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فرانسه
مقدمه
پايتخت :پاريس
رهبرسياسي:نيکوالي سارکوزي
نوع حکومت:جمهوري
جمعيت00666666 :
وقت محلي :تابستان –اروپاي مرکزي
پول رايج  :يورو
زبان اول  :فرانسوي
زبانهاي برجسته :فرانسوي – شاخه زبان فرانسوي  -ايتاليايي -شاخه زبان ايتاليايي -ليگوريايي -شاخه
زبان ليگورياي –و....
جغرافيا
اگر چه مرکز فرانسه در اروپاي غربي واقع است  ،اما بيشتر مرز و بوم اين کشور در امريکاي شمالي  ،درياي
کارائيب  ،آمريکاي جنوبي  ،اقيانوس هند جنوبي  ،اقيانوس آرام  ،و اقيانوس منجمد جنوبي قرار دارد .
شکلهاي مختلفي از دولتها در اين مرز و بوم وجود دارد و وسعت آن از دولتها تا آنسوي درياها گسترده
مي باشد و با کشورهاي ذيل هم مرز و بوم است :برزيل  ،سورينام (هم مرز گويان فرانسه)و هلند .
مرکز فرانسه  000646کيلومترمربع(122162مايل مربع) را تحت پوشش قرار داده و بيشترين وسعت را در
بين اعضا اتحاديه اروپا در بر دارد.
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فرانسه پهنه وسيعي از چشم اندازهاي متنوع از دشتهاي ساحلي در شمال و غرب تا رشته کوههاي آلپ در
جنوب شرقي  ،توده ي مرکزي در ناحيه ي جنوبي و پيرنه در جنوب غربي را شامل مي شود  .اين کشور
 082/00متر باال ي سطح دريا واقع است و مرتفع ترين نقطه ي آن در غرب اروپا (مونت بالن) و در رشته
کوهاي آلپ  ،مرز بين فرانسه و ايتاليا قرار دارد .
در مرکز فرانسه رود خانه ها ي بزرگ سن ، loire ،گارون()Garonneو راين ( )rhoneتوده ي مرکزي را
از آلپ جدا کرده و به سوي درياي مديترانه درکامارگو ( )camargueجاري مي شوند .کرسيکا ((corsica
در کنار ساحل مديترانه گسترده شده است.
منطقه ي اقتصادي انحصاري فرانسه بيش از 22666666کيلومتر مربع (0166666مايل مربع ) از سطح
اقيانوس در سرا سر دنيا را در بر دارد.
ساکنين شهرهاي مرکزي فرانسه بالغ برصد هزار نفر است.و اين شهرها در  02-02درجه ي شمالي برروي
لبه ي غربي اروپا  ،در منطقه ي آب و هوايي معتدل واقع هستند.
در مجموع سرزمين فرانسه  ،با تمامي مرز و بومش و دولتهاي آنسوي درياها  000804کيلومتر مربع برابر
با 1060086مايل مربع وسعت دارد  22640666 .کيلومتر مربع ( 0106040مايل مربع )تقريبا  %8از کل
سطح منطقه ي اقتصادي انحصاري( )E.E.Zدنيا درست در قسمت پشتي ملل متحد
معادل 0481000مايل مربع ) و در قسمت باالي استراليا
(22402666کيلومترمربع
(8141666کيلومترمربع معادل 4208424مايل مربع ) است .شمال و شمال غربي آب و هواي معتدل دارد
درحاليکه ترکيبي از تاثير تجارت دريايي و عرض جغرافيايي آب وهواي متنوعي در مابقي مراکز فرانسه ايجاد
مي کند.
در جنوب شرقي آب وهواي مديترانه اي ،در غرب آب وهوا غالبا اقيانوسي با بارش زياد و زمستانهاي مه آلود
و سرد و تابستانهاي گرم ،در آلپ و ديگر مناطق کوهستاني ،اصوال بخش درون مرزي بيشتر قاره اي با
تابستانهاي گرم و طوفاني و زمستانهاي سردتر با بارش کمتر همراه است.در کوهستان آلپ و ساير رشته
کوهها شاهد آب و هواي آلپي هستيم با روزهاي بسيار سرد يخبندان بالغ بر 206روز در سال و پوشيده از
برف که شش ماه از سال را در بر مي گيرد.

تقسيمات کشوري
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فرانسه به  10منطقه حکومتي( اداري) تقسيم مي شود 11.منطقه در فرانسه ي مرکزي  12،مورد در قسمت
قاره اي مرکز فرانسه 2،مورد در قلمرو جزيره کروس() )CORSICAو  0منطقه در آنسوي درياها واقع است
.هر منطقه به  266بخش که بصورت الفبايي شماره گذاري مي شوند مجزا شده واين شماره ها در کد
پستي وپالک ماشين استفاده مي شود .بخشهاي صد گانه به 402زير مجموعه وآن ها نيز به نوبه ي خود
به  0641ايالت تقسيم مي شوند و اين اياالت به  40086ناحيه شهرداري با يک شوراي شهري تقسيم مي
شوند .همچنين  1088گروههاي موجود استقال ل داخلي و 44020از ناحيه هاي  40086موردي وجود
دارد (که %22از کل نواحي ميباشد 4 ).ناحيه ي پاريس ،ليون ،مارسلي به  00بخش شهرداري تقسيم مي
شوند .
مجموعه اقليمي فرانسه متشکل از مناطق ،بخشها ونواحي است که مجموعه هاي محلي واجرائي را نيز دربر
مي گيرند.فقط بخشها واياالت اجرائي هستند البته نه هميشه ،چنانجه تا سال  2206بخشها هم جزء
مجموعه اقليمي بهمراه يک مجموعه ي منتخب بود ليکن دردوره ي دولت ويشي متوقف ودر جمهوري
چهارم ودر سال  2200از نظر قانون خاتمه يافت.

حکومت
جمهوري فرانسه-ماده اصلي:حکومت فرانسه،قانون اساسي فرانسه،سياست فرانسه
جمهوري فرانسه يک اتحاد نيمه رياستي با ميراث قوي دموکراتيک است  .قانون اساسي جمهوري پنجم
باستناد رفراندوم  18سپتامبر سال  2208تصويب شد.بدين ترتيب قدرت اجرائي پارلماني بشدت اقزايش
يافت بخش اجراي خود دو رهبر دارد:رئيس جمهور،درحال حاضر نيکوال سا رکوزي()Nicolas Sarkozi
است و براي رياست دولت مستقيما در انتخاب بزرگ جهاني براي دوره پنج ساله(قبال هفت ساله) برگزيده
شد و حکومت که تحت رهبري نخست وزير (فرانسوا فيون )است.
نيکوال سارکوزي ازسال  1660به منصب رياست جمهوري فرانسه انتخاب شده است .پارلمان فرانسه از دو
مجلس قانون گذاري ،مجلس ملي و سنا تشکيل شده است  .نمايندگان مجلس ملي حوزه انتخاباتي منطقه
اي را مشخص مي کنند و مستقيما براي دوره ي پنج ساله انتخاب مي شوند .مجلس قدرت عزل کابينه را
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دارد  ،بنابرين راي اکثريت در مجلس انتخاب را تعيين مي نمايد .اعضا مجلس سنا از طريق انتخابات وبراي
دوره ي شش ساله (اصال نه ساله ) برگزيده مي شوند واز آغاز سپتامبر 1668نيمي از صندليها هر سه سال
يکبار به انتخابات تقديم مي گردد.
قدرت قانوني مجلس سنا محدود مي باشد در صورت عدم توافق دو بخش مذکور مجلس ملي تصميم نهايي
را مي گيرد حکومت تاثير قوي بر شکل گيري دستور کار پارلمان دارد.
سياست فرانسه بر محور دو گروه سياسي متضاد است :جناح چپ ،سوسياليستهاي فرانسوي وجناح راست
که قبال براي " دوباره جمع شدن براي جمهوري" متمرکز شدند و حاال در پي وحدت براي حرکت بسوي
محبوبيت هستند .در حال حاضر بخش اجراي بيشتر پيرامون گروه دوم شکل گرفته است .

جمعيت شناسي (آمارگيري نفوس)
جمعيت شناسي ،زبان و مردم فرانسه
تراکم جمعيت در جمهوري فرانسه مبني بر سرشماري 2222
فرانسه با جمعيت تخميني  0050ميليون نفر در سال ( 1664تا اول ژانويه )1626بيستمين کشور
پرجمعيت دنياست.رشد طبيعي جمعيت فرانسه (افزايش مهاجرت ) تقريبا موجب رشد طبيعي اتحاديه اروپا
است.در سال  1660رشد جمعيت  %08و در سال  1660نرخ باروري و والدت مستمرا رو به افزايش بود.رشد
طبيعي والدت بيش از وفات تا 122866در سال  1660افزايش يافت .رقم کل باروري در سال  1668تا
 1561نسبت به  2588در سال  1661باال رفت.
بزرگترين شهرها ،از نظر جمعيت مناطق شهرنشين ،عبارتند از :پاريس( ، )044،002،22ليون ()102،008،2
 ،مارسلي( ،)666،060،2ليل( ،)020،200،2نيس( ،)002،220،2تولوس(،)881،261،2بوردو (،)2225202
نانت ( )666،860و استرابورگ (.)666،042
در سال ، 1660جمعيت  206644نفري به فرانسه مهاجرت کرد ،از اين رقم  10626نفر از آفريقا و 02624
نفر از اروپا بودند.در سال  1668فرانسه  240666نفر را پذيرش نمودکه بيشتر آنها از اهالي مراکش و
الجزاير و ترکيه بودند.
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در دولت فرانسه جمع آوري اطالعات در زمينه ي نژاد و قوميت ها غيرمجاز است ،به استناد قانون نشات
گرفته از انقالب  2082که در قانون اساسي سال  2208نيز مجددا به تصويب رسيد .با وجود اين فرانسه به
لحاظ قوميتي مليتي متنوع با  0ميليون نفر از آفريقاي شمالي و بطور تخميني  150ميليون نفر سياه پوست
مي باشد.در حال حاضرحداقل  %06از نژاد جمعيت فرانسه از مهاجرين مختلفي است که کشور آنها را
پذيرفته است.در بين سالهاي  2212و  2240حدود  252ميليون نفر مهاجر خالص به فرانسه وارد شد.بطور
تخميني  250ميليون نفر اروپايي بعنوان،مالکين آزاد شده آفريقاي شمالي به فرانسه بازگشتند.
به استنادگزارش موسسه ي ملي آمار ومطالعات اقتصادي فرانسه ،در اين کشور  052ميليون مهاجر متولد
خارج از کشور وجود دارد که قريب به  1ميليون نفر از ايشان تابعيت فرانسوي اخذ کرده اند .فرانسه مقصد
بزرگ پناهندگي در غرب اروپاست و در سال  1660قريب به  06666درخواست (%20کاهش نسبت به
 ) 1660داشته است .در بين دولتها ي عضو اتحاديه اروپا  ،امکان رفت و آمد آزاد است  .هرچند که در
انگلستان و ايرلند محدويت وجود ندارد ليکن فرانسه بمنظور کنترل براي مهاجرت اروپاي شرقي محدوديت
مقرر کرده است.
يک نشريه سياسي مستمر مرتبط به کاهش چشمگير جمعيت روستايي وجود دارد که باستناد آن20منطقه
ي روستايي بعد از دوره  2206-2222کاهش جمعيت را تجربه کرده اندو بيشترين کاهش مربوط به منطقه
ي کروز و  %10است.
به استناد ماده ي دو قانون اساسي ،مصوب سال ، 2221تنها زبان رسمي در فرانسه ،فرانسوي است .بنابراين
اين کشور تنها مليت از اروپاي غربي است که زبان مشخص رسمي دارد .با وجود اين به  00زبان منطقه اي
در فرانسه وساير بخشها و سرزمين هاي آنسوي درياها صحبت مي شود .تا اين اواخر سيتم آموزشي دولت و
حکومت فرانسه ،استفاده از زبانهاي مزبور از جمله پرتغالي ،ايتاليايي،عربي مغربي  ،و بربري را ترغيب نمي
نمود.

اقتصاد
مقام  :بنجم(اسمي)
پول رايج  :يورو (يک يورو)= صد سنت
سال مالي  :سال تقويمي
سازمانهاي تجاري  :اتحاديه اروپا  -سازمان تجارت جهاني – سازمان همکاري اقتصاد وتوسعه
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آماراقتصادي
توليد ناخالص داخلي 1/224 :تريليون دالر
توليد ناخالص داخلي اسمي  1/040 :تريليون دالر
رشد)1662( %1/0 :GDP
رشد سرانه  :اسمي  00620دالر ()1668
مشارکت خصوصي عمومي) 41866:(Public Private Partenershipدالر ()1662
مبني بر فهرست کشورها ي بر پايه توليد ناخالص داخلي  :بخش کشاورزي ( ، )%12صنعت (، )%22
خدمات()1662()%08
بيکاري ( %2652:مارس )1626
سرمايه گذاري مستقيم خارجي 256161:تريليون دالر ( 42دسامبر)1662
بدهي ناخالص خارجي 05612:تريليون دالر( 46ژوئن )1662
صادرات  00058:بيليون دالر ((1662
وا ردات  04151:بيليون دالر()1662
اقتصاد فرانسه تلفيقي است  .فرانسه پنجمين کشور بزرگ در مفهوم اسمي بعد از آمريکا  ،چين ،ژاپن و
آلمان و هشتمين بعلت پيگيري برابري قدرت خريد ،دومين کشور در اروپا مبني بر مشارکت خصوصي
عمومي بعد از آلمان در مفهوم اسمي و چهارمين بعد از آلمان ،انگلستان و روسيه است.
اقتصاد فرانسه درسالهاي 1662- 1668

وارد رکود شد و اين رکود سريعتر از قابل مقايسه ترين

اقتصادها  ،آن را ترک نمود و تنها متحمل چهار فصل رکود (انقباض) اقتصادي شد .چنانچه از فصل دوم
، 1662در سپتامبر  1626اقتصاد بطور مستمر در حال رشد بوده است.
امورمالي عمومي
بدهي عمومي % 0250 :از GDP
درآمد  25112 :تريليون( )1662دالر
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مخارج  25000 :تريليون ( )1662دالر
کمکهاي اقتصادي (ODA؛ 2652 :)Offical Development Assistantبيليون دالر از کمکهاي رسمي
توسعه
خدمات خارجي  26152 :بيليون دالر ( 42دسامبر )1668

اقتصاد و انرژي در فرانسه
فهرست شرکتها و تاريخچه اقتصادي فرانسه
اولين ايرباس تکميل شده  A380بود که درمراسم پرده برداري  28ژانويه سال 1660در تولوس معرفي
شد..ايرباس سمبل جهاني شدن اقتصادي فرانسه و اروپا است .
فرانسه بعنوان عضوگروه  G8ازکشورهاي صنعتي پيشرو است و پنجمين مقام از بزرگترين اقتصاد اسمي
GDPرا داراست  .فرانسه در تاريخ اول ژانويه سال  2222به  22عضو اقتصاد اروپا پيوست تا بتواند يورو را
(سکه ها واسکناسهاي يورو ) جايگزين فرانک فرانسه تا اوايل سال  1661نمايد.

فرانسه %02در صد از برق خود را از انرژي هسته اي تامين مي کند که باالترين درصد در دنياست.
اقتصاد آن تلفيقي ازبخش اعظمي از سرمايه گذاري خصوصي(تقريبا  150ميليون شرکت ثبت شده )
بهمراه سرمايه گذاري قابل توجه دولتي (اگرچه رو به کاهش ) و مداخله حکومت است.
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مالکيت اعظم حکومت بر راه آهن ،الکتريسيته ،هواپيمايي ،نيروگاه هسته اي و مخابرات راه دور تاثير گزافي
بر بخش کليدي اجزا زير ساختي دارد .بتدريج از اوايل دهه ي 2226کنترل بخشهاي مربوطه آرام گرديده
وحکومت با بخش دولتي مشارکت نموده تا جائيکه اند وخته هاي آن را در مخابرات و هواپيمايي فرانسه
به فروش مي گذارد همانند بيمه ،بانکداري و صنعت دفاع .صنعت هوا فضاي فرانسه قابل توجه است و
بوسيله ي مجموعه کمپانيهاي اروپا کنترل و هدايت مي شود و مرکز ايستگاه فضايي ملي آن در گويان
مستقر است.
به گزارش سازمان تجارت جهاني( )wtoدر سال  1662فرانسه ششمين مقام از بزرگترين صادر کنندگان و
چهارمين از واردکنندگان کاالهاي ساخته شده بوده و در سال  1668سومين کشور از بزرگترين گيرنده هاي
سرمايه هاي مستقيم خارجي در بين کشورهاي سازمان توسعه همکاري اقتصادي ( )OECDبه مبلغ 22052
بيليون دالر مي باشدو رتبه بعد از لوکزامبرگ (مکاني که سرمايه مستقيم خارجي ،اساسا پولي است و به
بانکهاي واقع در آن کشورمنتقل مي شود ) و ملل متحد (2052بيليون دالر) و از طرفي قبل از انگلستان
(2052دالر) ،آلمان (1062دالر) ،يا ژاپن(1050بيليون دالر ) را به خود اختصاص داده است.در همان سال
فرانسه 116ميليون دالر سرمايه در خارج سپرده گذاري نمود و در مقام دوم از مهمترين سرمايه گذار
مستقيم برون مرزي در  OECDبعد از ايالت متحده (42268بيليون دالر)و آلمان ( 20050بيليون دالر )
قرار دارد.با داشتن  42کمپاني ازبزرگترين کمپانيهاي دنيا در سال  066 (1626کمپاني) رتبه ي چهارم را
در جدول  066ثروت جهاني ()THE FORTUNE GLOBALو بعداز ايالت متحده ي آمريکا ،ژاپن ،چين  ،و

قبل ازآلمان و بريتانيا به خود اختصاص مي دهد.
فرانسه کوچکترين کشور ساتع کننده ي دي اکسيد کربن به علت سرمايه گذاري سنگين در انرژي هسته اي
در بين هفت کشور بزرگ صنعتي در دنيا است .در اثر سرمايه گذاري زياد در تکنولوژي هسته اي بيشتر
برق توليد ي در کشور بوسيله  02نيروگاه برق هسته اي (%08در سال  ،1660بيشتر از %8در سال
%2208،10در سال 2286و %00در سال  )2226توليد مي گردد .دراين مفهوم صعود انرژيهاي تجديد
پذيردر زمين با مشکالت مواجه است
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کارت ملي
کارت ملي فرانسه يک سند هويتي اختياري وروکش شده از لمينت پالستيکي بهمراه عکس ،نام ،آدرس
است .هر ده سال يکبار تغيير مي کند و اداره ي منطقه اي فرانسه ويا سفارت آن را بصورت را يگان صادر
مي کند.اثر انگشت صاحب کارت اخذ شده ودر فايلهاي کاغذي نگهداري مي شود وتنها در صورت ارائه ي
حکم دادگاه وتحت شرايط مشخصي قابل دسترسي است .پايگاه اطالعات مرکزي ،اطالعات روي کارت را
کپي کرده و به استناد قوانين ممنوعيتي دسترسي به اطالعات محدود است و ارتباط با ساير پايگاههاي
اطالعاتي ويا رکورد ها ميسور نيست.
کارتهاي مزبور براي تغيير هويت يا مليت ويا براي سفر در داخل اروپا وبين کشورهاي ديگر مثال مقدونيه و
بجاي پاسپورت استفاده ميشود .همچنين کاربردهاي زياد ديگري دارد از قبيل بازکردن حساب بانکي
،وپاپرداخت چک.

تاريخچه
فرانسه پس از شکست در جنگ  ،کارتهاي هويتي ملي را براي اولين بار تحت عنوان کارت هويت فرانسه
مبتني بر قانون  10اکتبر سال 2206صادر کردو داشتن آن را براي افراد  20سال به باال الزامي و رکورد
مرکزي آن را ثبت نمود .از سال  2201براي يهوديان واژه ي "يهودي" را با رنگ قرمز در کارت درج نمودند
و به اين ترتيب حکام ويشي مي توانستند  00666نفر را براي باز گرداندن بخشي از هولو کاست بخوبي
شناسايي نمايند.
به استناد مصوبه  00در سال  2420مبني بر اصالحيه ي  11اکتبر سال 2200آن را "کارت اصالح شده "
معرفي نمودند،ضمنا اختياري وثبت رکوردهاي مربوطه نيز منتفي شد.با شناخت لمينت( روکش درسال
 ) 2288نام کارت مزبور را به "کارت هويتي امنيتي"تغيير داده و رايگان نمودند  ،همچنين بوسيله دستگاه
قابل خواندن وشناسايي شد.
وزير کشورفرانسه ،دانيل ويالنت ،در سال  1662در پي مطالعات انجام شده  ،طرحي در خصوص کارت
جديد هويتي تحت عنوان "کارت ملي امنيتي الکترونيکي "پيشنهاد نمود که از سال  1660به اجرا درآمد،
اين کارت همانند کارتهاي اعتباري در برگيرنده اثرانگشت بيومتريک و اطالعات تصويري بر روي قطعه ي
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کوچکي از فلز مي باشد (همچنين اطالعات مزبور به پايگاه اطالعاتي نيز گزارش مي گردد).طرح مزبور
شباهت زيادي به کارت ملي بريتانيا و ثبت هويتي آن داشته و تحت اليحه ي کارت هويتي 46مارس 1660
تصويب شد.
آژانس رسمي مستدل اطالعات کشور(کميسيون ملي برآورد آزادي ،مسئول کنترل ونظارت) در قبال اين
طرح هيچگونه مسئوليت رسمي ندارد چراکه تاکنون پروژه ي مزبور رسما به ايشان تقديم نگرديده است.اين
کميسيون در سال  2208بمنظور حمايت از افراد در قبال نقض آزادي ايشان درا بطه با استفاده از تکنولوژي
شکل گرفت.ونتيجه ي اعتراض عمومي به ساير طرحهاي موجود در دهه ي  2206بود که بمنظور انتشار
"کد ملي هويتي" هر شهروند مطرح شده وبه رکوردهاي حاصل از همه ي آژانسهاي حکومتي متصل
ومرتبط است.کدملي فرانسه مشابه باکدبسياري ازکشورهاي اروپايي از جمله
فنالند،سودان،بلژيک،ايتاليا،اسپانيا،استوني و ...است.

مشاوره رسمي
وزير کشور فرانسه ،دومينيک دوويلپين ""Deminique de villepinاز بخش سرمايه گذاري خارجي ويا
دادگاه حقوق داخلي حکومت درخواست نمود بحث نظر خواهي عمومي در خصوص اينترنت را در سراسر
مناطق فرانسه مطرح کند  ،در اين راستا اين مرکز نيز برانتقادات موجود تمرکز کرد و در  20ژوئن سال
 1660به نيکوال سارکوزي قائم مقام وزير کشور اعالم نمود %00 :از مردم با کارت و%00با پايگاه اطالعات
مربوط به اثر انگشت و %04با مشاوره موافقت نموده اند .اين عمل توام با پيشنهادات متعددي براي تغيير
جوانب طرح انجام گرفته است.
در پاسخ به نظر خواهي حکومت ،گروهي ار اعضاي فرانسوي:اتحاديه حقوق بشر ،وکالي فرانسه "تصوير
همکاري اينترنتي يکپارچه"،گروه حقوق و آزادي در قالب کامپيوتري نمودن جامعه و همچنين اتحاد وکالي
دموکراتيک فرانسه ،گزارشي برخالف طرحهاي مزبور تهيه ،وبه مضمون ذيل ارائه نمودند:
 - 2ادعاي اينکه طرح موجب کاهش جرائم مي گردد ،اثبات نشده است.
 - 1بحث اينکه کارتهاي مزبور به جنگ و مبارزه با تروريزم کمک مي کند صحيح نمي باشد،چراکه
وجود کارتهاي ملي در فرانسه  ،نتوانست از ترورهاي مثل 2220/0/18جلوگيري کند.
 - 4خطرات مهم وجدي در ارتباط با حمايت از زندگي خصوصي افراد و اطالعات ايشان بويژه بعلت
وجود پايگاه اطالعات مرکزي پيشنهادي وکاربردهاي احتمالي آن وجود دارد.
 - 0معرفي برنامه (INSشيکه ي جهاني مطالعات اروپا) ،حتي اگر با پيشنهاد اصالحي )FDIسرمايه
گذاري مستقيم خارجي) تلفيق گرددموجب از بين رفتن توافق شهروندان و حکومت مي گرددو لذا
بايد پيشنهاد مزبور ممنوع شود.
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بيش از هزار نفر اعم از سازمان وشخص از نتايج گزارشات مورد نظر حمايت کردند وتا پايان ژانويه سال
 1660اين رقم به بيش از  08گروه وسازمان و  0666نفر رسيد.
مجلس سنا يک کميسيون را انتخاب کرد و اين کميسيون در گزارش سال  1660خود اشاره نمود :نياز به
مبارزه با جعل موجود با استفاده از سيستم جديد کارت هويتي ،ضرروي است تا با بکارگيري آن بتوان از
آزادي وحقوق خصوصي حمايت نمود.
پيشرفت قانوني
اگرچه قانون مدني در سال  1660تصويب شد وليکن در آن سال حکومت تاريخ مشخصي را براي بحث
پيرامون موضوع مورد نظر تعيين ننمود ،بنابراين اجراي طرح و تاريخ آن قطعي نشد.متعاقبا پروژه ي جديدي
بمنظور بررسي انتقادات و پيشنهادات در سال  1660ارائه شد که تاکنون تحت بررسي و مطالعه مي باشد.

نسب شناسي در فرانسه
ثبت احوال مهمترين مرجع نسب شناسي در فرانسه است  .ادارات ثبت از سال  2021ثبت والدت ،فوت و
ازدواج را آغاز کرده اند .برخي ازجوامع اين حرکت را با تاخير ويا بکندي اغاز کردنددر حاليکه بعد از سال
مزبور  ،ثبت فرانسه همه ي افراد مقيم کشور را تحت پوشش قرار داده و دسترسي به اطالعات را بسهولت
ميسر و امکان افزودن اطالعات به ثبت شهري را ممکن نمود  .دسترسي به رکوردهاي مزبور براي انجام
تحقيقات مربوط به نسب شناسي فرانسه حائز اهميت است.
رکوردهاي ثبت اساسا در اداره ي ثبت منطقه اي شهرها مي ماند وهرساله تصويري ازآنها به رياست دادگاه
منطقه اي سپرده مي شود که پس از صد سال در آرشيوهاي ادارات شهري نگهداري مي شوند.
به علت اجرا قوانين خصوصي منحصرا اسناد قديمي تر با قدمت بيش از صد سال در دسترس عموم قرار مي
گيرند .وگرچه دسترسي به اسناد جاري محتمل است ليکن ضرورت دارد متقاضي با ارائه گواهي والدت،
ذيحق بودن خود را به اثبات برساند.
12

گواهي هاي والدت ،فوت و ازدواج در فرانسه مملو از اطالعات نسب شناسي جالبي است و در دوره هاي
مختلف زماني متحول مي گردد.رکوردهاي جاري نسبت به قبلي کاملتر هستندوزبان نوشتاري بيشتر
آنهافرانسه است.از انجائيکه فرمت بيشتر رکوردها در ادارات ثبت مشابه است ،زبان فرانسه مشکل زيادي براي
ساير متقاضيان (غيراز فرانسه زبان )ايجاد نمي کند.براي انجام مراحل ثبت وقايع ،همه بايد با تعداد معدودي
از لغات فرانسه آشنا باشندتا بتوانند رويه هاي ثبت اين کشور را مطالعه کنند.فهرست لغات نسبي فرانسه
دربرگيرنده بيشتر" اصطالحات عمومي نسب شناسي " به زبان انگليسي به همراه مترادف فرانسوي آن
است.
گواهي والدت يکي از مهمترين رکوردهاي ثبت در فرانسه است ،غالبا بمنزله ي آيتم "ورودي اصلي
"شناخته شده است.ارجاع به ساير اسناد يک فرد (تغيير نام ،احکام دادگاه و)...اغلب در حاشيه ي صفحه
اصلي مربوط به والدت درج مي گردد.از سال  820تاکنون اين صفحه وجود داشته وازدواج را هم در برمي
گيرد.دسترسي به طالق از سال  2242وفوت از سال  2200و متارکه ي قانوني از سال  2208ميسر است.
ثبت وقايع حياتي و صدور گواهي

والدت
ثبت والدت معموال يکي دو روز پس از تولد (حداکثر  4روز بعد)وبوسيله پدر نوزاد انجام مي گيرد.گزارش
هاي والدت نوعا اطالعاتي را دربر مي گيرد از جمله محل  ،تاريخ و زمان ثبت و محل ،تاريخ و زمان والدت
و نام ونام خانوادگي متولد،نام والدين،نام دوران تجرد مادر،نام وسن و شغل دو شاهد مربوطه  .در صورت
تجرد مادر نام والدين وي نيز درج مي گردد .با توجه به محل تاريخ و رکوردهاي مزبور ،اطالعات جزئي
ديگري هم ثبت مي شود .اين اطالعات ممکن است شامل موارد ذيل باشد:سن والدين ،شغل پدر،محل تولد
والدين ،نسبت شهود با نوزاد.

ازدواج
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بعد از سال ، 2021ادارات ثبت مي بايد ثبت ازدواج را در قبال زوجين ودر کليسا انجام مي دادند  ،در
حاليکه مراسم کليسا عموما در محل اقامت زوجه وثبت واقعه ازدواج در مکان ديگري مثال محل اقامت زوج
انجام مي گرفت.ثبت ازدواج اطالعات جزئي زيادي را در بردارد از جمله تاريخ و مکان ازدواج ،نام زوج وزوجه
،جزئيات مربوط به ازدواجهاي قبلي ،نام ،آدرس و شغل حداقل دو شاهد ،در اين قسمت همچنين اطالعات
در خصوص متولدين قبل از ازدواج نيز وجوددارد.
فوت
مهلت ثبت فوت معموال يک الي دو روز است که در شهر ويا استان محل فوت انجام مي شود  .رکوردها ي
آن براي افراد متولد و مزدوج پس از سال  2021کارائي دارد.چراکه احتماال تنها رکورد موجود براي
دسترسي ايشان است.در رکوردهاي خيلي قديمي فقط نام کامل متوفي وتاريخ ومحل فوت درج شده
است.رکوردهاي جاري اغلب اقالم اطالعاتي ذيل را در بر مي گيرد :سن  ،محل تولد متوفي  ،نام والدين (از
جمله نام خانوادگي دوره ي تجرد مادر) وضعيت حيات والدين ؛ نام  ،سن  ،حرفه و محل اقامت دو شاهد
مربوطه .وضعيت نظام وظيفه متوفي و نام و وضعيت حيات همسر وي نيز در اين رکورد وجود دارد .فهرست
نام خانمها معموال براساس نام خانوادگي ايشان پس از ازدواج سورت شده است.بنابراين مي توانيد به
استنادآيتم نام خانوادگي دوران تجرد ويا پس از ازدواج نام آنها را جستجو نمائيد که بدين ترتيب امکان
دسترسي به اطالعات مورد نظر بيشتر است.
گواهي والدت
اداره شهرداري در محل تولد گواهي مزبور را براي متولدين در فرانسه صادر مي نمايند.مثال به آدرس ذيل
. ......در درخواست مزبور بايد نام اطالعات کامل متقاضي ،تاريخ و محل تولد ،نام و نام خانوادگي فعلي پدر
و مادر ( و نام قبل از ازدواج مادر )در پاکت نامه ي ممهور به تمبر و بهمراه آدرس درج گردد.وجهي نيز الزم
نيست.

گواهي فوت
اداره شهرداري در محل وا قعه گواهي مزبور را صادر مي کند.دردرخواست مزبور نام ونام خانوادگي متوفي
بهمراه تاريخ ومحل فوت درج مي شود و در پاکت نامه ي ممهور به تمبر و منضم به آدرس ارائه مي گردد
.ضمنا وجهي براي کپي گزارش مورد نظر دريافت نمي شود.

اعالميه ازدواج وطالق
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در اين خصوص نيز همانند ساير گواهيها اقدام مي گردد.منتهي گواهي طالق نيز همانند ازدواج در محل
وقوع ازدواج صادر مي شود.
حکم طالق
احکام طالق از اداره ي ثبت  ،محل صدور حکم ،دريافت مي شوند.دادخواستها الزاما بايد محتوي تاريخ
طالق ،نام ونام خانوادگي طرفين دعوي باشند داخل پاکت نامه ي ممهور به تمبر منضم به آدرس ارسال
شوند.
گزارش پليس
افراد باالي  20سال  ،ساکن فرانسه از هر مليتي که باشند مجاز به اخذ گواهي هاي مربوط به پليس
هستند.درخواست آنان بايداز حيث نام ونام خانوادگي ،ساير نامها (قبل از ازدواج)،تاريخ ومحل تولد
وهمچنين آدرس فعلي فرد کامل باشد.براي اخذ کپي وجهي پرداخت نمي گردد.

گزارش دادگاه
رکوردهاي قضايي در متن رکوردهاي پليسي جاي داردو تهيه ي تصاوير از احکام قضايي محکوميت مربوط
به عفو شدگان ميسور نمي باشد.
رکورد نظامي
رکورد هاي نظامي براي ارتش  ،نيروي هوائي و دريايي کاربرد دارد وهمه ي شهروندان (آقا) فرانسوي که به
سن بلوغ رسيده اند اعم از اينکه خدمت سربازي را انجام داده يا نداده مجاز به اخذ آن مي باشند.

تغيير آدرس
جابجائي در فرانسه پيچيده است :تغيير آدرس با آگاه سازي شرکت تامين کننده ي انرژي در اروپا،
شرکتهاي آب وبرق و تلفن ،ايجاد کننده هاي ماهواره ،اداره ماليات و بانک به گونه اي ارتباط دارد.آشناي با
فهرست آيتمهاي اضطراري در اين زمينه جابجائي شما رادر فرانسه تا حد امکان آسان مي کند.
جابجائي هميشه نيازمند برنامه ريزي و تمهيدات الزم است .در اين قسمت سعي شده به برخي از نکات الزم
به هنگام جابجائي در فرانسه اشاره شود.در صورت اجاره ي ملک بايد به مدت زمان انقضاي اجاره در
توافقنامه ي صاحب خانه توجه داشته باشيدکه معموال در فرانسه سه ماه مي باشد.
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توجه  :سيستم بر خط ( )ON LINEفرانسه راهنماي کامل و جامعي براي نحوه ي تغيير آدرس در ارتباط
با ساير ارگانها ارائه مي دهدلطفا در اين خصوص دراين قسمت کليک کنيد.
فوايد و خدمات
براي دسترسي به اطالعات شرکتهاي منطقه اي خدماتي فرانسه به صفحه ي مربوطه در بخش اطالعات
( )INFORMATIONمراجعه نمائيد.

برق()Energy De France=EDF
حداقل  26روز قبل از جابجائي مي بابد موضوع را به اداره ي برق در فرانسه اطالع دهيد،اين اقدام را مي
توانيد از طريق نماينده گي هاي مربوطه (  )BLUE SKY SHOPو ياازطريق کد متقاضي (رهيابي) انجام
دهيد.ظرف پنج روز پس از جابجائي اداره ي برق مزبور با توجه به آدرس قبلي به طور خودکار به عمليات
کنتور خوان مي پردازد(در صورتي که دسترسي به امالک ضرورت داشته باشد مي بايد براي تعيين وقت به
اداره برق نيز يادآوري نمائيد ).در اين حالت اگرچه انتظار داريد قبض به آدرس قبلي ارسال شود وليکن
بطور اتومات به آدرس جديد ارسال خواهد شد .اداره ي برق همزمان با اين موضوع به طور خودکار عمليات
کنتور خوان را در آدرس جديد آغاز مي کند(چنانچه جابجائي بالفور نباشد شروع عمليات مزبور نيز به
تاخير مي افتد).
براي ادامه روند اداره ي برق به موارد ذيل نياز دارد:
 کد ارجاع مشتري (در قسمت باالي قبض برق گوشه ي سمت چپ درج شده است). نام ونام خانوادگي مستاجر قبلي (در ادرس فعلي جهت اطمينان از صحت آدرس ).در هرگونه جابجائي جزئي نيز اطالعيه ي تغيير آدرس به همراه کنتورخواني در محل جديد و نام و آدرس
مستاجر قبلي و همچنين تاريخ نقل وانتقال به امضا ي ساکنين قبلي وفعلي ارسال مي گردد.
شرکت گاز( )Gaz De France
حداقل  20روز قبل از حرکت به شرکت گاز تغيير آدرس را خبر دهيد وشماره ارجاع مشتري (نه رقمي ،در
قسمت باالي گوشه سمت چپ قبض گاز ) را بهمراه شماره تلغن همراه (يا کد منطقه در صورت عدم
دسترسي به تلفن همراه ) را نيز اعالم نمائيد.در فرانسه مي توان آدرس را بصورت برخط تغييرداد(در قسمت
مربوطه کليک کنيد ).ويا تماس تلفني (با شماره )6826866862گرفت.
تلفن واينترنت
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حدودا  26روز قبل از حرکت با اداره ي مخابرات فرانسه تماس گرفته ويادداشتي مبني بر خاتمه قرارداد
ارسال نمائيد(چنانچه جابجائي در همان منطقه ي مخابراتي باشد ممکن است شماره تلفن به محل جديد
منتقل شود وبراي اين اقدام مخابرات نياز به اعالم تغيير آدرس دارد).
احتمال دارد برخط تلفن قبلي پيغامي براي اطالع تماس گيرندگان ازشماره جديد ضبط گردد.
پست
حداقل  0روز قبل از حرکت درخواست فرم تغيير آدرس را از اداره ي پست بنمائيد تا پست الکترونيکي
شما به آدرس جديد انتقال يابد.يا با قسمت مربوطه( )Pack Ma Nouvelleاشتراک شويد (بصورت
برخط، )Online-الزم است بدانيد اين بخش افراد ومراکز را از طريق کارت پستال  ،پيامک ويا ايميل از
هرگونه تغيير آدرس مطلع مي سازد.در داخل فرانسه پست الکترونيکي حداکثر ظرف شش ماه ودر خارج از
کشور طي سه الي شش ماه  ،به آدرس جديد منتقل مي شود .گاهي نيز اين تغيير بصورت موقت است.براي
انتقال پست الکترونيکي بايد مدرک هويتي (شناسنامه) و آدرس قبلي و همچنين جزئيات آدرس جديد
فراهم آيد .
براي انجام خدمات انتقال پست الکترونيک پرداخت هزينه نيز الزم است.
مدارک هويتي الزم
براي تغييرآدرس مدارک ذيل الزم است:
پاسپورت ،پروانه ي اقامت  ،آدرس (قبض گاز ،آب  ،برق  ،يا اجاره نامه)  4،قطعه عکس در صورت لزوم
براي اطالع بيشتر مي توانيد با قسمت مربوطه در همين سايت تماس برقرار کنيد.
الزم نيست تغيير آدرس را به اداره ي گذرنامه در فرانسه اطالع دهيد .در صفحه مربوطه پاسپورت تغيير
آدرس عالمت زده مي شود.
تاييديه ي اسناد (امضا)
کنوانسيون  Hagueنياز به قانوني کردن اسناد عمومي خارجي را حذف کرد.
تاييديه اسناد در فرانسه رايج شد:
در  20اکتبر سال ، 2282ملل متحد با توافقنامه مزبورموافقت کرد.کنوانسيون مربوطه روند تهيه ومشخص
نمودن اسناد فرانسوي را در ملل متحد ساده نمود.اسناد قانوني امضا شده ي فرانسه متفاوت با
اسنادساير کشورهاي موافق با کنوانسيون است.
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اسناد مورد نظر شامل سايررکوردهاي عمومي (والدت ،فوت ،ازدواج)،اعالميه ها ،انحصار وراثت ،اسناد گواهي
شده حکومت وهمچنين اسناد وکال و دفاتر اسناد رسمي مي باشد.براي تاييديه در فرانسه مبلغي دريافت
نمي گردد و در طول يک روز صادر مي شود.

تدوين و ترجمه :
نسرين خورشيدي
کارشناس امور بين الملل سازمان()3119
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