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 -1مقدمه
ایتاليا خواستگاه هنر و فرهنگ بسياری از کشورهای اروپایی است و مهد دوره رنسانس در اروپا .پایتختت ایتاليتا
رم مرکز تمدن دنيای غرب و مذهب کاتوليک در جهان است.
ایتاليا تاریخی غنی دارد که نه تنها پشتوانه فرهنگی و هنری مردم این کشور است بلکه به دليل وجود موزهها و
بناهای تاریخی فراوان گردشگران زیادی از سراسر جهان به این کشور وارد میشوند.بر اساس نظر یونسکو بيش
از نيمی از ميراث فرهنگی جهان درکشور ایتاليا واقع شده است کشوری کوچک که مساحتش تنها  1/21درصد
از کل خشکیهای جهان است.رم فلورانس و ونيز از جمله شهرهای هنری و زیبای ایتن کشتورند.در کنتار ایتن
شهرهای بزرگ و معروف ميراث فرهنگی پنهانی هم در شهرهایی با تاریخ هزار ساله وجود دارند و عليرغم اینکه
کمتر شناخته شدهاند اما به همان اندازه شهرهای هنری ایتاليا دارای جذابيتند.

 -2موقعیت جغرافیایی
ایتاليا کشوری در جنوب اروپا است .جمهوری ایتاليا در نيمکره شمالی و نيمکره غربی در طول جغرافيایی  6تا 8
درجه شرقی و عرض جغرافيایی  36تا  66درجه شمالی در شبه جزیره ای که از جنوب اروپا تا درون دریای
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مدیترانه ادامه یافته قرار دارد .مساحت کل آن  310231کيلومتر مربع (تقریباً یک پنجم ایران) است که از آن
 226/212کيلومتر مربع خشکی و  7/201کيلومتر مربع آب است 7611 .کيلومتر ساحل دارد.
این کشور از شبهجزیره ایتاليا و دو جزیره سيسيل و ساردنيا در دریای مدیترانه تشکيل شدهاست .ایتاليا از شمال
با کشورهای فرانسه سوئيس اتریش و اسلوانی هممرز است .ایتاليا در درون خود هم دو ایالت مستقل واتيکتان و
سنمارینو را جای داده است.
کوههای آلپ مرزی طبيعی ميان ایتاليا و کشورهای همسایه غرب و شمال را تشکيل میدهد .نقشه ایتاليا را به
چکمه تشبيه کردهاند .دو جزیره بزرگ ایتاليا ساردینا و سيسيل هر دو کوهستانی است  .بيشتر خاك ایتاليا از
نظر زمين شناختی ناپایدار است و در معرض زمين لرزه قرار دارد .این کشور چهار آتش فشان فعال دارد که از
آن جمله اتنا در سيسيل و وزوو نزدیک ناپل قرار دارند .رودهای مهم آن پو تيبر (توره) آرنو ولتورنو گاراليانو
است .بلندترین نقطه آن نقطه ای درست در زیر قله مونته بالنکو (مون بالن) با 6761متر ارتفاع  .ایتاليا با
تابستانهای گرم و خشک زمستانهای معتدل از آب و هوایی مدیترانهای برخوردار است .جزایر سيسيل و ساردینا
از بخش اصلی کشور گرمتر و خشک تر است .کوههای آلپ و دره پو زمستانهای سردتر و مرطوب تری دارند.
شهرهای مهم این کشور عبارتند از رم ميالن ناپل تورین پالرمو جنووا بولونيا فلورانس باری ونيز
مسينا و ورونا.

 -3تاریخچه
در روزگاران کهن ایتاليا دارای امپراطوری های متعدد پادشاهان فراوان دوك ها و بارون ها بوده است عموماً
پاپ ها در حکومت امپراطوری ها نقش داشته اند سلطه و حکومت آلمانی ها بيزانس ها لمباردها نرمن ها
فرانسوی ها اتریشی ها انگليسی ها پاپ ها خانواده های اشرافی ودر مقطعی از زمان مسلمانان ( در
سيسيل ) وجود داشته است  .تا قرن  08ایتاليا صحنه جنگهای پياپی اروپایی ها و عرصه توزان قدرت آنها بوده
است و حتی تا سال  0801رم نيز جزیی از بدنه امپراطوری فرانسه به شمار می آمد  .شروع انقالبها و شورش ها
از دهه های اول قرن  08برای کسب استقالل و آزادی از سلطه خارجی ها و تالش های « کاوور » و «
گاریبالدی » و « ماتسينی » و اتحاد با پادشاهی ایتاليا واعالم رم در ژوئيه  0870به عنوان پایتخت این کشور
ایتاليا در سال  0860یک دولت ملی شد در آن زمان دولت شهرهای این شبه جزیره به همراه جزایر ساردنی و
سيسيل تحت حکومت شاه ویکتور امانوئل با هم متحد شدند .در اوایل سالهای  0221یک دولت پارلمانی شکل
گرفت در این سالها « بنتيو موسولينی » یک دیکتاتوری فاشيستی بنا نمود و ائتالف فاجعه آميز او با آلمان
نازی منجر به شکست ایتاليا در جنگ جهانی دوم گردید  .در سال  0266یک جمهوری دمکراتيک جایگزین
سلطنت پادشاهی شد و شکوفایی اقتصادی به دنبال داشت.
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 -4سیاست
ایتاليا به پایتختی رم دارای  21منطقه و 001استان است  .مهمترین شهرهای ایتاليا رم ميالن ناپل
فلورانس بولونيا کاتانيا ونيز می باشد.
نام کامل قراردادی این کشورجمهوری ایتاليا ونام کوتاه آن ایتاليا و نوع حکومت آن جمهوری است  .دوم ژوئن «
روز جمهوری » روز ملی ایتاليا است قانون اساسی این کشور در اول ژانویه  0268تدوین گردیده است  .سن
رای دهندگان برای رای گيری های عمومی  08سال است به استثنای انتخابات مجلس سنا که حداقل سن رای
دهنده  21سال است  .قوه مجریه شامل ریيس جمهور که توسط گروه انتخابات شامل مجلسين و  18نماینده
منطقه ای برای یک دوره  7ساله انتخاب می شود نخست وزیر که توسط ریيس جمهور و با تایيد مجلس
انتخاب می شود .کابينه دولت که توسط نخست وزیر انتخاب و از سوی ریيس جمهور تایيد می گردد.
قوه مقننه شامل پارلمان دو مجلس سنا و نمایندگان است .مجلس سنا (سنای جمهوری) دارای  301کرسی که
با رای مردم انتخاب ميشوند (  232کرسی بطور مستقيم و  83کرسی توسط نمایندگان منطقه ای ) به عالوه
تعداد اندکی سناتور مادام العمر منجمله روسای جمهور سابق وجود دارند سناتورها برای یک دوره  1ساله
فعاليت ميکنند  .مجلس نمایندگان دارای  631کرسی است که  672نماینده به طور مستقيم و  011نفر توسط
نمایندگان منطقه ای برای یک دوره  1ساله انتخاب ميشوند.آخرین انتخاب هر دو مجلس در آوریل 2118
برگزار شده است.
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قوه قضایيه دادگاه قانون اساسی شامل  011قاضی است که یک سوم توسط ریيس جمهور یک سوم توسط
مجلس و یک سوم توسط دادگاههای عالی اداری و عادی انتخاب می شوند.
ایتاليا دارای احزاب سياسی فراوان و فعالی است که قویترین ائتالف ها در انتخابات موفق به تشکيل کابينه
دولت می شوند  .حزب کمونيست ایتاليا قوی ترین حزب
کمونيست اروپا است  .از ميان گروههای فشار می توان گروه های
سياسی اتحادیه های کارگری کليسای کاتوليک رومی را نام برد.
ایتاليا عضو بيشتر از  61سازمان بين المللی است  .پرچم ایتاليا
دارای سه رنگ سبز سفيد و قرمز است که الهامی از پرچم
فرانسه که توسط ناپلئون در سال  0727به ایتاليا آورده شده
است می باشد.
آمفی تئاترتاریخی (کلوسئوم) رم

 -5عضویت در سازمان های بین المللی
سازمان ملل متحد جامعه اروپا پيمان آتالنتيک شمالی اتحادیه اروپای غربی گروه هفت شورای اروپا سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه کنفرانس امنيت و همکاری در اروپا سازمان تجارت جهانی

 -6ویژگی های جمعیتی و اجتماعی( برآورد برای سال )2112
تعداد جمعیت  60 260 216 :نفر
ساختار سنی  :صفر تا  06سال ( 03/8درصد)  01تا  66سال( 61/2درصد) و  61ساله و باالتر( 21/3درصد)
میانه سنی  63/1 :سال
میزان رشد جمعیت  :ساالنه  1/38درصد
میزان موالید  2/16 :در  0111نفر
باروری کلی  0/6 :مواليد به یک زن در سن  66-01سال
میزان مرگ و میر  2/23:در  0111نفر
میزان مرگ و میر نوزادی  3/36:در  0111مواليد
میزان مهاجرت خالص  6/67 :در 0111نفر
نسبت جنسی  23 :مرد در برابر  011زن
امید به زندگی در لحظه تولد  :کل جمعيت ( 80/86سال) زنان ( 86/63سال) مردان ( 72/26سال)
میزان باسوادی(سال  28/6 : )2110درصد
مذهب (سال  20/6 : )2116درصد مسيحی  0/2درصد مسلمان  1/8درصد بدون مذهب و  1/7درصد سایر
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جدول  -1روند شاخص های جمعیتی ایتالیا در فاصله سال های  2117تا 2112
شاخص -سال

2117

2112

2112

2111

2111

2112

18 067 731

18 061 321

18 026 201

18 121 681

60 106 811

60 260 216

ميزان مواليد
در هزار جمعيت

8516

8536

8508

8510

2508

2516

ميزان مرگ و مير
در هزار جمعيت

0151

01560

01572

01583

2586

2523

ميزان رشد درصد

1510

-1512

-1511

-1518

1562

1538

ميزان مهاجرت
خالص در هزار
جمعيت

2516

جمعيت

2516

2516

2517

6567

6586

ميزان مرگ و مير
نوزادی در هزار
مواليد

1572

1560

1510

1560

3538

3536

اميد زندگی در
لحظه تولد سال

72526

81517

8152

81533

80577

80586

باروری کلی

0522

053

0530

0532

0532

056

جدول  -2ازدواج و طالق در ایتالیا
2116

2117

2118

2112

2101

ميزان ازدواج ( 0111نفر جمعيت)

652

652

650

358

356

ميزان طالق( 0111نفر جمعيت)

158

152

152

152

تعداد ازدواج

261222

211361

266603

231812

تعداد طالق

62136

11662

16310

16616

ميزان طالق به ازدواج(درصد)

21506

21526

21516

23512

 -7ویژگی های اقتصادی
مقام  :هشتم (اسمی) – دهم در جهان
پول رایج  :یورو
سال مالی  :سال رسمی ميالدی
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207172

2100

2102

آمار ها در دسترس
نيست

ایتاليا اقتصاد متنوعی دارد که به دو گروه صنعتی با شرکت های خصوصی بتزرگ و توستعه یافتته در شتمال و
اقتصاد کمتر پيشرفته و وابسته به کشاورزی و با بيکاری فراوان در جنوب همراه است .اقتصاد ایتاليا بطور عمتده
براساس توليد کاالهایی با کيفيت خيلی باال در واحدهای توليدی متوسط و کوچک پایه ریزی شده است.
ایتاليا کشوری است که بر اساس اقتصاد آزاد عمل می کند 5و در آن دخالت مردم به شکل سرمایه گذاری هتای
مختلف اعمال می شود .اقتصاد ایتاليا توانسته در جهان رتبه هشتم و در اروپا رتبه چهارم را کسب کند.
پس از جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی شدیدی در ایتاليا به وجود آمد .از آغاز نخستين سال های دهته هفتتاد
این رکود اقتصادی 5کليه کشورهای صنعتی را در بر گرفت .اما در دهه هشتاد توليد تقریبا در همه جا روبه رشد
رفت و بهبودی همه جانبه به وجود آمد .در این زمان از شدت عدم توازن های داخلی و خارجی به تدریج کاسته
شد 5و بار دیگر فضای اطمينان به وجود آمد .پس از آن 5همه ساله اقتصاد ایتاليا از رشد مطلوبی برختوردار بتوده
است 5به ویژه سال  50288سال شکوفایی اقتصاد در ایتاليا بود .در این سال 5رشد درآمد ملی حدود  3/6درصد (
 326 168 0ميليارد لير) بود که از سال  0281به بعد 5باالترین رشد را نشان می داد .بتر استاس گتزارش بانتک
جهانی در سال  5 2116ارزش توليدات ناخالص داخلی ایتاليا  0721ميليتارد دالر بتود .ایتاليتا بته لحتاو توليتد
اقتصادی در رده ی هشتم دنيا قرار دارد .ایتاليا عضو گروه هشت ) 5(G8قدرت های برتر اقتصتاد جهتان استت.
درآمد متوسط ساليانه یک ایتاليایی 5حدود  30/720دالر است 5و در رده بيست و سوم جهان قرار دارد.
ایتاليا جزو کشورهای صنعتی بشمار ميرود که به خاطر برخی از ویژگی هایش آنرا از دیگر اقتصاد های اتحادیه
اروپا متمایز می کند .صنعت توليد ایتاليا درسيطره
شرکتهای کوچک و متوسط است و شرکتهای بزرگ بسيار
کم ميباشند .در سالهای اخير با توجه به افزایش رقابت در
سطح جهانی و به خصوص با گسترش کاالهایی که در چين
ویتنام تایلند با هزینه پایين توليد ميشوند شرکتهای
کوچک ایتاليایی با مشکالت فراوانی مواجه شده اند درنتيجه
این شرکتها مجبور شده اند تا برای باقی ماندن در کورس
رقابت توليداتشان را غير متمرکز کرده و محصوالتشان را با
کيفيت باالتری روانه بازار کنند.
از صنایع مهم ایتاليا می توان به صنعت مکانيک ( اتومبيل موتور لوازم خانگی و )..صنعت دفاع (هليکوپتر
سيستم دفاعی سالح های سبک خودروهای زرهی) صنعت شيميایی( دارو الستيک  )..و صنعت مد و
منسوجات و چرم و مبلمان و کشتی سازی اشاره کرد .ایتاليا یکی از کشورهای پيشرو در توليد و طراحی خودرو
و موتور سيکلت است که با گروه فيات در دنيا مطرح می باشد .صنعت مکانيک ایتاليا محصوالت موتور هم توليد
می کند .ایتاليا بابت توليدات لوکس به ویژه مد در دنيا شناخته شده است در همين زمينه مارکهای معروفی
دارد .در اقتصاد ایتاليا بخش خدمات نيز نقش بسيار مهمی ایفا می کند .
مارک های معروف ایتالیا
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 .1-7شاخص های اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ( ()GDPبرپایه برابری قدرت خرید)  0826 :تریليون دالر () 2100
میزان رشد تولید ناخالص داخلی  1/6:درصد () 2100
توليد ناخالص داخلی سرانه  31011 : ) GDP: per capita( :دالر () 2100
نیروی کار  21 :ميليون نفر() 2100
درصد نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی  :کشاورزی ( 6/2درصد) صنعت ( 31/7درصد) خدمات
( 61/0درصد ) () 2111
میزان بیکاری  01/0 :درصد () 2102
میزان تورم  2/3 :درصد () 2100
شاخص جینی )2112( 36 :
رتبه سهولت انجام کار 87 :
عمده محصوالت کشاورزی  :ميوه سبزیجات انگور سيب
زمينی نيشکر سویا حبوبات زیتون دامپروری لبنيات و
ماهی

یک مزرعه در ایتالیا

عمده محصوالت صنعتی  :توریسم ماشين آالت آهن و فوالد مواد شيميایی مواد غذایی پارچه
اتومبيل لباس کفش و سراميک.
میزان رشد تولیدات صنعتی  0/0 :درصد() 2100
بدهی عمومی  021/0:درصد توليد ناخالص داخلی() 2100
صادرات  118/2 :بيليون دالر () 2100
کاالهای صادراتی :محصوالت صنعتی پارچه و لباس ماشين آالت توليدی وسایل نقليه اتومبيل مواد
شيميایی مواد غذایی مشروبات و تنباکو مواد معدنی فلزات غير آهنی
شرکای اصلی صادرات  :آلمان ( 03/2درصد) فرانسه ( 00/7درصد) اسپانيا ( 1/2درصد) آمریکا (1/8
درصد) انگليس ( 1/6درصد) سویس ( 6/6درصد) () 2101
واردات  160/2 :بيليون دالر () 2100
کاالهای وارداتی  :توليدات مهندسی مواد شيميایی وسایل حمل و نقل توليدات انرژی مواد معدنی و
فلزات غير آهنی پارچه و لباس موادغذایی مشروبات و تنباکو
شرکای اصلی واردات  :آلمان ( 06/2درصد) فرانسه ( 8/1درصد) چين ( 7/2درصد ) هلند ( 1/6درصد)
اسپانيا ( 6/1درصد) () 2101
بدهی خارجی  2/686:تریليون دالر () 2100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در داخل)  602/0 :بيليون دالر () 2100
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در خارج)  631/1 :بيليون دالر () 2100
درآمد  0/121 :تریليون دالر () 2100
هزینه  0/002 :تریليون دالر () 2100
کمک های اقتصادی (اهدا کننده ) 2/68 :بيليون دالر ()2116
بدهی خارجی ناخالص 2/686 :تریليون () 2100
ذخیره ارزی  061/726 :بيليون دالر ()2100
این کشور در سال  2100مقام شصت و سوم از سطح فساد بخش دولتی را داشته است.

 -2ویژگی های اجتماعی

گروه های قومی ایتاليا شامل گروههای کوچتک آلمتانی فرانستوی و ایتاليتایی – استلونی در بختش شتمالی و

ایتاليایی – آلبانيایی و ایتاليایی – یونانی در بخش جنوبی است  .مذهب غالب مردم ایتاليا کاتوليک رومی استت
اقليتهای مذهبی شامل پروتستان ها یهودی ها و مسلمانان مهاجر است  .از سال  0860زبان رسمی این کشور
ایتاليایی است اما زبانهای پرگویش تر دیگری در این کشور وجود دارند که حالتی نيمته رستمی و گتاه محلتی
دارند .بسياری از این زبانها در معرض نابودی قرار گرفتهاند که شروع مرگ تدریجی اینزبانها به دوره حکومت
فاشيسم بر ایتاليا باز میگردد.
البته در بخش هایی از ناحيه ترنتينو آلتو آدیجه اکثراً به زبان آلمانی صحبت می کنند و در ناحيه واله داآئوستا
اقليت اندکی به زبان فرانسوی و در ناحيه تریسته و گوریتزیا به زبان اسلونی سخن می گویند  28 .درصد متردم
ایتاليا با سواد هستند از سال  0281خدمات درمانی همگانی با هدف ارائه خدمات درمتانی رایگتان بترای تمتام
شهروندان دایر شده است  .یکی از مسایل مهم ایتاليا موضوع شمال و جنوب این کشور است چرا که شمال به
لحاو نزدیکی به سایر کشورهای اروپایی مدرن تر و ماشينی تر و جنوب سنتی تر و اصيل تر است و بته عتالوه
شمال از امکانات رفاهی و شرایط زیستی بهتری برخوردار است .از طرف دیگر در جنوب ختانواده هتا از انستجام
بيشتری برخوردارند اتصال و ارتباط خانوادگی بطور مشهور وجود دارد و مردم پایبندی به متذهب را همچنتان
حفظ کرده اند در شمال مسایل بگونه ای دیگر است و همزیستی زن و مرد بدون ازدواج بيشتتر مشتاهده متی
شود و پایبندی به مذهب بسيار ضعيف است  .جوانان در شمال از آزادی بيشتری برخوردارند عوامتل فرهنگتی و
اقتصادی متفاوت در شمال و جنوب باعث گردید در بازار پرآشوب وضعيت سياسی این کشور شتعارهای جتدایی
شمال از جنوب سرداده شود بد نيست به این نکته اشاره شود که گاهی به یک نفتر از اهتالی جنتوب ایتاليتا در
شمال این کشور بيشتر از یک خارجی با دید تحقير آميز نگریسته می شود .با توجه به نرخ مواليد بسيار پایين
در ایتاليا عموماً کليسا مردم این کشور را به زاد و ولد تشتویق متی کننتد .قستمتی از کارآفتتادگی و حقتوق
بازنشستگی افراد سالخورده در ایتاليا تقریباً از دیگر کشورهای اروپایی بيشتر است  .در ایتاليا سازمانهای دولتتی
خطهای تلفنی ویژه ای را جهت اعالم مشکالت شکایات و خشونت و غيره در اختيار مردم قرار می دهند که بتا
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رنگ های متفاوت مشخص می شوند برای مثال تلفن آبی برای کودکان و نوجوانانی که مورد خشونت و رفتتار
بد والدین خویشاوندان و … .واقع می شوند.
ایتالياییهای گروه نژادی آلمانی فرانسوی و ایتاليایی اسالوتبار در شمال و ایتاليایی های آلبانياییتبار و ایتاليایی
یونانیتبار نيز در جنوب هستند.در ستال 1/8 2111درصتد از
جمعيت ایتاليا خارجيها بودهاند 00/6 .درصتد کودکتانی کته در
سال  2117در ایتاليا بدنيا آمدهاند حتداقل یکتی از والدینشتان
خارجی بودهاند.در سال  2117بيشترین مهاجرتها به ایتاليتا بته
ترتيب ازاروپا ( 12/12درصد) شمال آفریقا ( 06/07درصد) آسيا
( 06/18درصد) و آمریکای التين ( 8/1درصد) بودهاست.
شهر سورونتو ایتالیا

 -2سیستم ثبت احوال در ایتالیا
ثبت اسناد مربوط به مواليد ازدواج و مرگ در بسياری از نقاط ایتاليا از سال  0812ميالدی (و در سيسيل از
سال  0821ميالدی ) شروع شد  .اما از سال  0866ثبت احوال قانونی شد و پس از این تاریخ وقایع حياتی کليه
افراد ساکن در ایتاليا ثبت شد .به علت پوشش کامل جمعيت فهرست بندی مرتب بودن و در دسترس بودن
اطالعات آمارهای ثبتی مهم ترین داده ها برای بسياری از برنامه ریزی ها و از جمله تحقيقات نسبی و شجره
ای در ایتاليا می باشند .سيستم ثبت احوال در ایتاليا غير متمرکز بوده و شهرداری ها مسئول ثبت وقایع حياتی
و صدور مدارك و کارت های شناسایی می باشند.

.1-2پیشینه ثبت احوال
کليساهای ایتاليا اولين محل ثبت وقایع حياتی در ایتاليا بوده اند .در سال  0816ناپلئون امپراطور فرانسه پس
از تصرف بخش های بزرگی از ایتاليا شامل رم ونيز و  ...ثبت و قایع حياتی را آغاز کرد و پس از آنکه کنترل
بيشتر مناطق ایتاليا را به دست آورد قوانين جدیدی برای ثبت وقایع حياتی وضع نمود .ثبت وقایع حياتی در
زمان ناپلئون از سال  0816آغاز و در سال  0801پایان یافت و در این زمان در مناطق مختلف تحت اشغال
ناپلئون بين  6تا  01سال آمار حياتی ثبت و نگهداری شد .اما در مناطقی که ناپلئون در آن ها نفوذی نداشته
چنين آمارهایی وجود ندارد .بعد از شکست ناپلئون در  0801ثبت آمارهای حياتی در بسياری از مناطق قطع
شدند .اما بعضی از نواحی و برخی از کشيش ها حتی بعد از شکست ناپلئون به ثبت وقایع حياتی ادامه دادند.
سيسيل از سال  0821ثبت وقایع حياتی را آغاز کرد اما ثبت احوال در ایتاليا به طور رسمی از زمان وحدت
ایتاليا یعنی در سال های  0861و  0871آغاز گردید .در بيشتر مناطق ثبت وقایع حياتی از سال ( 0866که
سال تصویب قانون ثبت احوال ایتاليا می باشد) آغاز شد و تا کنون ادامه دارد .مقامات حکومتی هيچ تولد ازدواج
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و مرگی را که درفاصله آخرین روزهای حکومت ناپلئون و شروع دولت ایتاليا اتفاق افتاده باشد ثبت نکرده اند.
ثبت های کليسا منابع اصلی آمارهای حياتی دراین سال ها می باشد.

 .2-2ثبت وقایع حیاتی
اطالعات مربوط به تولد ازدواج مرگ مهم ترین وقایع ثبت احوالی در ایتاليا است .ثبت اغلب این وقایع به
همان فرمت معرفی شده در زمان ناپلئون می باشند .منطقه جنوب ایتاليا از قالب استاندارد استفاده می کنند.
اما وقایع ثبت شده در شمال غالبآ دست نویس هستند اگرچه حاوی اطالعاتی مشابه می باشند.
فرم های اطالعاتی اغلب به زبان ایتاليایی ثبت و نگهداری می شوند غير از فرم های ثبتی که مربوط به دوران
حکومت نيروهای خارجی مانند فرانسه و اتریش می باشد .در مناطق شمالی بسياری از فرم های ثبتی به زبان
فرانسوی و یا آلمانی هستند و حتی اسامی ایتاليایی نيز به زبان فرانسوی یا آلمانی ثبت شده است.
پاره ای از وقایع حياتی ثبت شده به وسيله کليسا از فرم ثبت احوال رسمی رو نویسی شده اند .این آمارها
معموالً برای ازدواج ها مورد استفاده قرار می گيرند .آمارهای ثبت احوال رونویسی شده توسط کليسا به زبان
التين بوده و مجلد ها به صورت الفبایی فهرست شده اند .سيستم ثبت احوال در ایتاليا بر مبنای کامپيوتر
نبو ده و مستندات کاغذی دارد اما از کامپيوتر برای مرتب نمودن و مشاهده داد ها و تهيه شاخص ها استفاده می
شود .الزم به ذکر است که ثبت وقایع حياتی در چند دهه اخير به صورت منظم در آرشيو شهرها موجود است
اما دسترسی به ثبت های سال های دور پيوسته با مشکالتی همراه می باشد.

الف-ثبت تولد
فرم های ثبت مواليد شامل نام جنس تاریخ تولد محل تولد چندقلو بودن چندمين فرزند بودن و نام
وضعيت تاهل محل سکونت و مليت والدین نوزاد می باشد .بعضی از فرم های ثبت مواليد اوليه و تقریبآ همه
ی فرم های جدید جزئيات بيشتری مانند :محل تولد سن و شغل والدین و تاریخ غسل تعميد را نيز ارائه می
دهند.
تولد ها بایستی بين  3تا  01روز بعد از تولد کودك و اغلب توسط پدر خانواده یا ماما و دکتر حاضر در هنگام
تولد ثبت می شوند .سپس تایيدیه ثبت تولد به فرم ثبتی اضافه می شود .اطالعات ازدواج یا مرگ نيز در مراحل
بعدی و در هنگام وقوع به فرم ثبتی اضافه می شود.

ب -ثبت ازدواج
از سال  0812براساس قوانين ناپلئون مراسم ازدواج بایستی ابتدا توسط مقامات ثبت احوال و بعد از آن توسط
کليسا انجام و سپس در فرم های مربوطه ثبت می شد .در ابتدا بعضی افراد این قانون را رد و مراسم ازدواج
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تنها به وسيله ی مقامات کليسا انجام می شد .اما بعدها به خاطر مشکالت نامشروع بودن فرزندان مراسم قانونی
هم اضافه شد .در بسياری از موارد ازدواج ها هم در مدارك کليسا و هم در ثبت احوال ثبت شده است.
ازدواج ها اغلب در مناطقی انجام و ثبت می شد که عروس زندگی می کرد .در بعضی مکان ها تاریخ این ثبت ها
از  0812تا  0821است .اولين مدارك ثبت ازدواج توسط ثبت احوال شامل اطالعات بيشتری نسبت به مدارك
کليسا است.
ازدواج در ایتاليا امروزه تابع قوانين مدنی مربوطه بوده و نيازمند مدارك و اسناد ثبتی شامل مجوز ازدواج و غيره
ایتالیاحضور
که با
می باشد .دو نوع فرم برای ثبت ازدواج در ایتاليا وجود دارد  .اولين سند رسمی مجوز ازدواج است
مراسم ازدواج در یکی از کلیسا های
زوجين در اداره ثبت ازدواج تنظيم می شود این سند معموآل قبل از ازدواج ثبت می شود .دومين فرم ثبتی و
سند اصلی ازدواج است که بعد از مراسم تنظيم می گردد .اطالعات
موجود در سند ازدواج شامل نام زوجين نام والدین زوجين تاریخ
مراسم وضعيت تاهل قبلی زوجين نام شاهدان سن مکان تولد
محل سکونت شغل و  ....می باشد .تاریخ مراسم کليسا نيز در این
اسناد ثبت می شود . .مراسم ازدواج معموالً به وسيله ی شهردار یا
سر دفتر قانونی منطقه در مقابل دو شاهد انجام می شود .جدا از
تمبر مالياتی دیگر نياز به پرداخت پول نيست .ادارات ثبت احوال
محلی ازدواج های انجام شده را در دفاتر مربوطه ثبت و در ادارات
ثبت منطقه نگهداری می کنند .اگر مراسم به صورت مذهبی به وسيله
ی کشيش در کليسا انجام شود کشيش برگزار کننده اجازه دارد
ازدواج را در دفتر ثبت احوال ثبت کند.

پ -ثبت طالق
طالق از سال  0271در ایتاليا ممکن شد .ثبت های طالق برای عموم در دسترس نيست .در کتابخانه ی
تاریخچه ی خانوادگی هيچ ثبتی در ارتباط با طالق وجود ندارد .بطور کلی در اغلب نقاط دنيا طالق کمتر به
عنوان یک واقعه حياتی ثبتی محسوب می شود زیرا وقوع آن به دادگاه وابسته است .اطالعات طالق نيز در
همان دفاتر ازدواج ثبت می شود .طالق با توافق طرفين یا هيچ هزینه ای ندارد یا کم هزینه است در حالی که
طالق هایی که با توافق نيستند هزاران یورو هزینه دارند .وقتی زوجی تصميم به طالق می گيرند ابتدا بایستی
به دادگاه مراجعه کنند .قاضی مربوطه معموآل پيشنهاد انتخاب آشتی یا جدایی رسمی برای یک سال را می
دهد .به مسائل مالی در این مدت نيز رسيدگی می شود .اگر زوجين بخواهند با توافق از هم جدا شوند باید تا
یک سال صبر کنند اما زوجينی که در جدایی توافق نداشته باشند باید تا  1سال بعد از اثبات تقصير منتظر
بمانند.
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ت -ثبت مرگ
ثبت مرگ و مير با استفاده از گواهی های فوت انجام می شود .در ایتاليا نيز مانند بسياری از کشورها گواهی
های فوت اطالعات مربوط به تاریخ و محل تولد همسر یا والدین فرد را در خود جای داده اند .مرگ ها معموال
در همان روز مرگ در شهر یا مکانی که فرد فوت کرده ثبت می شود .در ثبت های اوليه مرگ و مير قبل از
سال  0801ميالدی اطالعات مربوط به نام فرد تاریخ و مکان مرگ ارائه شده است  .اما در سال های بعد بر
اطالعات موجود در گواهی های فوت افزوده شد.امروزه گواهی های فوت شامل اطالعاتی از قبيل سن محل
تولد محل اقامت آدرس شغل مراسم تدفين و نام اطالع دهنده (اغلب فاميل ) می باشند .نام همسر و
والدین متوفی و در قيد حيات بودن آنها نيز اغلب در فرم گواهی وفات ذکر شده است هرچند اطالعات مربوط
به والدین متوفی تاریخ تولد و محل تولد آنها ممکن است دقيق نباشد .گاهی اوقات اطالعات ثبتی مرگ برای
افرادی وجود دارد که اطالعات ثبتی ازدواج یا تولد برای آنها موجود نيست .نوزادان مرده به دنيا آمده به طور
جداگانه ثبت می شوند .بر اساس قوانين بين المللی نوزادان مرده به دنيا آمده نه ثبت مواليد دارند و نه ثبت
مرگ اما در صورت زنده به دنيا آمدن حتی اگر نوزاد تنها چند لحظه زنده مانده باشد هم اطالعات تولد و هم
اطالعات مرگ نوزاد بایستی ثبت شود.
مرگ و مير باید حد اکثر در مدت  7روز در اداره ی ثبت احوال محله ای که متوفی ساکن بوده ثبت شود .ثبت
مرگ و مير برای همه ی افراد صرف نظر از مليت اقامت و یا توریست بودن الزامی است .درج علت مرگ در
گواهی های فوت توسط پزشک انجام می شود.اگر مرگ در بيمارستان رخ داده باشد دکتر حاضر بایدگواهی فوت
همراه با علت مرگ را تهيه نماید .اگر مرگ در خانه اتفاق بيافتد دکتر خانواده یا محلی باید حضور داشته
باشد .مرگ و مير افراد خارجی در ایتاليا به کنسولگری یا سفارت مربوطه منعکس می شود .هرچند صرفنظر از
مليت مرگ اتفاق افتاده در ایتاليا بایستی در همين کشور ثبت شود.

ث -ثبت وضعیت خانواده
یکی از آمارهای ثبتی منحصر به فرد در ایتاليا ثبت گواهی وضعيت خانواده است .هر محله اطالعات هر خانوار
ساکن را ثبت و بر اساس وقایع حياتی مانند تولد ازدواج مرگ و مهاجرت مداك را به روز رسانی می کند.
داده های تمام افراد خانوار در این گزارش ها وجود دارند .بعضی از خانوارها بيشتر از یک خانواده را پوشش می
دهند .شرح وضعيت تاریخی خانواده در آرشيو های ایالتی نگهداری می شوند  .تمام ایاالت این مدارك را جمع
آوری نمی کنند اما در مناطقی که این داده ها ثبت شده اند ابزار خوبی برای تحقيقات می باشند.

ج -ثبت مهاجرت
مانند بسياری از کشورهای اروپایی ایتاليا امروزه کشوری مهاجر پذیر است در قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم
ایتاليا کشوری مهاجر فرست بود و موج مهاجرتی شدیدی از این کشور به ویژه به آمریکا وجود داشت اما در
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سال  0281مرکز آمار ایتاليا از مهاجر پذیر بودن این کشور خبر داد .امروزه امواج مهاجرتی به داخل این کشور
سبب شده که قوانين مختلفی برای پذیرش مهاجرین وضع شود .در ایتاليا ثبت مهاجرت وجود ندارد اما با
استفاده از آمارهای مختلف ميتوان از ميزان مهاجرت های داخلی و خارجی آگاهی یافت .آمار مهاجرین به داخل
ایتاليا از تعداد سکنه ای که متولد خارج از کشور می باشند برآورد می شود .آمار فرودگاهها و سایر مبادی
ورودی نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .آمار مهاجرین به خارج از کشور شامل متولدین ایتاليایی ساکن در بقيه
کشورهاست و آمار مبادی خروجی نيز می تواند مفيد باشد .امروزه ثبت تغيير محل سکونت در ایتاليا اجباری
است که می تواند منبعی برای محاسبه ميزان های مهاجرت باشد.

 .3-2محل نگهداری اسناد ثبت وقایع حیاتی
ایتاليا یک بایگانی مرکزی از ثبت وقایع حياتی ندارد .اطالعات ثبتی وقایع حياتی ممکن است در محل های
متفاوتی وجود داشته باشد  .بسياری از این آرشيوها بصورت ميکرو فيلم بوده و در اغلب درکتابخانه ی تاریخچه
خانوادگی موجود هستند.

الف  -ادارات ثبت احوال شهرها
اسناد ثبتی وقایع حياتی در ادارات ثبت احوال محلی در هر شهر یا شهرك نگهداری می شوند .شهرهای بزرگ
شامل نواحی ثبتی متعدد می باشند .در بسياری از شهرها اسناد ثبت وقایع حياتی حفظ شده اند که برای بدست
آوردن آنها بایستی به همان شهر مراجعه نمود .برای جستجوی اطالعات قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم الزم
است عالوه بر نام شهر سال تقریبی تولد ازدواج یا مرگ نيز مشخص باشد .تولدها ازدواج ها و مرگ ها هنگام
وقوع ثبت و به ترتيب زمانی فهرست می شوند .در صورت در دسترس بودن فهرست ها به راحتی می توان
اطالعات مورد نظر را پيدا کرد .فهرست ها اغلب به صورت ساليانه و ده ساله و معموالً در ثبت احوال هر شهری
یافت می شود.
فهرست های ساليانه ممکن است شامل تاریخ نام والدین شماره ی صفحه و شماره ثبت باشد .بسياری اوقات
شماره صفحه و شماره ثبت تداخل دارد و در بعضی فهرست ها نيز هيچ شماره ای وجود ندارد  .در این صورت
باید برای یافتن اطالعات ثبتی از تاریخ استفاده کنيد .فهرست ها بر اساس ترتيب الفبایی است .زنان در حروف
الفبایی فاميل شوهر خود نيز وجود دارند .فهرست های  01ساله رایج تر بوده و معموالً از سالی که ثبت وقایع
حياتی قانونی شد آغاز می شوند  .آنها دوره های ده ساله را از سال  0866پوشش می دهند و تا سال 0211
موجود می باشند .این فهرست ها شامل تاریخ و شماره ی ثبت می باشند اما نام والدین را پوشش نمی دهند.
فهرست های ده ساله نيز در شهرها نگهداری می شوند .با تماس یا مراجعه به ادارات ثبت وقایع حياتی و
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آرشيوهای موجود در شهرهای ایتاليا شاید بتوان اطالعات مربوط به تولد ازدواج و مرگ را بدست آورد اما به
دليل حرمت اطالعات شخصی دسترسی به بسياری از این اطالعات با محدودیت مواجه است.

ب -آرشیو های استانی
یک کپی از هر سند به دادسرای محلی ( )the procura della repubblicaفرستاده می شود که در مرکز
استان واقع شده و نسبت به دادگاه بخش در ایاالت متحده کوچک تر است .چون مدارك ثبتی از لحاو قانونی
اسنادی ارزشمند بوده و برای اهداف دولتی مانند به خدمت ارتش فراخواندن مورد استفاده قرار ميگيرد کپی
آن به وسيله ی دادسرای محلی نگهداری و فهرست بندی می شود .کپی اسناد ثبتی قبل از سال  0866نيز در
آرشيوهای استانی وجود دارد.

پ -کتابخانه ی تاریخچه ی خانوادگی
کتابخانه ی تاریخچه ی خانوادگی )(Family history library catalogوقایع حياتی صدها شهر و استان
را تا سال  0866و برای برخی از شهرها تا سال  0201به صورت ميکروفيلم در آورده است .اغلب این وقایع ثبتی
مربوط به مناطق جنوبی و مرکزی ایتاليا هستند ولی داده های بعضی از مناطق شمالی نيز در دسترس می باشد.
مجموعه موجود در این کتابخانه با اضافه شدن ميکروفيلم ها و مجموعه های جدید رو به افزایش بوده و به طور
منظم به روز رسانی می شود.
اگرچه این کتابخانه وقایع ثبتی بسياری استان ها و شهرها را در بر دارد .اما اسناد تخریب شده نگهداری و
ثبت نشده به صورت ميکروفيلم در نيامده و یا به دالیل قانونی در دسترس عموم نبوده را ندارد .این کتابخانه
تایيدیه مرگ و حيات را نيز صادر نمی کند .این کتابخانه تاریخچه ی خانوادگی وسيعی برای بعضی استان ها و
ایالت ها را دارد .بطور مثال برای توسکانی ( (Toscanaمجموعه وسيعی شامل اطالعات ثبت وقایع حياتی
تقریبا  211شهر و بخش و برای سال های  0812تا  0861موجود می باشند .داده ها براساس سال فهرست
بندی شده و در اغلب موارد به ترتيب حروف الفبایی نام شهر مرتب شده اند.

 .4-2دسترسی به اسناد حیاتی والدت  ،ازدواج و فوت
برای دسترسی به اسناد ثبتی در ایتاليا الزم است خود فرد یا فاميل او به اداره ثبت شهر مورد نظر مراجعه
نماید .کميسيون بين المللی وضعيت شخصی ()CIECدر سال 0262-0268تشکيل شد و امروزه شامل اغلب
کشورهای اتحادیه اروپا یعنی کشورهای اطریش بلژیک کرواسی فرانسه آلمان یونان لهستان ایتاليا
لوگزامبورگ هلند مجارستان اسپانيا سویس ترکيه و انگليس می باشد و چهار کشور قبرس ليتوانی
اسلوونی و سوئد کشورهای ناظر می باشند در سال  0218در استانبول ترکيه قرارداد شماره  3این کميسيون
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تکميل شد و در آن مقرر گردیدکه کشورهای عضو برای تبادل بين المللی آمارهای حياتی اعضاء همکاری کنند.
در این قرارداد کشورهای هم پيمان متعهد شدند که که کپی اسناد ثبتی وقایع حياتی افراد به ویژه در زمينه
ازدواج و مرگ در صورت وقوع در مکانی دیگر در مدت  8روز به شهرهای محل تولد آنها ارسال شود  .این
قرارداد در عمل موفقيت زیادی نداشته است .استفاده از خدمات کنسولی سفارت ایتاليا در سایر کشورها می
تواند مفيد باشد .الزم به ذکر است که ایتاليا معاهده الهه ( )APOSTILLEرا در سال  0270ميالدی
پذیرفته و مدارك وقایع حياتی این کشور تابع این معاهده می باشند .به عبارت دیگر تمام گواهی های مربوط به
تولد مرگ و ازدواج صادره از این کشور برای سایر کشورهایی که این معاهده را پذیرفته اند معتبر است.هزینه
دریافت اسناد وقایع حياتی بر اساس معاهده الهه در بعضی از کشورها مجانی بوده و در بقيه بين  1تا  61یورو
می باشد .ایتاليا از جمله کشورهایی است که هزینه اندکی برای ترجمه و تمبر دریافت می کند اما اغلب خدمات
مجانی بوده و با سرعت مناسب به درخواست ها توسط مقامات محلی رسيدگی می شود .البته شخص در
خواست کننده باید حضور داشته باشد.
برای یافتن اطالعات بایستی به شهر محل تولد فرد مراجعه نمود  .البته موسسات فراوانی در اینترنت وجود دارد
که خدمات الزم برای یافتن وقایع حياتی مورد نظر در ایتاليا را در اختيار قرار می دهند .کتاب های زیر می
توانند برای دسترسی به آرشيو های استانی مفيد باشند:
Cole, Trafford R. Italian Genealogical Records: How to Use Italian Civil,
Ecclesiastical, and Other Records in Family History Research. Salt Lake City,
)Utah: Ancestry, 1997. (FHL book EUROPE 945 D27c.
Archivum; revue internationale des archives publié e avec le concours financier
de l’Unesco et sous les auspices du Consil internationale des archives
(International review on archives published by the International Council of
Archives with the financial aid of Unesco). Paris, France: Presses Universitaires
)de France, 1952. (FHL book EUROPE REF 020.5 Ar25 v. 38.





عالوه بر آن برای دسترسی به اطالعات بيشتر خدمات و هزینه های آن می توان به آدرس های زیر در
اینترنت مراجعه نمود:
https://familysearch.org/learn/wiki/en/Italy_Archives_and_Libraries
http://www.myitalianfamily.com/record/pdf/statodifamiglia.PDF
http://www.italiamerica.org/id129.htm

 -11مدارک شناسائی مستند برای شهروندان ایتالیایی
شهروندان ایتاليایی دارای یک گواهی شهروندی هستند که در زمان تولد برای آنها صادر می شود اما هر شهروند
ایتاليایی بعد از  01سالگی می تواند از شهرداری و مقامات محلی که در آن ساکن است تقاضای کارت شناسایی
نماید .این کارت  01سال اعتبار دارد و به عنوان مدرک معتبر برای مسافرت به کشورهاي عضو اتحادیه
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اروپا به شمار میرود  .داشتن و حمل این کارت در ایتاليا اجباری نيست و مقامات امنيت عمومی در صورت
نياز تنها حق پرسش در زمينه هویت شخص رادارند نه یک نوع مدرك خاص مانند کارت شناسایی  .بنا براین
افراد می توانند برای احراز هویت از ادعای شفاهی یا مدارك ثانویه مانند پاسپورت گواهی رانندگی و غيره
استفاده نمایند .اگر مقامات بر اساس مدارك ارائه شده ( یا ادعای شفاهی ) قانع نشوند تا زمان احراز هویت
شخص در بازداشت باقی ميماند و هيچ پی آمد قانونی نيز ندارد.

 .1-11کارت شناسایی قدیمی
تا قبل از سال  2111کارت شناسایی ایتاليایی ها به صورت کاغذی و از  6صفحه
(مانند شناسنامه در ایران) تشکيل شده بود و شامل اطالعات زیر بود
شهرداری محل صدور شماره کارت نام و نام خانوادگی صاحب کارت محل و
تاریخ تولد مليت نام شهر محل سکونت آدرس و وضعيت تاهل (اختياری)
شغل به اضافه مشخصات فيزیکی مانند قد رنگ مو و چشم و ویژگی هایی که
در عکس مشخص نمی شود مانند معلوليت و غيره عکس و امضاء صاحب کارت
مهر و امضاء صادرکننده تاریخ انقضاء و شماره کارت

کارت شناسایی قدیمی

 .2-11کارت شناسایی الکترونیکی()EIC
از سال  2110کارت شناسایی الکترونيکی ( )Electronic identity card = EICجایگزین کارت های شناسایی
کاغذی قبلی شد .این کارت شناسایی به صوت درون و برون خطی (آنالین و آفالین) طراحی شده است .بنابر
این جدا از اطالعات درج شده روی کارت داده ها روی یک ميکروچيپ و باند ليزری ذخيره شده است.
ميکروچيپ شامل مجوز دیجيتالی برای اعتبارسنجی و مجوز امضاء (به صورت اختياری) دیجيتالی می باشد.
کارت شناسایی الکترونيکی به طور ویژه به منظور دسترسی به خدمات دولت الکترونيک و امکان استفاده
شهروندان از خدمات دیجيتالی و آنالین واحد های حکومتی ساخته شده است .الزم به ذکر است که پس از 02
سال هنوز هم کارت شناسایی الکترونيکی توسط تعداد محدودی از شهرداری ها صادر شده و جنبه عمومی
نيافته است.
کارت شناسایی الکترونيکی شامل اطالعات زیر می باشد.
 شهرداری محل صدور
 نام خانوادگی
 نام




محل تولد
تاریخ تولد
جنسيت

کارت شناسایی الکترونیکی ایتالیا
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شماره ثبت تولد
مليت
قد
نام شهر محل سکونت
آدرس
تاریخ صدور و انقضاء کارت
کد مالی و مالياتی

کارت شناسایی الکترونیک (پشت کارت)

 امضاء و تایيد اعتبار مسافرتی .
کارت همچنين شامل نشان جمهوری ایتاليا شماره منحصر به فرد کارت عکس دارنده کارت مهر برجسته
(هولوگرام) امنيتی نوار ليزری و ميکروچيپ می باشد.
ميکروچيپ شامل کليه اطالعات نوشته شده روی کارت و عکس دیجيتالی و مجوز دیجيتالی است که توسط
وزارت امور داخلی ایتاليا صادر شده است .اعتبار این کارت ها نيز  01سال می باشد.

 .3-11شماره شناسایی ملی شهروندان ایتالیایی
شماره شناسایی ملی شهروندان در ایتاليا بر اساس فاکتورهای مختلف و داده های گوناگون تنظيم شده است.
فرمت عمومی شناسه ملی یک ترکيبی بر اساس داده های مربوط به هر فرد می باشد .این کد از 06حرف و عدد
بافرمت ( )FFF-NNN-YYMDD-RRRRCتشکيل شده که شرح ان به قرار زیر است.
 = FFFسه حرف رمز نشان دهنده نام خانوادگی فرد
 = NNNسه حرف رمز نشان دهنده نام فرد
 = YYدو شماره آخر سال تولد
 = Mیک حرف نشان دهنده ماه تولد
 – DDدو عدد نشان دهنده روز تولد
 6 = RRRRعدد نشان دهنده کد ناحيه یا استان
 = Cیک کد عددی کنترلی است که از محاسبه  01ویژگی قبلی محاسبه شده است.

 .4-11کارت ملی خدمات ()CNS
عالوه بر کارت شناسایی الکترونيکی کارت دیگری نيز وجود دارد که
شهروندان ایتاليایی برای دسترسی آنالین به خدمات دولتی از آن استفاده
می کنند .کارت ملی خدمات )(Carta Nazionale dei Servizi = CNS
یک کارت شناسایی نيست و تنها برای دریافت خدمات و امضاء دیجيتالی
طراحی شده است و عالوه بر آن نياز به نام کاربر و کلمه عبور دارد .از سال
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کارت ملی خدمات ایتالیا

 2117دولت ایتاليا تصميم داشته که نام کاربر و کلمه عبور را از کارت ملی خدمات بردارد اما هنوز هم این
ویژگی ها فعال می باشد.

 -11ثبت محل سکونت و تغییر آدرس
در ایتاليا ثبت محل سکونت اجباری بوده و آمارها به صورت سيستم غير متمرکز نگهداری می شوند .برخالف
بسياری از کشورها گزارشات محل اقامت فعلی (و در صورت تغيير محل اقامت قبلی) به وسيله ماموران دولتی
به صورت فيزیکی بررسی می شود و تایيد رسمی آن در یک فاصله چهار ماهه صورت می گيرد در بسياری از
نقاط (بطور مثال ميالن ) سکنه باید حداکثر در فاصله  61روز تغيير محل اقامت را اطالع دهند .سکنه ای که به
خارج مهاجرت می کنند در پایگاه داده (ثبت ایتاليایی های ساکن خارج از کشور ) ) (AIREثبت می شود.
هنگامی که این افراد به ایتاليا برگردند اطالعات خروج انها از ایتاليا از پایگاه داده ) (AIREپاك می شود و محل
اقامت جدید آنها بوسيله مقامات محلی ثبت می گردد.

 -12کدپستی
کد پستی که در ایتاليا ( )CAPخوانده می شود سيستم مورد استفاده پست ملی ایتاليا برای به رمز درآوردن
آدرس های مختلف است .کد پستی ایتاليا از  1رقم تشکيل شده است .هر شهر یا شهرك ایتاليا دارای یک کد
منحصر به فرد هستند 28 .شهر مرکز استان (به اضافه واتيکان و سان مارینو که از کد پستی ایتاليا استفاده می
کنند) دارای کد مشخص بوده و شهرهای هر استان نيز با استفاده از پيشوند مرکز استان(رقم اول کد  1رقمی)
کد های  1رقمی خاص خود را دارند دو حرف اول نام هر استان نيز به کد پستی اضافه می شود اما نام منطقه
در کد ذکر نمی شود .جدول زیر مثالی از کد پستی و ترکيب آن را نشان می دهد
جدول -0نمونه ای از ترکيب کد پستی ایتاليا
نام استان

کد استان
RM

التيوم

ویتربو

VT

التيوم

10011

ميالن

MI

لمباردی

( 21062تا 210 xx ) 21020

( 21122تا 211 xx ) 21101

کومو

CO

لمباردی

22011

( 22172تا 221 xx ) 22101

رم

نام منطقه

کد شهر مرکزی

کد سایر شهرهای استان

( 11022تا 110 xx ) 11008

( 11162تا 111 xx ) 11101
( 10132تا 101 xx ) 10101

 -13ساختار سازمانی ثبت احوال
همانگونه که در بخش های قبلی اشاره شد سيستم ثبت وقایع حياتی ایتاليا غير متمرکز بوده و بطور عمده از
ادارات ثبت احوال محلی تشکيل شده است .در ایتاليا ادارات ثبت وقایع حياتی در واقع دفتری در شهرداری هر
شهر است  .و در صورت بزرگ بودن شهر دفترها در شهرداری مناطق قراردارند .این دفتر زیر نظر شهرداری و به
تبع زیر نظارت وزارت امور داخله( کشور) ایتاليا می باشند .در هر دفتر افرادی که برای این منظور تربيت شده و
21

 البته کپی.در رشته های مرتبط تحصيل کرده اند وجود دارند که امور ثبت وقایع حياتی را انجام می دهند
. که برای مقاصدحقوقی و نظامی مورد استفاده قرار می گيرد.مدارك به دفتری در مرکز استان فرستاده می شود

 فهرست منابع-06
1- EMN EUROPEAN MIGRATION NETWORK: ITALY Annual Report on
Asylum and Migration Statistics 2007, Rome 2010.
2- von Freyhold, Vial & Partner Consultants , wissenschaftliche Berater und
Gutachter , Facilitating Life Events , Part II: Synthesis Report , Final Report
for the European Commission m, Bremen, October 2008.
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Italy
4- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html
5- https://familysearch.org/learn/wiki/en/Italy_Civil_Registration-_Vital_Records
6- http://www.roangelo.net/angelo/research.html
7- http://search.ancestry.com
5- https://familysearch.org/learn/wiki/en/Italy_Archives_and_Libraries
9- http://www.myitalianfamily.com/record/home_record.htm
10-www.consnewark.esteri.it › Home › All Services › Consular Services
11-http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_code
12-http://www.theodora.com/wfbcurrent/italy/italy_government.html
 تهران وزارت امور خارجه-ایتاليا گردآوری و تنظيم مينا ميربها (برای ) دفتر مطالعات سياسی و بين المللی-03
0376 موسسه چاپ و انتشارات
 سایت ویکی پدیا-06

 تهيه کنندگان-01
محسن نعمتی مدیر کل ثبت احوال استان فارس
سميه عبودی کارشناس آمار اداره کل ثبت احوال فارس

20

