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 ووتةي هةفتانة

دستوري دةنطدةران ئةنجومةني كؤميسياران لة كؤميسيؤني باَلاي سةربةخؤي لة ثَيناوي مسؤطركردني مافي 

، وبة ثَيي ِراسثاردةكاني  ثرؤذةي تؤماري بايؤمةتريبذاردنةكان سوورة لة سةر بةردةوامي دان بة ثرؤسةي هةَل

كؤميسياران كؤميسيؤن هةَلدةستَيت بة ئةنجامداني ضةندين وةرشة وكؤِري رؤشنبيري و ئةنجومةني 

ونيمجة فةرميةكاني دةوَلةت كة بايةخي تؤماركردني بايؤمةتري دامةزراوة فةرميةكان  لة فةرمانطة و هؤشياريكردنةوة

دةنطدةري تؤمار كردوة لة طةل هاندان  (878.249)هةروةها كؤميسيؤن وميكانزمةكان وثَيداويستيةكان لة خؤدةطرَيت 

( كارت بؤ دةنطداني طشتي 89..79رتي بايؤمةتري كةضي رَيذةي كارتةدابةشكراوةكان طةيشتوةتة )بؤ وةرطرتني كا

كةوا  خؤماَليةكان( كارتي ئاوارةكان ، بة ئامادةبووني ضاودَيري 88.844( كارت بؤ دةنطداني تايبةت و )888.289و)

 ، سةرداني ناوةنديان كردوة حزبي سياسي (  بريكاري 942)( ضاودَير ، هةروةها 9997) ذمارةيان دةطاتة

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

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

 تؤماركردن ودابةشكردني بايؤمةتري .

كار بؤ زيادةكردني رَيذةيي  طفتوطؤكردنين بةردةوامن لة ئؤفيسي هةَلبذاردنةكاني ثارَيزطاكاولة لايةكي ترةوة 

 ةردةوام لةطةَل دامةزراوة وفةرمانطاكانيكؤبونةوة وديداري بتؤماركردن ودابةشكردني كارتي بايؤمةتري لة رَيطاي 

 وورَيكخراوة خؤماَليةكان بة مةبةستي كردنةوةي دةروازةي تازة بؤ ئامانجي بةرزكردنةوةي رَيذةي بايؤمةتري دةوَلةت 

شةي هؤشياري هةَلبذاردن  وهاندانيان لة سةر وةرامداني جوئةن طفتوطؤكردندابةشكردني كارتي بايؤمةتري  ، وَيِراي 

كارتي بايؤمةتري ، هةروةها بَلاوكردنةوة وطياندني نامةي روونكردنةوةي رَيكارةكاني تؤماركردن و وةرطرتةنةوةي 

 يدار بةرَيكارةكاني كؤميسؤن لةم بارةيةوة .ثةيوةند

بةجؤرَيك كة خزمةتي ثلان وبةرنامةكاني ردنةكان ثَيناوي طةشةكردني  كاري كؤميسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذا ولة

بؤ هاوكاري هةَلبذاردنةكان كاردةكات بؤ وةكان نان بةهاوكاري تيمي نةتةوة يةطرتدبَيت بة شَيويةكي كارا بةشي راهَي

شةي ضةندين وةر، كؤميسيؤن  ثَيويست بؤ بةرَيوةبردن و رَيكخستني هةَلبذاردنةكانطةشةكردن وبةروةثَيشبردني 

ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان ، وثابةندبوونيان بة  طةرديثاك وبَيتةدريبي ئةنجامداوة دةربارةي سكاَلا وتانة ورؤَليان لة 

 راسثاردةني  بةديهَينانيان وهةماهةنطي كردني ياسا وثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان لة طةَل روونكردنةوةي ريطاكا

ةي  دةربارةي ضوارضَيو وةكرد طفتوطؤيلة طةَل ثسثؤِرةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان  بةرزكراوةكان ، هةروةها كؤميسيؤن



ميكانزمي طفتوطؤي هةروةها (   (BRIDGEمةنهجيةتيناكؤكَيةكاني هةَلبذاردنةكان بة ثَيي ياسايي وضارةسةركردني  

. ولة بارةي لؤجستيةوة  سةبارةت بة ضارةسةركردني ناكؤكَيةكانةةيوةنديدار  ثخاوةني رؤشنبيركردنةوةي 

ةي بؤ بةرَيوةبردن وثيلاندانةو كردوة لة طةَل ثسثؤِرةكاني نةتةوة يةطرتوةكان  طفتوطؤيكؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان 

 لؤجستي .

 هةَلبذاردنةكانةدات لة رَيطاي ئؤفيسي سةرؤكي بةِرَيةوةبردني لدلة لايةكي ترةوة كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان هةود 

وثاس وثَيزانين بؤ سبة هةماهةنطي كردن لة طةَل وةزارةتي ثةروةردة بةئامانجي وةرطرتني كارمةندةكانيان نووسراوي 

هةَلبذاردنةكان لة كو سازطةر يان كارمةندي ناوةندةكاني دةنطدان لة ثرؤسةي ةرةيةي كةوا ئةنجامياندا وئةو رؤَلة طةو

 . 8289بذاردنةكان لة هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةراني عيراق نووسينطةي ثارَيزطاكاني هةَل

بةريوبةرايةتي ئؤفيسي هةَلبذاردنةكاني ثارَيزطاكاني  سثاردةيولةم باريةوة سةرؤكي بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان 

وةندةكاني ثاراستني ئؤفيس ونابةرطري مةدةني بؤ لة طةلَ ئامَيرة ئةمنيةكان وبةرَيوبرتيةتي  طفتوطؤكردنطرنطي ةكرد ب

وةها كارطا تايبةتةكاني كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان لة ضوارضَيوةي عيراق ،وَيِراي تؤماركردن وتيمة طةِرؤكةكان هةر

وبةرطري بةشَيوةيةكي بةردةوام بؤ دابين كردني ثَيداويستةكاني بةدواداضوونةوةي كاري ليذنةي تةندرووستي 

ؤطاكان ، سةرةِراي دلنيابوون لة ليذنة تايبةتةكان بؤ شةحني باتريةكاني ئاميرةكاني رةكاني كسةلامةتي وئامَي

ضارةسةركردني ئامَيري  استنيان لة طةَل بةدواداضونةوةي بؤ ثار (CCOS .PCOS)خَيراكردنةوةي ئةنجامةكان 

بةرَيوبةرايةتي ثرؤسةكان وتكنولؤجياي ة ثَيي نوسراوي خشتةكراوة بؤ لَيكؤَلينةوة وئامَيري ناردن هةروةها ناردنيان ب

 هةَلبذاردنةكان .

دةركردني رَيكاري هةروةها كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ثابةندة بة ئةنجامداني بَيطةردي هةَلبذاردنةكان لة رَيطاي 

ن ثرؤسةي هاوتاكردني ثةنجةمؤرةكاني دةنطدةرةكاياسايي ثَيويست  وبةدواداضونةوةي ئةو داوانةي كةوا لةسةر 

لة  8289داربوواني ثرؤسةي هةَلبذاردنةكانةكاني ئةنجومةني نوَينةراني عيراق بؤ ساَليلة سةر بةشبةرزكراوةتةوة 

ي لة طةلَ ئةنجامداني وةرشةي ياساي ي هةَلبذاردنةكانهؤبة ياسايةكان لة ئؤفيسي ثارَيزطاكاندادطا تايبةتةكان لة رَيطاي 

 تايبةت بة كاري كؤميسيؤن بة ثشت بةستن بة ياسا ثةيوةنديدارةكانةوة .دةربارةي سيستم ورَيكارةكاني ياسايي 

 ووتةبَيذي ِراطةياندن


