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 خشتةي كارةكاني طفتوطؤ دةكات. لة دانشتني ئاسايي ئةنجومةني كؤميسياران 

  طفتوطؤ دةكات بؤ زيادةكردنةوةي رَيطاي بةهَيزكردني دانابةيسةةةةةكاني نؤمارنامةي سةةةةةرئكي ئةةنجومةني كؤميسةةةةياران لة طةتي وةزارةني بازرطاني

 دةنطدةران .

 . ئةنجومةني كؤميسياران ئاراستة دةكات بؤ ثةيوةندي كردن بة سةرئكي طةرةكةكان بؤ فراوانكردنةوةي كاري بايؤمةنري 

 كؤميسياران وبةِرَيوةبردني هةليبذاردنةكان بةدواداضونةوةي كاري مةيداني دةكةن.ئةنجومةني  ئةنداماني 

 وونةي هةفتانة:

لة بةرواري ئةنجامدا ليبذاردنةكان كؤبونةوةي ئاسةةايي فةفتةميان كؤميسةةيؤني بالياي سةةةربةخؤي هةاران لة سةةةرئو وئةنداماني ئةنجومةني كؤميسةةي

ني ميكانزمَيك بؤ مسةةةةؤطركردني مافةكاني بةيةةةةداريكردني جؤنَيتي دانا، بؤ طفتوطؤكردني بةابةةنةةكةاني خشةةةةتةةي كةارةكةان ، ولةة ئةوانة 8/3/0203

 ي،)فةجز(ي ئةليكترئندةنطدةرةكان لة ثرئسةي هةليبذاردنةكان ، بؤ ئاسانكردنةوةي نؤماركردني دةنطدةران بة يَيوةيةكي بايؤمةنري لة رَيطاي بةرنامةي 

دةنوانن يةةةؤَيني دةنطدةرةكان بناسةةةَية لة هةر كؤيةو بن ، هةروةها لة ئةليكترئني كةوا لة رَيطايةوة نيمي طةِرئو بؤ ئةنجامداني نؤماري بايؤمةنري 

ليةني كةوة ولة ئةو بابةنانة ثَيداني موسياسيةكان لة ضةند لايةنيةطفتوطؤ كرا دةربارةي فةرمانطاي كاروباري فزب ورَيكخراوة دانشتنةكةدا ضةند لايةنَيك 

لياني ساكي د كانديدَيوةي ثةسةندكردن ضةنثوضةةليكردنةدامةزراندني فزبةكان ،هةروةها طؤِريني ناوي ئةو فزبانةي دةيانةوَي ناوةكانيان بطؤِرن ، وَيِراي 

 ثَيشوو بة ثَيي رَيكارةكاني بةرثرسياريةني ويةكساني نيشتيماني .

راوانكردنةوةي كاري نؤماري بايؤمةنري ثرئسةةةي ثلاني كاري بؤ فومةني كؤميسةةياران ي دةنطدةران دةسةةتورياي، سةةةرئو وئةنداماني ئةنجلة لايةني ماف

ناوةندةكاني نؤماركردن وبلياوكردنةيان لة رَيطاي دابةيكردني كارمةندةكان دني كارني بايؤمةنري دةنطدةران ثةسةند كرد ، نؤماري بايؤمةنري ودابةيكر

 ، بؤ دةستكةونني ناونيشاني دةنطدةرةكان . ثارَيزطاكانهةموو سةرئكي طةِرةكةكاني  بة لة سةر ناوةندةكاني دةنطدان ، وثشة بةستن

كؤميسةةياران طفتوطؤي كرد لة نؤماري دةنطدةران ، سةةةرئكي ئةنجومةني  كردني ، و بؤ بةهَيزنرين ة طةتي ثرئذةي بايؤمةنريهةروةها لة طةتي طونجاندن ل

 نَيوان كؤميسيؤن و وةزاةني بازرطاني لةطاي ئاليوطؤِر كردني دةانابةيسةكان وزانياريةكاني كاري هاوبةش لة رَي هاوكاري كردني وةزيري بازرطاني بؤطةتي 

ِراي ، وَيبةرذةوةندي طشةةةتي  ببَية بةةسةةةةكاني كؤميسةةةيؤني هةليبذاردنةكان بة يةةةَيوةيةو هاوناكردني دانابةيسةةةةكاني فؤرمي خؤراو ودانابيرَيطاي 

َيكردنةوةي داناكاني كارني خؤراكي ئةليكترئني ، بؤ ئاسةةةةانكردنةوةي كارةكاني لة ئةنجامداني هةاوكةاري لةة طةةتي يةذنةةكةاني وةزارةني بةازرطةاني بؤ نو

وَيِراي هةةوليةدان بؤ بةةسةةةةتنةةوةي دانةاكان لة طةتي وةزارةني ثرئذةكةةي ، هةةروةهةا زيةادةكردني بةة دانةاي داواكراوة بةة ثَيي رَينمةايةةكةاني كةارثَيكراوة، 

 باري كؤمةليةلايةني بؤ ثَيكهَيناني دانابةيسي نةواو وبةهَيز .وكاركردن وكارونةندرووستي وناوخؤ 

وئةمينداري طشةةتي لة ضةةوارضةةَيوةي بةدواداضةةونةوةي مةيداني ، ضةةةند ئةندامَيكي ئةنجومةني كؤميسةةياران ، وسةةةرئكي بةرَيوةبردني هةليبذاردنةكان 

لة سلَيماني وقادسية وكةركوو هةروةها اني ثارَيزطاي هةليبذاردنةكانيان كرد ئةنجومةن ، وجَيطرةكاني هونةري وكارطَيِري ودارايي ، سةةرداني ئؤفيسةةك

ان وهؤبةكان لة طةتي بةِرَيوبرةكاني ئؤفيسةةةةةك ئةنجامدا بةة هةةر ثةارَيزطايةو و كؤبوونةوي بةردةوامياننةاوةنةدةكةاني نؤمةاركردن وكؤطةاكةاني نةايبةةت 

ني دانراوة بؤ نؤماركردني هةموو دةنطدةراني ثارَيزطاكة بة يةةةةَيوةيةكي بايؤمةنري وداناني ميكانزمي لابؤ بةدواداضةةةةونةوةي ثونةاوةنةدةكةاني نةايبةت 



ئاراسةةتةكردن بة يةكان وةكو سةةةرئكي طةِرةو ، و ا ثاليثشةةتدابةيةةكردني كارني بايؤمةنري بة هاوكاري هاوبةيةةةكاني ثرئسةةةي هةليبذاردنةكان ودةزط

امةني نةندرووستي وسةليثابةند بوون بة رَينمايةكاني بةِريوبةِرايةني بةرطري مةدةني ، بؤ ئامادةكردني ذينطةي نةندرووسة ، بؤ مسؤطركردني  طرنطي

ِري ودارايي رطَيثيشةةةيي وبةرطري بؤ ثاراسةةتني ئامَيرةكاني وكةلوثةلة لؤجسةةتيةكان لة كؤطاكان ، وَيِراي بةدواداضةةونةوةي ثابةندبوون بة رَينمايةكاني كا

  نايبةت بة كؤميسيؤن .

ةني ئةندام ئةنجومبةسةرئكايةني  ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق ، بؤ طفتوطؤكردني ثةرنوكي ياساي هةليبذاردنةكاني ئةنجومةني ثارَيزطاكان لة ةروةها ه

،  (UNAMI)ةني بؤ يارمةنيداني هةليبذاردنةكان لة ليذنةي ياسةةةايي لة كؤميسةةةيؤن بة ئامادةبووني نيمي نَيودةوليكؤميسةةةياران كؤبوونةوةي ئةنجامدا 

بؤ طفتوطؤكردني هةمواركردني ياساي هةليبذاردنةكاني ئةنجومةني نوَينةران وئةنجومةني ؛(IFES )وبريكاري نَيودةوليةني بؤ سيستمي هةليبذاردنةكان 

 ة نَيودةوليةنيةكان .ثارَيزطاكان وقةزا ونافيةكان ، هةروةها طفتوطؤكردني لايةنةكاني هونةري وياسايي بة ثَيي ثَيوةر

كؤبوونةوةي ليذنةي ثرئسةيةكاني ئةنجامدا  بذاردنةكان بؤ كاروباري هونةريجَيطري سةرئكي بةِرَيوةبردني هةلي بةسةةرئكايةني لة لايةني هونةريةوة ،

ارةكاني كبةرةوثَيشضونةوةي كاري لايةني هونةري وَيِراي بةدواداضونةوةكردني لة كؤميسيؤني هةليبذاردنةكان ، بؤ طفتوطؤكردني نةوةرةكاني نايبةت بة 

  نؤماري بايؤمةنري ودابةيكردني كارني دةنطدةري بايؤمةنري .

 دةنطدةر (602.650)كةوا طةيشتنة   0224لة طةتي لةدايكبوواني دةنطدةر ( 102.056)بة نؤماركردني ، ئةركةكاني كارمةندةكان لة ئةنجامدا طةيشتة بة 

كارني بايؤمةنري دابةيةةكردوة ، ثَيكهانووة لة ( 525.666)، هةروةها ناوةندةكاني نؤماركردن  دةنطدةر (65.606)( كةوا طةيشةةتنة0222ولةدايكبووي )

كارني نايبةت بة هَيزة ئةمنيةكان و هَيزي ضةةةةةكدار ، هةوروةها كارني ئاوارةكان وِراطوَيزراوان  (032.212)كارني دةنطداني طشةةةةتي ، و   (211.566)

، بريكاري فزبة سياسيةكان (102)ووبريكاري فزبة سياسيةكان لة ضاودَيرةكاني خؤماليي (2.660)نزيكةيكارت بةئامادةبووني . (02.631)طةيشتوةنة 

 مي كؤميسيؤنيهةروةها بؤ ئةوانةي طرنطي دةدةن بة باري هةليبذاردنةكان دةنوانن سةةرداني )ِراثؤرني ثرئسةةيي كؤكراوة بكةن( لة رَيطاي ماليثةِري فةر

 .registration-https://ihec.iq/biometricهةليبذاردنةكان 

نامةي روونكردنةوة نايبةت بة روونكردنةوةي رَيكارةكاني كؤميسةةةيؤن هةروةها ئؤفيسةةي ثارَيزطاكاني هةليبذاردنةكان بةردةوام دةبَية لة بلياوكردنةوةي 

هةليبذاردنةكان ولة رَيطاي ةكردني دةنطدةران كةوا ثَيشةةةةتر نؤماريان ئةنجامداوة بؤ وةرطرنني كارني ةروةها بانطةيةةةةنايبةت بة نؤماري بايؤمةنريةوة ه

 ئامةرازي ِراطةياندني خؤمالييةوة لة ثارَيزطاكان .

 وونةبَيذي ِراطةياندن

https://ihec.iq/biometric-registration

