
 111ذمارة:

 11/1/0202بةروار:

 .ئةنجومةني كؤميسياران دةنطدةدةن لةسةر هةَلبذاردني سةرؤكي بةِرِيوةبردني هةَلبذاردنةكان 

 .ئةنجومةني كؤميسياران كؤبوونةوةيةك ئةنجامدةدةن لة طةَل ئةنجومةني نوَينةران 

 نزمي بةرةوثَيشبوونةوةي كارةكان .ليذنةي ثرؤسةيةكان لَيكؤَلينةوة دةكات لةسةر ميكا 

 ( دةنطدةر تؤماردةكات لة لةدايكبوواني121.101كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان )0222. 

 ووتةي هةفتانة

بؤ طفتوطؤكردني  10/1/0202كؤبوونةوةي ئاسايي دووهةم ئةنجامدا لة بةرواري سةرؤك وئةنداماني ئةنجومةني كؤميسياران 

َيشكةش ث لة كؤبوونةوةكةدا سوثاس وبَيزانينبابةتةكاني تايبةت بة كاري هةَلبذاردنةوة ، وكةوا لة خشتةي كارةكاندا دياري كراوة، 

سةرؤكايةتي )عامر موسى الحسني( بؤ ئةو ئةركانةي كةوا طرتة ئةستؤي وئةنجامي داوة لة ماوةي بةرَيوةبردني  ركرا بؤ دادوة

هةَلبذاردنةكان ، وثاشان كردنةوةي دةرطاي خؤكانديدكردن بؤ سةرؤكايةتي بةرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان بؤ خوَلي  بةِرَيوةبردني

، لة ئةنجامةكةيدا دادوةر )عباس فرحان الفتلاوي( كانديد كرا بؤ بةِرَيوةبردني ئيدارةي هةَلبذاردنةكان ، ودةستي ضوارهةم 

 .َيي برياري ئةنجومةني كؤميسيارانبة ث 11/1/0202لة رؤذي يةك شةمم بةرواري بةكارةكاني 

وليذنةي ياسايي لة ئةنجومةني  ي باَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكانهةروةها لة كؤبوونةوةيةكي هاوبةش لة نَيوان كؤميسيؤن

بؤ كارةكاني كؤميسيؤن وداواكاريةكاني كاري كردةوة  دووثاتي اوهاوكاري وثاَلثشتي تةوليذنة ثةرلةمانيةكة نوَينةران ، 

كرد لةسةر رَيةكارةكاني  كفتؤطؤيانهةَلبذاردنةكان، هةروةها سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران وئةندامةكاني كؤميسياران 

كؤميسيؤن و وضؤنَيتي بةرزكردنةوةي رَيذةي تؤماري بايؤمةتري ، وثَيداويستيةكانيان بؤ ئةنجامداني هةَلبذاردني ئةنجومةني 

نكة وطرنطي دان بة جَيبةجَيكردني فايلي كارمةندةكاني خاوةن طريَ بةستي هةَلبذاردن ضوثارَيزطاكان بؤ هةَلبذاردنةكاني داهاتوو ، و

 زؤرن وهؤكاريك بوون بؤ سةركةوتني كاري دةزطاكة.خاوةن ثسثؤِري 

دادوةر علي رشيد كؤبوونةوةيةكي ، ئةندام كؤميسياران بؤ كاري ناوةندةكاني تؤماركردن لة عَيراق لة بةدواداضونةوةيةكي بةردةوام 

سةر بة ثارَيزطاي موسنا بؤ طفتوطؤكردني كارةكانيان و ئةنجامدا لة طةَل بةِرَيوةبةرةكاني ناوةندةكاني تؤماركردن بازنةي يةكةمي 

ثرؤذةي تؤماري بايؤمةتري ، و بؤ سةركةوتني ئاراستةي كرد بة طرنطي كاركردن بة ثَيي سيستم ورَينمايةكاني كؤميسيؤن 

 ؤمةتري وثَيدانيبانطةشكردني ئةودةنطدةرانةي كةوا خاون كارتي كورتةخايةنن بؤ نوَيكردنةوةي داتاكانيان بةشَيوةيةكي باي

طرنطي ثةيوةندي كردن و رَيكةوتن لة طةَل هةروةها ركردني مافيان لة هةَلبذاردنةكاني داهاتوو ، بؤ مسؤط يانتؤماركردني ثسؤلة

 ، بؤ بةرزكردنةوةي رَيذةي دابةشكردن وتؤماركردني بايؤمةتري .سةرؤك طةرؤك وبريكاري خؤراك لة ثارَيزطاكان 



ياريدةدةري سةرؤكي بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان بؤ كاروباري كارطَيِري ودارايي علي سالح بةشَيوةيةكي بةردةوام ، 

وةندةكاني تؤماركردني بازنةي يةكةمي ي بازنةي ئةليكترؤنيةوة لة طةَل بةِرَيوةبةِرةكاني نااكؤبوونةوةيةكي ئةنجامدا لة رَيط

ئاشنابوون لة ضؤنَيتي بةِرَيوةضوني كارةكان ، بؤ طرنطي كاركردني زياتر دةربارةي تؤماري بايؤمةتري ثارَيزطاي ميسان ، بؤ 

 ودابةشكردني كارتي بايؤمةتري ضونكة تةنها دةرفةتة بؤ بةشداريكردن لة ثرؤسةي هةَلبذاردني داهاتوو .

ل عباس كؤبوونةوةيةكي ئةنجامدا لة مهند فازوةها ياريدةدةري سةرؤكي بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان بؤ كاروباري هونةري هةر

ارةكان ، بردنةوةي كوةَيتايبةت بة بةشةكان وميكانزمي بةرردني تةوةرةكاني طةَل ليذنةي ثرؤسةكان لة كؤميسيؤن ، بؤ طفتوطؤك

كارتي دةنطدةري بايؤمةتري ، كةوا لة ئةنجامةكةيدا  وَيِراي طفتوطؤكردني رَيكارةكاني ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري ودابةشكردني

 ( 505.031)كةوا تؤماركردنيان طةيشتوةتة  0222ولة نَيوانيان لةدايكبوواني دةنطدةر  ( 000.555) طةيشتوةتة تؤماري بايؤمةتري 

بؤ دةنطداني  (111.851)  وبؤ دةنطداني طشتي  (531.061) كارتي بايؤمةتري دابةشكراوة (665. 063)هةروةها دابةشكردني 

بؤ ، هةروةها كارت  (14.5114) لة ئامةرازي ئةمني وهَيزة ضةكدارةكان ، بةَلام كارتةكاني ئاوارةكان وراطوَيزراوان طةيشتوةتة  تايبةت

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

registration 

ؤشنبيري ةركشؤثَيكي رنةوةي ثسثؤِري وثَيطةيشتني كاري هةَلبذاردنةكان ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان وتركرداضوارضَيوةي زي لة

نكردنةوةي رَيكارةكاني سكاَلا وتانة لة بؤ رو (UNAMI) راق نةكان لة عَيبة ئامادةبووي تيمي يارمةتيداني هةَلبذاردئةنجامدا 

وذمارةيةك لة كارمةندةكاني ئؤفيسي نيشتيماني وهؤبةكاني ئامادةبوون وئةم ووةركشؤثة ئةنجامدرا لة لايةن هةَلبذاردنةكان 

لة ئةم جؤرة  ثرؤسةكان وتةنكنولوجيا زيانياريةكان ئةنجامدرا لة كؤميسيؤن ، هةروةها لة داهاتوودا وةركشؤثيفةرمانطاي 

 دةدرَيت . لة ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةكان ئةنجامئةنجامدةدرَيت 

 ي هةلبذاردن بؤ  بَلاوكردنةوةي هؤشياري هةَلبذاردنةكان ، ئؤفيسيهةروةها بؤ تةواوكردني ثرؤذةي رؤشنبيركردني قوتابيةكان 

ردنةكان( لة هةَلبذا بابةتيثارَيزطاكة بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةي )ي بةرَيكةوتن لة طةَل بةِريوةبةِرايةتي ثةروةردةثارَيزطاي بايبل 

بؤ تةرخانكردني كاتي تايبةت لة رؤذةكاني خوَيندن بؤ طفتوطؤكردني  ئامادةييةكان بةِرَيوةبردني قوتابخانةرَيطاي رَيكةوتن لة طةلَ 

بةم نزيكانة دةطةنة تةمةني ياسايي بؤ ولة ئامادةييةكان ، بةتايبةتي ئةمانة بابةتي رؤشنبيري كردن لة سةر هةَلبذاردنةكان لة ث

 بةشداريكردن لة ثرؤسةي دةنطدان .

 ووتةبَيذي ِراطةياندن
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