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 ووتةي هةفتانة

 ئافرةتان بةرامبة وةستان بة دذي توندوتيذي رؤذي   11كؤميسيؤني بالاي هةَلبذاردنةكان بةشداري دةكات لة هةَلمةتي  -

 لة ثارَيزطاكان. زانكؤكانشنبيري هةَلبذاردنةكان لة نَيوان قوتابياني ئامادةيي ورؤ ئؤفيسي ثارَيزطاكان كاردةكةن بؤ بَلاوكردنةوةي  - 

 . 1224 ةكانيينوَي ( لة لةدايكبووة121.015تؤماركردني ) -   

ر رَيكخستني داتاكاني كانديدةكاني ساَلاني ثَيشوو لة سةرةتاي ردةكةن لة سةةنجومةني كؤميسياران لة كؤميسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان كائ

ئةنجومةني ثةسةندكراوة لة رَيطاي هؤبةي بارودؤخي كانديدةكان ، لة بةر ئةوة دامةزراندني كؤميسؤنةوة بة هةوَلدان بؤ درووستكردني داتابةيسي بةتوانا و

 ِراثرسيئةوةانةي سزاي ياسايي متمانةي وهةَلوشاندنةوةي ( 1212 -1214وة كةوا لة ساَلاني )وةشَيتةَلكؤميسياران بِرياري داوة بة كانديد كردني ئةو كانديدانة هة

وَيِراي ثابةندبووني كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان اثرسي ويةكساني ، لايةن دةستةي نيشتيماني ِر لةسراوي فةرمي دةرضوو ونوويةكساني لةسةريان هةية ، بة ثَيي 

سياسيةكة ِرثؤرتي ساَلانة ثَيشكةش دةكات اتووة ) حزبة كةوا لة دةقةكةي ه (60مادةي ) 1215ؤ ساَلي ( ب61ذمارة ) سياسيةكان حزبةَيبةجَيكردني دةقي ياساي بة ج

حزبة سياسيةكان ، بة مةبةستي بةردةوام دةبَيت بة ثةيوةنديكردن لة طةَل سياسيةكان  اي حزبةلة بةر ئةوة فةرمانط ضاودَيري ودارايي( ديوانيبؤ  ذمَيرياريبؤ 

ةكطرتوة اودَيري ودارايي يواني ضدي سةردانيكردنيان وناردنيان بؤتؤماركراوةكان بؤ  وو حزبةكؤتايي ساَلاني ثَيش اريداراييان بؤ ذمَيري ئامادةكردني وثَيداني ِراثؤرتي

  ضاودَيري كردني وبةدواداضونةوةي وهةَلسةنطاندني سياسي بؤ مةوداي ثابةندبوونيان بة جَيبةجَيكردني دةقةكاني ياساكة .، وَيِراي 

كؤبوونةوةيةكي فراواني ئةنجامدا لة طةَل بةِرَيوةبةِري ئؤفيسي ثارَيزطاي ها لة ضوارضَيوةي كؤبوونةوةي بةردةوامي سةرؤك ئةنجومةني كؤميسياران هةروة

شتي طمةني كؤميسياران وبةِرَيوةبةِري ي ئةمينداري طشتي ئةنجوثارَيزطاكة ، بة ئامادةبوون وةندةكاني تؤماركردن وبازنةي يةكةميناهةَلبذاردنةكان وبةِرَيوةبةِري 

كارة سثَيردراوةكاني وئاشنابوون لة ضؤنَيتي  دائري كارطَيري ودارايي لة رَيطاي بازنةيةكي ئةليكترؤنيةوة ، بة مةبةستي ثةيوةنديكردن وبةدواداضوونةوةي

ي ي جةودةلايةنلة طةَل تةرخانكردني ثَيداويستةكاني ثَيويست بؤ داواكاريةكاني كار بة شَيوةيةك  ةوةوكارطَيِري ودارايي هونةري ِرَيوةضوونةوةي كارةكان لة لايةنيبة

 كاري هةَلبذاردنةكاندا . لة بةدي بهَينَيت طشتي

دةذة رؤذي  11، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان بةشداري كرد لة هةَلمةتي بةرامبة ئافرةتان هاني بؤ وةستان دذي توندوتيذي لة طةَل رؤذي جيهةروةها بة هاوكاتي 

ةتان رةتةوة يةكطرتوةكاني تايبةت بة ئافتةي نبؤ وةستان لة دذي توندوتيذي بةرامبةر ئافرةتان لة ضوارضَيوةي ئةو هةَلمةتةي كةوا دةستوندوتيذي بةرامبة ئافرةتان 

ئةنجامداني نةدوةيةكي رؤشنبيري بؤ يادكردنةوةي ئةم رؤذة لة ئؤفيسي ، هةروةها ئةنجومةني كؤميسياران ئاراستةيان كرد بؤ  1222بَلاوي كردوتةوة لة ساَلي 

افرةتان بؤ ئ ةة بؤ بةرزكردنةوةي هؤشياري لبة رَيكةوتني كار لة طةَل لايةنة ثةيوةنديداريةكانةوبةردوةامبوون ني وئؤفيسي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان ، وَيِراي شتيماني

هاوكاري كاري ئةنجامداوة لة ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةكان وئؤفيسي هةرَيمي ؤميسيؤن تيمي ئافرةتاني ك ، هةروةها بةشداريكردنيان لة هةَلبذاردنةكاني

ئافرةتان بؤ تؤماري بايؤمةتري وثَيداني كارتي دةنطدةري بايؤمةتري ايشي كؤمةَلطاي مةدةني ورَيكخراوي كؤمةَلطاي مةدةني دةربارةي هانداني كوردستان لة طةَل ئاس

ان طرنطي زطاكثارَيهةَلبذاردني دؤخة. لة لايةنَيكي ترةوة ، ئؤفيسي  ةولة طةَل ئةوانةي كة هةرةشةي ئةليكترؤني دةكةن بؤ نةهَيشتني ئ رةفتاركردن، هةروةها ضؤنَيتي 



ةدوةي ئةنجامداني ن جَيبةجَيكردني ئةم بابةتة لةرَيطةي و ،لة ثارَيزطاكان زانكؤكان ولة نَيوان قوتابياني ئاماديي بَلاوكردنةوةي رؤشنبيري هةَلبذاردنةكان  دةدةن بة

  رؤشنبيريةوة ،

تيمي طةِرؤكي بةرَيكرد بؤ تؤماري بايؤمةتري بؤ ئةو هاوَلاتيانةي كةوا ، هةروةها  ي داهاتوولة بةر طرنطي تؤماري بايؤمةتري بؤ بةشداريكردنيان لة هةَلبذاردنةكان

 بؤ لةدايكبووة نوَيكان . دوةي رؤشنبيرينة ئةنجامثَيشتر ةتريان تؤماري بايؤم

ثَيويستة تؤماري بايؤمةتري ئةنجام بدةن ، وبؤ بةردةوامبووني كؤميسيؤن لة ؤمةتري بؤ ئةو هاوَلاتيانةي كةوا يهةروةها بةمةبةستي فراوانكردنةوةي تؤماري با

مسؤطركردني  ردني رَيذةي ئةم دوو ثرؤسةية ، وزيادةك وثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري ودابةشكردني كارتي بايؤمةتري  هةَلمةتي هةَلبذاردنةكان بؤ هةردوو

رةوة بؤ ئةنجامداني كةلوثةلي هةروةها كؤميسيؤن كاردةكات لة رَيطاي فةرمانطاي راطةياندن وثةيوةنديكردن بة جةماوة ،داهاتوو  يلة هةَلبذاردنةكانكردنيان بةشداري

 بةشداريكردنيان لة تؤماري بايؤمةتري . يبةتي )ئافرةتان( بؤ هاندانيان لةاهةموو دةنطدةران ، بةتبة مةبةستي هؤشياركردنةوةي  فديؤيي )جرافيك(

بؤ سوودوةرطرتن لة  ثرسيارةكانياننووسراو( دةربارةي ردن بة جةماوةرةوة بؤ دةركردني )فةرمانطاي ِراطةياندن ثةيوةندي كهةروةها هاوكاري كار ئةنجامدرا لة 

 تؤماركردنئةركةكان زياتردةكرَيتةوة بؤ كؤميسيؤن هاتووة لة رَيطاي ناوةندي ثةيوةنديكردنةوة ، هةروةها  ي كةوا لة لايةن هاوَلاتيانةوةوةَلامدانةوةي ئةم ثرسيارانة

لة  ونووسراوي ئةو سةردمة ذويي وِراثؤِرتيي وميَ ةلي فيدبؤيبؤ دةرهَينةري كةلوث 1211وثاراستني كةلوثةل ورَيكارةكاني هةَلبذاردنةكاني دةي تشريني يةكةمي 

 هةَلبذاردنةكان .

كاري كارمةندةكاني ناوةندةكاني بةدواداضوونةوة دةكات لة سةر  وسةرؤكي بةرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان هةروةها لة باريةكي ترةوة ، سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران

يسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةكاني تايبةت بة كؤميسيؤن لة ثارَيزطاي هةَلبذاردنةكان دةربارةي ميكانزمي ي رباَلاوة لة ئؤفتؤماركردني تايبةت بة كؤميسيؤن

كةوا ذمارةيان  1224لةدايكبووة نوَيةكان بؤ ساَلي ( دةنطدةر لة ئةوانة 461.461)كةوا ئةنجامةكةي طةيشتوةتة تؤماركردني جَيبةجَيكردني ثرؤذي تؤماري بايؤمةتري 

طداني طشتي ( كارتي بايؤمةتري دةن04.141( دةنطدةر هةروةها كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ذمارةي ئةو كارتانةي كةوا دابةشكراوة طةيشتوةتة )121.015طةيشتة )

 لة طةلَ  ( كارتي بايؤمةتري44.214ذمارةيان طةيشتوةتة )ةي كارتي ئاوارةكان وِراطوَيزراوان كارتي بايؤمةتري دةنطداني تايبةت ، دةربار (451.505دابةشكردوة ، و )

لة ئؤفيسي لة يةكةي ثةيوةندي كردنةوة ، لة طةَل بةردةوامي وةَلامدانةوةي ثةيوةنديةكان  ( بريكاري حزبي سياسي 165( ضاودَيري ناوخؤيي ، و)1.515ئامادةبووني )

بةِري كةوا طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلبؤ ئةوانةي  ( ،5115َلامدانةوةي ثرسيارةكاني دةنطدةران لة ِريطاي ذمارةي خؤرايةوة )بؤ ونيشتيماني 

بؤ بينيني رَيذةطشتيةكاني ثرؤسةكان بؤ هةردوو ثرؤسةكة تؤماركردن  https://ihec.iq/biometric-registrationبكةن  ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن 

 ودابةشكردني بايؤمةتري .

 ووتةبَيذي ِراطةياندن

 

 

 


