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   بةدواداضونةوةي كاري ناوةندةكانيتؤماركردن لة رَيطاي بازنةي ئةليكترؤني.ئةنجومةني كؤميسياران بةردةوام دةبَيت لة سةرؤكي 

 ةرؤكي بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان سةرداني ئؤفيسيةكاني هةَلبذاردنةكاني ثارَيزطاي بةغداد رسافة دةكات .س 

  بةردةوام دةبَيت لة ثرؤذةي تؤماري بايؤمةتري دةنطدةران .كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان 

 وتةي هةفتانةو

ؤي باَلاي سةربةخ ةكاني سةرؤك وئةنداماني ئةنجومةني كؤميسياران بؤ رَيكخستني كاري كؤميسيؤنيبةردةوام كاتي لة طةَل دانشتنةبةهاو

،  بةشَيوةيةكي راستةوخؤ لة سةر ضالاكَيةكاني هونةري وثرؤسةييامة لة بةدواداضونةوةي بةردةوام بةردةوئةنجومةن ، هةَلبذاردنةكان 

اي ي طشتي ئةنجومةن وفةرمانطوئةمينداريتوميكانزمي جَيبةجَيكردني بِريارة دةركراوةكان بة رَيكةوتن لة طةَل بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان 

 كاروباري حزب ورَيكخراوة سياسيةكان .

كؤبوونةوةي ئةنجامدا لة طةَل هةروةها لة بارةي بةدواضونةوةي كارةكان ، سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران دادوةر جليل عدنان خلف 

 ي بازنةي يةكةم تايبةت بة ئةم ثارَيزطا ، بة ئامادةبوونيكردنثارَيزطاي )قادسية( وبةرَيوةبةري ناوةندةكاني تؤماركاني بازنةي يةكةمي اوةرَيكخر

ئةنجامةكانيان لة تؤماركردني ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري جَيطيري سةرؤكي بةرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان ، بؤ وةستان لة سةر  هةردوو

 بةشَيوةيةكي دستووري . ودابةشكردني كارتي دةنطدةري بايؤمةتري ، بؤ مسؤطكردني مافةكاني دةنطدةرةكان بؤ دةنطدان

ريةكاني كاري هونةري لة كؤميسيؤني باَلا بؤ هةَلبذاردنةكاني داهاتوو ، سةرؤكي بةِرَيوةبردني ئامادةكا زياتركردنةوةيهةروةها بؤ 

ري بةش وهؤبةكاني كاكةوا تايبةتة بة  2222ئامادةكردني ثلاني ساَلانةيي بؤ ساَلي ئاراستةي كرد بة دادوةر عباس الفتلاوي  هةَلبذاردنةكان 

ةها بةرَيوةبةرةكاني ئؤفيسي راتيجي ثَينجي، هةروثلاني ئستكؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ، كةوا دةبَيت بة قؤناغَيك لة قؤناغةكاني 

بؤ ئاسانكردنةوةي هةَلبذاردنةكان لة ثارَيزطاكان ئاراستةكراون بؤ طرنطي بةدواداضونةوةكردني كارةكاني ناوةندةكاني تؤماركردن 

هةَلبذاردنةكان بةدواداضونةوةي ن بةشَيوةيةكي بايؤمةتري ، هةروةها سةرؤكي بةِرَيوةبردني ثَيشوازيكردن لة دةنطدةرةكان بؤ تؤماركردنيا

 ةل شارةزابووني راستةوخؤي هةَلبذاردنةكان لة ثارَيزطاكان بة دةستثَيكردن لة ثارَيزطاي بةغداد/رسافة ، بؤ سمةيداني دةكات بؤ ئؤفي

جَيبةجَيكردني لايةنةكاني تةندرؤستي وبةرطري لؤجستيةكاني ئؤفيسةكة ، وَيِراي و لايةنة هونةريةكان وكارطَيِريةكان  ئامادةكراوةكاني

 ئامَيرةكاني نيابوون لة شحن كردني باتريتايبةتةكان بؤ دَل ليذنةئامَيرةكان وكةلوثةلةكاني هةَلبذاردنةكان ، لة طةَل ئاراستةكردني 

 اضونةوةي سيستمي كامَيرةكان بؤمسؤطركردني كةلوثةلة هةَلطراوةكان .هةَلبذاردنةكان وضاكسازي كردنيان بؤ ثاراستنيان وبةدواد

جَيبةجَيكردني رَيكارةكاني تةندروستي وبةرطري لة رَيطاي بةشي بةرطري ولة هةمان ضوارضَيوة ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان طرنطي دةدات بة  

وة ، ولة ئةوانة ئامادةكردني سيستمي ئاطركوذَينة ني كؤمةَلَيك لة رَيةكارةكانشارستاني كةوا رؤَلي خؤي دةطرَيتة ئةستؤ لة رَيطاي جَيبةجَيكرد

ان شؤثي راهَين وةرك امدانيئةنج ردن لة مةترسيةكان و راهَينان كردن بة تيمَيك بؤ كاركردن لة سةري ، لة رَيطايكبةرطري وداناني ثلان بؤ 

اكان دةكرَيت لة هةموو ثارَيزط كوا جَيبةجَيكرا لة ثارَيزطاكاني )واست ، ئةربيل ، دهؤك( ، وجَيبةجَي،  بةرطريتندروستي و  لة سةر رَيكارةكاني 



 ئؤفيسي ثارَيزطاي  وهةمو ي و ثيشةيي لةتسوام بؤ رَيكارةكاني هؤبةي تةندروبة شَيوةيةكي بةردةوام ، وَيِراي بةدواداضونةوةي بةردة

 . هةَلبذاردنةكان

ولة نَيوانيان دةنطدةر (343. 639)طةيشتوةتة ، ثرؤذةي تؤماري بايؤمةتري ولة لايةنة هونةريةكاني كاري ئؤفيسي ثارَيزطاي هةَلبذاردنةكان 

 963) ري دابةشكراوة كارتي بايؤمةت(984. 324) هةروةها دابةشكردني   (333. 996)كةوا تؤماركردنيان طةيشتوةتة  2222لةدايكبوواني 

بؤ دةنطداني تايبةت لة ئامةرازي ئةمني وهَيزة ضةكدارةكان ، بةَلام كارتةكاني ئاوارةكان  ( 464.  669) وبؤ دةنطداني طشتي  (338. 

( بريكاري حزبي سياسي ، لة طةَل 272( ضاودَيري خؤماَلي ، و )1.721بة ئامادةبووني ) كارت ، (74.325) وراطوَيزراوان طةيشتوةتة 

 لة رَيطاي ذمارةيناوةندي ثةيوةنديةكان لة ئؤفيسي نيشتيمناني بؤ وةَلامدانةوةيان لة سةر ثرسيارةكاني دةنطدةران بةردةوامبووني يةكةي 

ةِري ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن بكةن  بؤ ئةوانةي كةوا طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلب (،7667خؤِرايي )

registration-https://ihec.iq/biometric 

ؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ، وكاري بؤ كدةنرَيت بة ناسنامةيةك رؤشنبيري هةَلبذاردنةكان كةوا دا دةكردنةوةيوةها لة ضوارضَيوةي زيارهة 

كارمةندةكاني ئؤفيسي نيشتماني ونوسينطةكاني  بؤ ئامادةكردني ثرؤذةي )رؤذي هةَلبذاردنةكان( بةمةبةستي  بةتواناكردنوبةشي راهَينان 

ة ضةند لايةنَيك لةخؤدةطرَيت وةكو ) رَيكارةكاني هةَلبذاردنةكان ثرؤذةكوةها ر، هة 2222ةي كاتي ئامادةكراوة بؤ ساَليثارَيزطاكان بة ثَيي خشت

َيوة ياساييةكان ، ئةمني سيبراني ، رَيكارةكاني دةنطدان بة ثَيي سيستمي ئةليكترؤني ، ردني هةَلبذاردنةكان ، ض، شَيوةكاني بةِرَيوةب

جؤنَيتي دةستنيشانكردني ئةنجامةكان و ِراطةياندنيان ، وئاشنابوون لة ئةزموونةكاني نَيودةوَلةتي وسيستمةكاني هةَلبذاردنةكان وميكانزمي 

 ( وهةموو لايةنةكان هةَلبذاردنةكان .

 تةبَيذي ِراطةياندنوو

https://ihec.iq/biometric-registration

