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 ووتةي هةفتانة

ي سةرؤكسوودوةرطرتن لة لايةني هةَلبذاردنةكان ، ضَيوةي ئاَلوطؤركردني ثسثؤِري وشارةزابوون لة ئةزمووني نَيودةوَلةتي بؤ ة ضوارل

ودةوَلةتي بة رَيكةوتن لة طةَل نَيردراوي كي نَيئةنجومةني كؤميسياران وئةنداماني ئةنجومةن بةشداريان كردوة لة ضةند وةرك شؤثَي

 رَيذةيؤ طفتوطؤكردني ياسا وسيستمي هةَلبذاردنةكان وضاكسازي هةَلبذاردنةكان وب (UNAMI)راق نةتةوة يةكطرتوةكان لة عَي

اَلاي ي بوشةفافيةت وبَي لايةني ويةكساني كةوا كؤميسيؤنئافرةتان  لة هةَلبذاردنةكان ، هةروةها سيستمي بَيطةردي  بةشداريكردني

هةَلبذاردنةكان وبوو بة هؤكارَيك بؤ سةركةوتني هةَلبذاردنةكاني ئةنجومةني نوَينةراني  ثةيرةوي كرد لة  دنةكانسةربةخؤي هةَلبذار

 . 8281كةوا ئةنجامدرا لة مانطي تشريني يةكةمي  عَيراق

بؤ و نن ،دئةوانةي كة خاوةن طرَيبةستي تةشغيلي وهةَلبذارهةروةها لة بةر طرنطي داني ئةنجومةني كؤميسياران بة مافي كارمةندةكان 

كؤبوونةةيةكي ئةنجامدا لة طةَل ئةمينداري سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران لة بةر ئةوة كؤميسيؤن ، بةهَيزكردني سيستمي كاري 

ؤ بةستة كاتيةكان هةَلبذاردن بتةواوكردني فايلي طؤريني كارمةندة خاوةن طرَيطشتي ئةنجومةني وةزيران  دةربارةي ميكانزم وضؤنَيتي 

تي ةن طرَيبةسخاوكارمةندانةي كةوا ئةو  دامةزراندني رَيكخستني بارودؤخي ياسايي ودارايي بؤطرَيبةستي تةشغيلي بةردةوام ، وَيِراري 

 لة بةر رؤَلي طرنطيان لة كاري هةَلبذاردنةكان .ة تشغيلي بةردةوامن كةوا ثسثؤِريان هةي

 يبةتوانانكردني ملاكاتي ثيشةيلة طةلَ دةزطا حكوميةكان ، دةربارةي ثَيشكةوتني و كار هةروةها لة ضوارضَيوةي هةوَلداني جدي بؤ هاوكاري

 وةركشؤثيكي تةدريبي تايبةت ني هةَلبذاردنةكان لة رَيطاي تيمَي، كؤميسيؤ كارمةندةكان

بة هاوكاري تيمي نيشتيماني لة وةزارةتي كارةبا ضةند وةرشةيةكي ئةنجامدا بؤ ئامادةكردني ردني راهَينةران ئةنجامدا بؤ ئامادةك 

وبةتواناكردنيان بؤ ضةندين لة كارمةندةكاني حكوميةكان هاوبةشكراوة ، بؤ ئامادةكردنيان  (TOT )راهَينةران بةشَيوةي ميكانزمي 

 بة شَيوةيةك تؤانايان هةبَي بؤ ئامادةكردن وئةنجامداني كةلوثةل وجانتاي راهَينان .وثسثؤِري كردنيان 

 هؤشياركردنةوةي هةَلبذاردنةكان بؤثلاني استراتيجي دةربارةي هةوةها كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان بةردةوامة لة جَيبةجَيكردني 

ن اي راطةياندلة رَيطاي فةرمانطئامادةكاري بؤ هةَلبذاردنةكاني داهاتوو ، لة بةر ئةوة ضةند وةرك شؤثَيكي رؤشنبيري ئةنجامدا 



لة ئؤفيسي راهَينان لة هؤبةي رَيكارةكان وراهَينان ة جةماوةرةوة/ هؤبةي ثةيوةندي هةَلبذاردنةكان بة هاوكاري تيمي وثةيوةندي كردن ب

دةربارةي ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري لة دةزطا حكوميةكان هؤبة تايبةتةكان لة ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةكان هةروةها نيشتيماني 

بؤ دةزطا حكوميةكان لة طةَل تيمي راهَينان بؤ بةرَيكردني تيمي طةِرؤك هةروةها  ، وةكو وةزارةتي كار وبارؤدؤخي كؤمةَلايةتي ،

 انة .حكومي تؤماركردني كارمةندةكاني ئةم دةزطا

ني تايبةت بة ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةروةها لة لايةني هؤنةريةوة هةوَلداني كارمةندةكان بةردةوامة لة ناوةندةكاني تؤماركرد

وة نوَيةكان بؤ ( دةنطدةر لة ئةوانة لةدايكبو634.631هةَلبذاردنةكان لة ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري كةوا بؤ بة ئةنجامي تؤماركردني )

( دةنطدةر هةروةها كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ذمارةي ئةو كارتانةي كةوا دابةشكراوة 124.589كةوا ذمارةيان طةيشتة ) 8226ساَلي 

دةنطداني تايبةت ، دةربارةي كارتي بايؤمةتري  (664.345طداني طشتي دابةشكردوة ، و )( كارتي بايؤمةتري دةن52.242طةيشتوةتة )

لة ( كارتي بايؤمةتري ، لة طةَل بةردةوامي وةَلامدانةوةي ثةيوةنديةكان 63.316ذمارةيان طةيشتوةتة )كارتي ئاوارةكان وِراطوَيزراوان 

بؤ  ( ،9444ةوة )َلامدانةوةي ثرسيارةكاني دةنطدةران لة ِريطاي ذمارةي خؤرايبؤ ولة ئؤفيسي نيشتيماني يةكةي ثةيوةندي كردنةوة 

  بكةنبةِري ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلئةوانةي كةوا طرنطي دةدةن بة 

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

 بايؤمةتري .

 ووتةبَيذي ِراطةياندن

 


