 

بؤ ئاسانكردنةوةي كةم ئةندامان كؤمةَلي ة لةبارةي ثةيوةنديدارةوة ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان طرنطي دةدات ب

 ؤب وداناني بلاني تايبةتبةشداريكردنيان لة ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان لة رَيطاي داناني بةرنامةي هؤشياركردنةوةيان 



 ، و بؤ ئةنجامداني ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري وهاندانيان بؤ سةرداني ناوةندةكاني تؤماركردن هؤشياركردنةوةيان

 كارتي بايؤمةتري . وةرطرتنةوةي

ي نلة كارةكان وبة ثشت بةستن بة ثرؤسةي تؤماركرد بَيطةردي  بةردةوامي بؤوبةكاركردن ولة لايةنَيكي ترةوة ، 

لةرَيطاي ئؤفيسةكانيةوة  كاردةكات لةسةر بةردةوام بوون لة ثةيوةندي كردن مةتري ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان بايؤ

 ئةوة ئؤفيسةكان لة هةولَير وبابل ئةو لايةنانةي ثاَلثشتي كارةكانيان دةكات لة تؤماركردني بايؤمةتري ، لةبةرلة طةَل 

 يخؤماَلئةنجومةنةكان وراطةياندني طاي مةدةني وتورةكاني ضاودَيري راوةكاني كؤمةَلوكةربلا  بةردةوامن لة طةَل رَيكخ

رؤشنبيركردنةوةيان لةسةر كاري ناوةندةكاني تؤماركردن ورَيذةي تؤماركردن ودابةشكردنةوةي  لة ثارَيزطاكان بؤ

 كارتةكان .

( دةنطدةر هةروةها 220.772توةتة رَيذةي )شكؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ذمارةي تؤماري بايؤمةتري طةيهةروةها 

ةنة ئةمنيةكان وهَيزةي تايبةت بة لاي ( كارتي دةنطداني222102, و )كارتي بايؤمةتري طشتي دابةشكردوة  (121.191)

( 1222بة ئامادةبووي )هةردوو ثرؤسةكة ( كارت ، 22102طةيشتة )، بةَلام كارتي ئاوارةكان دابةشكردوةضةكدار 

 .ئةنجام دةدرَيت( بريكاري حزبي سياسي 127ي و )ضاودَيري خؤماَل

بؤ ئةوانةي كةوا طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلبةر ي ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن  بكةن  

https://ihec.iq/biometric-registration  بؤ بينيني رَيذةطشتيةكاني ثرؤسةكان بؤ هةردوو ثرؤسةكة تؤماركردن

 ودابةشكردني بايؤمةتري .

( تةرخان كردوة بؤ وةرطرتني ثرسيارةكاني 2222ذمارةي خؤر ايي )لةم باريةوة ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان هةروةها 

كَيشة  و ئةو بةربةستانةي كةوا رووبةروو هةردوو ثرؤسةكة دةبَيتةوة بة مةبةستي  روونكردنةوةيدةنطدةران ، وَير اي 

 ضارةسةركردنيان .

 َيذي ر اطةياندن .ووتةب


