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 ووتةي هةفتانة

 ، كةوا هةموو ضالاكَية جؤراودؤرةكاني 2022ي بؤ ساَلثةسةند دةكات  سَيهةم وةرزيةنجومةني كؤميسياران ِراثؤرتي ئ

بةرزكردنةوةي رَيذةي تؤماري بايؤمةتري وكاريان كردوة لةسةر ئاستي هةموو ثارَيزطاكان بؤ كؤميسيؤن لةخؤ دةطرَيت .

 ودابشكردنةوةي كارتي بايؤمةتري .

يي ئةنجامدا لة ئةم كؤبوونةوة وونةوةيةكي ئاساكؤب ردنةكان ميسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذائةنجومةني كؤميسياران لة كؤ

يةيلولي ِرابوردوو ، بة ثَيي  10مانطي تةموزةوة تاوةكو لة  9 ماوةيبؤ  2022ثؤرتي وةرزي سَيهةمي ثةسةندكردوة  بؤ ساَلي ِرا

وياسايي لة ئةم مةوداية  كةوا هةموو ئةنجام وضالاكَيةكاني هونةري وكارطَيِري 2091( بؤ ساَلي 19( لة ياساي ذمارة )90مادةي )

ئةنجومةني ، لة بةر ئةوة  دةدات  شةفافيةت وبَيطةردي ئةنجامسةر بنماي  لة لةخؤدةطرَيت ، هةوةها كؤميسيؤن كارةكاني

كؤميسيؤن ، بة وةسفكردني بة رَيكارةكان لة  ر هةمووكؤميسياران طرنطي دةدات بة بةدواداضونةوةي راستةوخؤ لة سة

ةرؤكي ثاش سةرداني س ادةسةَلاتي ضاودَيري ، وةكو ضون ئةنجومةني كؤميسياران بِرياري داوة لة كؤبوونةوةكةي ، هةروةه

ةَل لة طرَيكةوتن  ةكطرتووي مةكسيكي ، بةدةسةَلاتي يهةَلبذاردن هةرَيمي بؤ دةزطاي نيشتيماني ئةنجومةني كؤميسياران 

ئؤفيسي يارمةتيداني هةَلبذاردن بؤ ثَيداني كؤثَيك لة سيستمي لة دةزطاي نيشتيماني هةَلبذاردنةكان وسيستمي دادطاي 

 ةَلبذاردنةكان لة وةَلاتي مةكسيك .ه

 بذاردنةكانيبة ثَيي داوا نامةي كؤميسيؤني هةَللة بةر ئةوة ئاَلوطؤِركردني ثسثؤِري نَيودةوَلةتي ، هةروةها لةضوار ضَيوةي 

بة رَيكةوتن لة طةَل لة ئةنجومةني كؤميسياران سةرداني كؤماري ثاشووري ئةفريكا دةكات ، نَيردراوَيك جمهوريةتي ئةفريقيا 

لة سةر ثسثؤِر و ئةزمووني  بؤ شارةزابوونئؤفيسي  نةتةوة يةكطرتوةةكان بؤ يارمةتيداني هةَلبذاردنةكان لة عَيراق ، 

تشريني يةكةمي  90كةوا بؤ بة هؤكاري سةركةوتني هةَلبذاردنةكاني  ئةو كارانةيي ميكانزمي نَيودةوَلةتي ، لةطةَل ثَيناسين

 راق .لة عَي 2029

بؤ ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتي دةنطدةران ودابةشكردنةوةي  بةردةوامي تايبةتة كةوالة بواري هؤشياركردنةوةي هةَلبذاردنةكان 

) كةربلا ، وديالة ، دوة ووةرك شؤثي ئةنجامداوة لة ثارَيزطاي كارتي دةنطدةري بايؤمةتري ، ئؤفيسي ثارَيزطاكان ضةندين نة

 وموسنا ، وسلاح الدين ، وبغداد/ رسافة ، و بابل ، وديوانية ، وو است( بؤ روونكردنةوةي ئامانجي ثرؤذةي بايؤمةتري 

كاني فةرمانطا ودةزطا حكوميةكان وبةكاراكردني تيمي طةِرؤك بؤ زيادةكردني رَيذةي تؤماري بايؤمةتري ، وَيِراي هانداني ملاكاتة



ةورةكاني طةِرةك و دابةشكردني كارتي دةنطدةر ، هةروةها لة طةَل ثيوةندي كردن بة طتري  وبؤ ئةنجامداني تؤماري بايؤمة

 سةرؤكي خَيزانةكان لةخؤ بطرَيت وبريكاري شتومةكي خؤراك لة ضةندين قةزا لة ثارَيزطاكان ، بؤ رَيكخستني خشتةيةك ناوي 

هانداني ئةو دةنطدةرانةي كةوا تؤماري بايؤمةتريان ئةنجام  لةخاَيزانةكيان بة ثَيي فؤرمي خؤراك ، بؤ يارمةتيدان ئةنداماني 

هةروةها ثَيشوازي كردن لة تيمي طةِرؤكي ئؤفيسي هةَلبذاردنةكان  بؤ سةرداني ناوةندةكان بكةن بؤ تؤماري بايؤمةترينةداوة 

 ثارَيزطاكان .لة 

 دةنطدةر( 112.291)ة تؤماركردنيوناوةندةكانيان لثارَيزطاكان هةَلبذاردن لة سةركةوتوو دةبَيت لة ئؤفيسي  هةروةها كارةكاني كؤميسيؤن

بؤ ئةوانةي كةوا ( بريكاري حزبي سياسي ، 215( ضاودَيري ناؤخؤيي و )9590بووي )كارتي بايؤمةتري وبة ئامادة( 960.162) و دابةشكردني

https://ihec.iq/biometric-طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلبةِري ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن  بكةن  

registration . 

هةروةها لة ئاستي بةدواداضوونةوةي كؤميسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان بؤ كاري حزبةكان ، لة رَيطاي فةرمانطاي كاروباري 

ونةوة ، بؤ بةدوادةضثارَيزطاكان  هةموو  اردنةكان لةحزبةكان ورَيكخراوة سياسيةكان ، وهؤبةكاني كاروباري كانديدةكان لة ئؤفيسي هةَلبذ

ستم سيبة  دةبنثابةند  ضؤنلة سةر  َيطاي سةرداني مةيداني بؤ شؤَينةكانيان بؤ وةستانحزبة سياسيةكان لة ر لة سةر كاري

ي رناني ، وَيِراي رَيكةوتن بؤ ئةوةي ببن بة هؤكاري طةياندني بيرو راي ئةرَيني بؤ هانداني جةماوةر بؤ ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتورَينمايةكا

 و وةرطرتنةوةي كارتي دةنطدةر .

دةكاني تؤماركردن و كؤطاكا تايبةتةكان بة كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان  كؤميسيؤن بةردةوامة لة هةروةها لة بةر ثاراستني ئةمني ناوةن

يناكاني ثاراستني هةموو ب بؤ  لة ثارَيزطاكان بؤ هاوكاري كردني ئةمني  ن لة ئؤفيسي هةَلبذاردنةكانةكابةتئؤفيسي نيشتيماني و هؤبة تاي

هاوكاريان بن لة ثرؤسةي تؤماري طةِرؤك و  تايبةت بة كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكانةوة  وهةروةها دَلنيابوون لة ثاراستني ناوةندةكان وتيمي

 ؤطري مةدةني ، بكؤميسيؤن بةردةوامة لة رَيكةوتن لة طةَل ليذةنةكاني سةَلامةتي وبةرطري وبةِرَيوبةِرايةتي بةر وَيِراي ئةوةباؤمةتري ،

 . ثاراستني ئامَيرةكان و كةلوثةلي كؤطاكانبةدواداضوونةوةكردني سيستمةكاني ئاطركوذَينةوة وثشكنينيان بة شثَيوةيةكي بةردةوام بؤ 

 ووتةبَيذي ِراطةياندن 
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