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معرفي کشور

مختصري در خصوص کشور هنگ کنگ

هنگ کنگ (به چيني )香港 :شهري است جزيرهاي در چين که تا سال  1997مستعمره بريتانيا بود.
هنگ کنگ
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جغرافيا

منطقه هنگ کنگ يکي از دو منطقه تقسيماتي ويژه در جمهوري خلق چين است .منطقه ديگر ماکائو
است .منطقه هنگ کنگ در شرق دلتاي رودخانه مرواريد قرار گرفته و از سوي شمال با استان
گوآنگدونگ و از سوي جنوب يا درياي چين جنوبي هممرز است .هنگ کنگ از چهار منطقه اصلي
تشکيل شده است که عبارتند از  :جزيره هنگ کنگ  ،جزيره النتائو  ،کولون  ،سرزمين هاي جديد
شهر هنگ کنگ که در سدهٔ نوزدهم همچون يک بندر بازرگاني عمل ميکرد امروزه به صورت يک
مرکز اصلي امور مالي در جهان درآمده است.

تاريخ
از زمان سلسله منچو ،هنگ کنگ جزيره کوچکي بود که تنها مورد استفاده ماهيگيران
،مسافران و دزدان دريايي جنوب چين قرار مي گرفت .بعد از جنگ اول ترياك وشکست چين،
انگليسي ها توانستند درنتيجه پيمان نانکن درسال  1442برهنگ کنگ مسلط گردند.
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در جنگ دوم ترياك که درسالهاي  1454-1456بوقوع پيوست و نيزشکست دولت چين از ژاپن
درجنگ سالهاي  1495-1494سبب شد ،انگليس به بهانه دفاع ازهنگ کنگ طي قرار دادي جديد
بنام پگينگ براي يک دوره  99ساله هنگ کنگ را به اجاره خود درآورد.
با توجه به اتمام قرارداد پگينگ و روند رو به رشد اقتصادي چين در دهه هفتاد و نيز سرشکستگي
تاريخي شکست در برابر انگليسي ها و نابرابر بودن مفاد آن ،دوباره موضوع حاکميت بر هنگ کنگ
بين انگليس وچين بعنوان يک موضوع مهم و حاد سياسي ظهور وبروز نمود و در نتيجه مذاکرات بين
طرفين جهت تعيين سرنوشت نظام سياسي آتي هنگ کنگ بعد از سال  1997شروع گرديد.
گرچه مذاکرات سخت وپيچيده اي بين طرفين وجود داشت در نهايت دولت انگليس موافقت نمود که
هنگ کنگ به سرزمين اصلي(چين ) برگردد .دولت چين با طرحي نو و منحصربفرد با عنوان « يک
کشور -دوسيستم » نظرات انگليسي ها رادرمورد آينده سياسي تامين نمود .اين سيستم بي مانند و
بي بديل از اول جوالي  1997قابليت اجرايي يافت و براين اساس هنگ کنگ از انگليس منفک و در
قالب جديدي به جمهوري خلق چين الحاق گرديد.
براساس اين اصل هيچ يک ازسياست هاي سيستم سوسياليستي چين درهنگ کنگ اجرا و
اعمال نگرديده و هنگ کنگ بعنوان يک موجود مستقل براي  50سال براساس روش کاپيتاليستي
قبلي به حيات خود ادامه خواهد .بنابراين دولت چين حق اعمال هيچگونه تغييري را نداشته و اين
اصل بنيادين در قانون پايه بصورت مکرر و دقيق بر آن تصريح شد.

اقتصاد

1

- 1مقدمه
هنگکنگ يک اقتصاد کوچک و باز محسوب ميشود که تقاضاي بخش خارجي نقش مهمي در
شرايط اقتصادي آن کشور ايفا ميکنند .در اوضاع کنوني با توجه به بحران مالي جهاني ،اقتصاد
کشورهاي توسعهيافته در بدترين وضعيت خود طي دهههاي اخير قرار دارند و وضع اقتصادهاي
آسيايي نيز از اواخر سال  2004ميالدي به سرعت رو به وخامت گذاشته است .هنگکنگ با توجه
به ارتباط گستردهاش با اقتصاد جهاني ،از جمله کشورهايي است که تحت تآثيرآثار منفي بحران
مالي جهاني قرار گرفته بطوري که رشد اقتصادي اين کشور از  6/4درصد در سال  2007ميالدي به
کاهش قابل توجه به  2/4درصد در سال  2004ميالدي رسيد .
پيشبيني ميشود هنگکنگ با توجه به برخورداري از اقتصاد کوچک و باز ،در سال 2009
http://www.econo.ir/article49.html 1
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ميالدي با شدت بيشتري تحت تأثير بحران مالي جهاني قرار گيرد .در حال حاضر دولت اين کشور
برنامههايي به منظور تثبيت بازارهاي مالي ،تسهيل شرايط اعتباري ،حمايت از شرکتهاي بزرگ،
شتابدادن به فعاليتهاي بخش عمومي و ايجاد شغل به اجرا گذاشته است .
 -2اقتصاد هنگکنگ در يک نگاه
اقتصاد هنگکنگ در نيمه دوم سال  2004ميالدي ،در پي بحران مالي جهاني و کاهش رشد
قتصادجهان ،به شدت آسيب ديد .رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور از  7/3درصد در سه ماهه
اول سال به  4/3درصد در سه ماهه دوم 1/7 ،درصد در سه ماهه سوم و  -2/5درصد در سه ماهه
چهارم رسيد.
رشد اقتصادي هنگکنگ در سال  2004ميالدي به  2/5درصد رسيد که پايينترين نرخ رشد
اقتصادي اين کشور طي  10سال پيش از آن ميباشد .رشد مصرف بخش خصوصي در اين سال تنها
 4.1درصد بود .وضعيت بازار کار نيز در پي بحران مالي جهاني در حال بدتر شدن است .نرخ بيکاري
طي چندين ماه با روند افزايشي طي سه ماهه منتهي به فوريه  2009ميالدي به 5درصد رسيده که از
سه ماهه فوريه تا آوريل  2006ميالدي به بعد باالترين نرخ بيکاري محسوب ميشود .
رشد صادرات کاالها و خدمات اين کشور در سال  2004ميالدي نيز به ترتيب  2و  5/6درصد بود که
در مقايسه با سالهاي قبل کاهش قابل توجهي داشته است .ميزان جابجايي کانتينر در بندر هنگ
کنگ در ماه ژوئن  2009ميالدي نزديک به  1/4ميليون  TEUبوده که نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته  15/6درصد کاهش داشته است .ميزان جابجايي کانتينر در اين بندر در  6ماه نخست سال
 2009به ميزان  9/9ميليون  TEUبوده است که نسبت به مدت مشابه در سال  2004کاهش 17/3
درصدي را نشان ميدهد .
-3اقدامات دولت هنگکنگ براي مقابله با بحران
دولت هنگکنگ براي مقابله با بحران برنامههايي را به اجرا گذاشته که از جمله ميتوان به موارد زير
اشاره نمود :
- 1-3اقدام براي تثبيت بازار مالي
دولت عالوه بر کمک مالي  12800دالري به ازاي هر سپردهگذار در قالب يک طرح صندوق بانکي،
در اکتبر  2004ميالدي از اعمال برنامههايي در جهت تقويت اعتماد در سيستم بانکي خبر داد .بدين
ترتيب که از صندوق ارزي که پشتوانه دالر هنگکنگ محسوب ميشود ،براي حمايت کامل از
سپردهها استفاده خواهد نمود .اين حمايت شامل همه سپردههاي بر حسب دالر هنگکنگ يا
سپردههاي ارزي در همه مؤسسات مجاز و شعبههاي داخلي و خارجي آنها ميشود .عالوه بر اين
دولت به منظور فراهم ساختن سرمايه بيشتر براي بانکهاي محلي ،يک مؤسسه با عنوان
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«تسهيالت سرمايه بانکي مشروط» تأسيس نموده است .اين دو اقدام اثر سريعي داشتند و اين آثار
تا پايان سال  2010ميالدي باقي خواهد ماند .
مقامات پولي هنگکنگ به منظور تسهيل وضعيت بازار پول از طريق برنامههايي شامل اقدامات
موقتي براي تأمين نقدينگي بانکها ،اصالح فرمول محاسبه نرخ پايه براي کاهش مؤثر هزينه
استقراض و افزايش عرضه اوراق قرضه ارزي اقدام به تزريق نقدينگي به سيستم بانکي نمودهاند .
2-3اقدام به تقويت بخش واقعي اقتصاد
دولت براي تقويت بخش واقعي اقتصاد نيز برنامههايي را به اجرا گذاشته که از جمله ميتوان به موارد
زير اشاره نمود :
- 1-2-3اجراي پروژههاي زيربنايي
دولت اجراي پروژههاي زيربنايي را تسريع خواهد نمود .در حالي که  10پروژه مهم زيربنايي يا تصويب
شدهاند يا مراحل مقدماتي خود را طي ميکنند ،دولت در مناطق مختلف پروژههاي کوچکتري را
شروع خواهد نمود .حدود  45پروژه (هر کدام با هزينه بين  1/9تا  2/7ميليون دالر) ميتواند به
سرعت به اجرا درآيد و بدين ترتيب شغلهاي بيشتري نيز ايجاد شود .
2-2-3ايجاد شغل
دولت  205ميليون دالر براي ايجاد  62000فرصت شغلي طي سه سال آينده اختصاص خواهد داد .اين
شغلها از طريق تسريع اجراي پروژههاي زيربنايي ،تقويت مهارتهاي نيروي کار و ايجاد شغلهاي
موقتي ايجاد خواهد شد .
- 3-2-3طرح تضمين وامها
دولت "رويه تضمين وام ويژه" را براي مؤسسات توسعه داده و سقف تعهدات را به حدود 8/12
ميليارد دالر افزايش داده است .اين در حالي است که دولت 70درصد ارزش وامها را تضمين ميکند.
با اين اقدام سقف وام براي هر شرکت از  124000دالر به  770000دالر افزايش مييابد .اين وام به
حسابهاي فعال و اوراق اعتباري تجاري تعلق ميگيرد و براي تمام شرکتها بجز برخي شرکتهاي
مشخص قابل اجرا خواهد بود .
 4-2-3بيمه اعتبار صادرات
دولت برخي برنامههاي فوري براي فراهمکردن بيمه اعتبار صادرات بنگاههايي کوچک در نظر گرفته
که توسط "شرکت بيمه اعتبار صادرات هنگکنگ" انجام خواهد شد .بدين وسيله ريسک
پرداختهايي که از جانب خريداران ناشي ميشود و معموالً ساير شرکتهاي بيمه آن را پوشش
نميدهند ،پوشش داده خواهد شد .
- 4چشمانداز اقتصاد هنگکنگ در سال  2009ميالدي
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با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد جهاني در سال  2009ميالدي  ،رشد اقتصادي بيشتر اقتصادهاي
آسيايي متکي بر صادارت از جمله هنگکنگ بطور قابل توجهي کاهش خواهد يافت .به عالوه تقويت
ارزش دالر طي ماههاي گذشته ،با وقفه زماني موجب افزايش قيمتهاي رقابتي کاالهاي صادراتي
هنگکنگ و در نتيجه محدودتر شدن صادرات اين کشور خواهد شد .صادرات خدمات مالي ،تجاري
و ساير انواع خدمات نيز در کوتاهمدت از چشمانداز اميدوار کنندهاي برخوردار نيست .در مجموع به
نظر ميرسد کل صادرات هنگکنگ در سال  2009ميالدي به ميزان نسبتاً قابل توجهي کاهش يابد .
همچنين پيشبيني ميشود گسترش نااطميناني به وضعيت اقتصادي ،کاهش سطح رفاه خانوارها و
افزايش بيکاري موجب کاهش تقاضاي داخلي شود .سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز بطور مشابه تا
نمايان نشدن نشانههاي روشني از بهبود وضعيت اقتصادي در سطح پاييني باقي خواهد ماند.
اقدامات دولت و مخارج بخش دولتي تا حدودي از وخامت اوضاع خواهد کاست .
فشارهاي تورمي از نيمه دوم سال  2004ميالدي در پي عميقتر شدن رکود جهاني و کاهش سطح
تقاضاي جهاني بطور قابل توجهي کاهش يافته است .کاهش شديد قيمت مواد غذايي و انرژي در
سطح جهاني پيش از تعميق رکود نيز موجب کاهش سطح تورم گرديد .پيشبيني ميشود در سال
 2009ميالدي از فشار تورمي در سطح جهان باز هم کاسته شود و همگام با آن سطح تورم هنگکنگ
نيز کاهش يابد .
وضعيت برخي شاخصهاي کليدي اقتصاد هنگکنگ در سال  2004ميالدي و پيشبيني تا سال 2012
ميالدي

2

سال

2012

2011

2010

2009

2004

رشد

2/4

5/4

2/6

2/5

4

اقتصادي
(درصد) :
تورم (درصد

6/2

2/2

5/1

0

3/4

تراز حساب

6/4

4/4

5/4

2/9

2/14

جاري (درصد
نرخ سود

5/3

5

5/5
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4

4/3

بانکهاي
تجاري
(درصد)
نرخ يک دالر

7/79

7/4

7/4

7/4

*

آمريکا در
مقابل دالر
هنگکنگ

 -5جمعبندي و نتيجهگيري
از آنجا که اقتصاد هنگکنگ يکي از بازترين اقتصادهاي جهان محسوب ميشود و رتبه اول در
جهانيشدن را کسب کرده ،طبيعي است که نوسانات اقتصاد جهان تأثير قابل توجهي بر آن داشته
باشند .در پرتو بحران اقتصادي جهان تقاضاي داخلي در هنگکنگ به طور قابل مالحظهاي دچار
کاهش شده و صادرات آن به پايين ترين سطح خود از سال  2002ميالدي تاکنون رسيده است .
در سه ماهه اول سال  2009ميالدي ،توليد ناخالص داخلي اين کشور پس از  1/4درصد کاهش از ماه
آوريل تا ژوئن 0/5 ،درصد ديگر نيز کاهش يافته است .نرخ بيکاري در اين کشور در سه ماهه دوم
سال  2009ميالدي به  5/4درصد رسيد که در  4سال گذشته باالترين نرخ بيکاري در هنگ کنگ به
شمار ميرود .پيشبيني شده که با ورود نيروي جديد کار به بازار در تابستان  2009ميالدي نرخ
بيکاري به  6/5درصد افزايش يابد .
با در نظر گرفتن شرايط فوقالذکر احتمال ميرود رشد اقتصادي هنگکنگ در سال  2009ميالدي به
 -5/4درصد کاهش يابد .با اين حال دسترسي به نرخ رشد بهتر بستگي به اين دارد که اوال) فضاي
اقتصاد جهاني تا چه زماني تحت تأثير بحران مالي قرار بگيرد و از چه زماني شروع به بهتر شدن
نمايد و ثانيا )اقدامات دولت جهت مقابله با بحران تا چه حد اثر بخش باشد .
در حال حاضر دولت اين کشور برنامههايي به منظور تثبيت بازارهاي مالي ،تسهيل شرايط اعتباري،
حمايت از شرکتهاي بزرگ ،شتابدادن به فعاليتهاي بخش عمومي و ايجاد شغل به اجرا گذاشته
است .مقامات پولي هنگکنگ جهت تسهيل وضعيت بازار پول تالش مي کنند و دولت نيز برنامههاي
مالي انبساطي خود را از طريق اجراي پروژههاي زيربنايي ،ايجاد شغل ،تضمين وامها و بيمه اعتبار
صادرات به منظور تقويت بخش واقعي اقتصاد دنبال مي کند .
با توجه به باز بودن اقتصاد اين کشور امکان بهبود اقتصاد اين کشور بدون بهبود وضعيت اقتصاد
جهاني دور از دسترس بنظر مي رسد .با اين حال دولت هنگ کنگ مي کوشد که از طريق اعمال
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سياست هاي مالي و پولي انبساطي بخشي از کاهش تقاضاي خارجي را از طريق تحريک تقاضاي
داخلي جبران نمايد .
در مجموع پيشبيني ميشود با بهبود وضعيت اقتصاد جهاني ،اقتصاد هنگ کنگ در سال 2010
ميالدي رکود اقتصادي را پشت سرگذارده و وارد دوره رشد اقتصادي گردد.

قوانين
قانون پايه
قانون پايه بعنوان سند پايه و اساسي منطقه ويژه اداري هنگ کنگ مي باشد بدنبال  12سال
مذاکرات کميته اي متشکل از چين وانگليس تدوين گرديده ودر نقش قانون اساسي هنگ کنگ
تلقي ميگردد.
متن قانون پايه هنگ کنگ

 قوه مجريه

دولت هنگ کنگ از منظر مدلهاي رايج دنيا مشابه سيستم رياستي بوده ورئيس اجرايي
هنگ کنگ  Chief Executiveباالترين مقام تصميم گيري واجرايي مي باشد در مجموعه
دولت هنگ کنگ عالوه بر وزير کابينه  Secretary Chiefکه در نقش نخست وزير يا
دومين مقام عالي مي باشد  14وزير ( )secretaryحوزه هاي تخصصي دولت را مديريت مي
نمايند.براي آشنايي با پيشينه مقامات دولت هنگ کنگ
 www.gov.hk/en/about/govdirectory/govchart/index.htmرا
فعال نمائيد.

 قوه مقننه
شوراي قانونگذاري هنگ کنگ بر اساس انتخابات تشکيل مي گردد.
اختيارات و تکاليف مجلس عبارتاند از:
 -1تدوين ،اصالح و انتشار قوانين
 -2بررسي و تاييد بودجه دولت
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 -3تصويب ماليات و هزينه هاي عمومي
براي آشنايي بيشتر با شوراي قانونگذاري هنگ کنگ آدرس:
 http://www.legco.gov.hk/english/lرا فعال نمائيد.

 قوه قضائيه
قوه قضائيه داراي صالحيت نهايي صدور راي و حل و فصل مسائل براساس حقوق عرفي
( )Common Lowمي باشد.
قوه قضائيه داراي استقالل کامل بوده و هيچ نهادي حق دخالت در امور آن را ندارد.
قوه قضائيه مي تواند راسا با کشورهاي ديگر در زمينه هاي معاضدت قضائي و استرداد مجرين و
ساير مسائل حقوقي توافقاتي داشته باشد که با بسياري از کشورها داراي موافقت نامه هاي قضايي
مي باشد.
سيستم قضايي هنگ کنگ ازچين کامال متفاوت مي باشد.
براي اشنايي بيشتر با قوه قضائيه هنگ کنگ آدرس:
 www.judiciary.gov.hk/en/indexرا فعال نمائيد.

 ساختار دولت ماکائو:
جزيره ماکائو از سده شانزدهم ميالدي در اشغال و استعمار پرتغال درآمد و به عنوان
نخستين زيستگاه اروپييان در شرق دور شناخته شد .به دنبال موافقت نامه  13آوريل  1947ميان
چين و پرتغال ،ماکائو از  20دسامبر  1999به عنوان "منطقه ويژه اداري" شناخته شده و از استعمار
پرتغال بيرون و رسما به جمهوري خلق چين پيوست .جمهوري خلق چين هم متعهد گرديد ،برپيه
فرمول "يک کشور ،دو سيستم" ،سيستم اقتصاد سوسياليستي آن کشور در ماکائو اجرا نگردد و ين
منطقه از "درجه باليي از خود مختاري" در همه زمينه ها جز در "امور خارجي و دفاعي" بري 50
سال (تا سال  )2049برخوردار باشد.

 قانون پايه:
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 )1قانون پيه ماکائو که به منزله قانون اساسي ين منطقه مي باشد به دنبال مذاکرات پرتغال
و چين شکل گرفته و مشابهات زيادي با قانون پيه هنگ کنگ دارد.
متن قانون پيه ماکائو:
=http://www.basiclaw.org.mo/list_en.php?category_id
35

 قوه مجريه:
حکومت منطقه ويژه اداري ماکائو داري مردمساالري محدود و برپيه فرمول "يک کشور ،دو
سيستم" است که توسط کنگره ملي خلق چين در ماه مارس  1993و در چارچوب قانون پيه پذيرفته
شده است.
رييس دولت منطقه ي ( )Chief Executiveبوسيله يک "کميته انتخاب"
( Selection Committeeکه داري  300عضو است به مدت  5سال برگزيده مي
شود.
کابينه يا شوري اجريي ماکائو متشکل از  5وزير 3 ،قانونگزار و  2بازرگان سرشناس (عضو افتخاري)
است .بري آشنيي بيشتر با مقامات دولت ماکائو آدرس:
 /www.gov.mo/egi/portal/s/safp/apm/raem_chatr_en.htmlرا
فعال کنيد.
قوه مقننه :بخش قانونگزاري ماکائو با نام اختصاري ( )Legcoداري  27کرسي است که  10کرسي آن
با ري مردم (ري افراد بالي  14سال ساکن دائم ماکائو دست کم به مدت  7سال)  10کرسي با ري غير
مستقيم مردم و  7کرسي باقيمانده هم بوسيله رييس اجريي منطقه ماکائو منصوب مي شود .طول
يک دوره قانونگزاري هم  4سال است.
قوه قضائيه :شاخه قضيي منطقه ماکائو هم از راه دادگاه عالي استيناف عمل مي کند .گفتني است
سيستم حقوقي منطقه ماکائو برپيه سيستم حقوق مدني پرتغال بنا شده است.
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ثبت احوال
اداره مهاجرت در کشور هنگ کنک وظيفه ثبت احوال را بعهده دارد.
وظايف :
- 1کنترل و نظارت
- 2ارزيابي دعوي و اجراي مجازات
- 3سامانه هاي اطالعات
- 4مديريت و پشتيباني
- 5اسناد و مدارك شخصي
- 6رواديد و سياستها
- 7ساختار و چارت سازماني
سامانه اطالعات
برنامه ريزي و اجراي سامانه هاي اطالعاتي جديد
اجرا سامانه هاي اطالعاتي موجود (مديريت اطالعات و گزارشات)

مديريت و پشتيباني
مديريت پشتيباني کننده در سطح آموزش و استقرار کارکنان  ،دريافت  ،نظارت و بازنگري شکايات ،
ارائه خدمات ،حسابرسي و بازرسي داخلي بمنظور تضمين اجراي صحيح  ،موثر رويه ها و سياستهاي
حاکم و همچنين تأ ييد مناسب و موثر هزينه ها

چارت و (ساختار) سازماني اداره مهاجرت
 .1مديريت مهاجرت:
وظائف
 مسئوليت مديريت کلي در امور مربوط به مهاجرت


تدوين سياستهاي مربوط



اقدام به منزله کميسر ثبت  ،ثبت کننده والدت  ،فوت و ازدواج
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 .2معاون مديريت:
وظايف:
 مديريت در جوانب مختلف گروه
 تدوين و نظارت راه کارها و سياستهاي مهاجرت
 نظارت کلي بر پيشرفت پروژه ها
 تعيين مفاهيم و روابط عمومي و سياسي سياستها

مديريت مهاجرت

معاونت

ويزا و
سياستهاي
آن

معاون

اسناد
شخصي

معاون

مديريت و
پشتيباني

بخش
سامانه
اطالعات
معاون

معاون
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بخش رسيدگي
به شکايات
متبني بر آزار و
اذيت

بخش
نظارت

معاون

معاون

اسناد و مدارك شخصي

وظايف:
 صدور گذرنامه ها و ساير مدارك مسافرتي ويژه مناطق اداري هنگ کنگ براي ساکنان محلي
 صدور کارتهاي هويتي و اقامتي
 بررسي درخواست هاي مربوط به حق اقامت تحت قانون اساسي
 بررسي درخواست هاي مربوط به حق قانون مليت چين
 ثبت والدت  ،فوت و ازدواج

نمودار ساختار حکومتي کشور

15

مديريت
اجرايي

وزيرمالي

حمل
و نقل
مس
کن

امني
ت

وزيردادگستر
ي

وزيردولت

کارو
رفاه

امور
مس
کن

محيط
زيس
ت

تغذيه
و
بهداش
ت

آموز
ش

قانون
اساس
ي
امور
کشور

وزير
خدما
ت
مدني

اداره امنيت

خدمات
کمک
پزشکي
خدمات
کمک ملکي
بخش
خدمات
اصالحي
ماليات و
گمرک کاالهاي
داخلي

خدمات آتش
نشاني
خدمات
پرواز
حکومتي

ثبت وقايع حياتي در کشور هنگ کنگ

3

http://www.gov.hk/en/residents
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 والدت
مراحل ثبت
 .1دريافت رسيد وقوع واقعه (گواهي تولد ) از بيمارستان محل تولد نوزاد
 .2درخواست رزرو وقت از طريق اينترنت به ادرس :
(www.gov.hk/birthregistrationhttp://www.gov.hk/en/residents/immigr
)ation/bdmreg/birth/birthreg/regbirth.htm
ويا تماس تلفني با شماره 0444 2594:
توجه  :قبل از اقدام براي تعيين زمان مراجعه الزم است ازبيمارستان براي تاييد ارسال گواهي
والدت پيگيري نمائيد
 .3مطالعه راهنماي الزم براي تععين زمان ثبت
راهنماي تعيين زمان ثبت والدت از طريق اينترنت
 .1ثبت والدت طي  42روز پس از واقعه رايگان مي باشد .و تايکسال پس از ان با پرداخت
هزينه ميسر است ليکن پس از يک سال عالوه بر پر داخت هزينه مجوز نيز الزم است.
 .2اخذ گواهي والدت پس از ثبت با پرداخت هزينه مربوط ميسر است.
 .3حضور توام والدين بهنگام ثبت نوزادان مشروع کافي است ونياز به حضور کودك نمي باشد
.
 .4براي سهولت وتسريع در کار توصيه شده فرم هاي مربوط را از آدرسهاي موجود تهيه و
تکميل نموده و بهنگام ثبت ارائه نمايند.

4

4

Online Submission of Information Required for Registration of
Birthhttp://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/birth/birthreg/onlinesubmissio
nbirthreg.htm
Information Required for Registration of Birth (Form
BDR93A)http://www.immd.gov.hk/ehtml/bdr93a.htm
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محل ثبت
براي ثبت واقعه بايد به ثبت احوال بخش در محل تولد مراجعه کرد .
چنانچه وقوع واقعه تولد در بيمارستان ويا مرکز پزشکي نباشد و از زمان ان يکسال بگذرد براي
ثبت بايد به اداره کل ثبت والدت و فوت مراجعه نمود.
آدرس و ساعات کار اين مراکز در سايت وجود دارد.

5

مدارك مورد نياز
 ارائه اصل کارت هويتي هنگ کنگ و يا اسناد مسافرتي( مثل پاسپورت  ،مدرك
شناسايي ) والدين
 گواهي ازدواج ( قباله ازدواج)
 ساير مدارمک در صورت نياز
 در صورت تولد نامشروع نام پدر در شرايط ذيل در ثبت والدت درج مي گردد.
 حضورو تقاضاي توام والديندر محل ثبت
 حضور ودر خواست مادر باارائه اظهار نامه قانوني پدر مبتني بر اثبات نسب
 حضور ودر خواست پدر باارائه اظهار نامه قانوني مادر مبتني بر اثبات نسب
 حضور ودر خواست يکي از والدين وارائه حکم دادگاه مبتني براثبات نسب ،البته
اگر متولد به سن  16سالگي برسد رضايت وي نيز براي درج مشخصات والد الزم مي
باشد.
بمنظور تعجيل در ثبت از فردي که نسبت به ثبت اقدام ننموده(صي يکسال پس از واقعه) درخواست
مي گردد تا نسبت به سند والدت خود استعالم نمايد و به اين ترتيب از عدم ثبت خود در کشور
هنگ کنگ مطمئن مي گردد .متقاضي بايد نسبت به تاريخ و محل والدت خود و همچنين رابطه
خويشاوندي با والدين اطمينان يابد.
اعالم کننده

5

Addresses and office hours of Births
Registrieshttp://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/birth/address/
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براي اظهار قانوني واقعه والدت حضور افراد ذيل در اين کشور ضروري است.
 والدين
 دو نفر شاهد حاضر در هنگام واقعه

مدت ثبت
 30 دقيقه براي کامل شدن ثبت


10دقيقه براي صدور داده هاي والدت

هزينه
رايگان ،تا  42روز پس از واقعه
140دالر هنگ کنگ  ،طي يکسال پس از واقعه
640دالر هنگ کنگ ،پس از يکسال
140دالر هنگ کنگ براي صدور گواهي والدت بالفاصله پس از ثبت واقعه
140دالر هنگ کنگ براي جستجوي اطالعات ويژه و  640دالر براي اطالعات کلي
برا ي اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توان به ادرس مندرج در سايت مراجعه نمائيد .

6

توجه  :قابل ذکر است که اطالعات الزم براي اقدام به ثبت قبل از مراجعه به مراکز مربوط واقدام از
طريق برخط در سايت کشور وجود دارد.

 ثبت فوت
 مهلت

6

More on applying for a search of birth records and a certified copy of a birth
entryhttp://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/birth/applybirth.htm
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برابر مقررات ثبت والدت و فوت افراد ملزم هستند در صورت اطالع از وقوع مرگ طبيعي افراد تا
 24ساعت پس از واقعه نسبت به اعالم ان به مسئول ثبت فوت در اداره ثبت اقدام نمايند .در بيشتر
موارد پزشک حاضر بهنگام واقعه نسبت به دج علت فوت و صدور گواهي فوت اقدام مي کند .که
براي ثبت فوت وجود گواهي فوت ضرور ت دارد.
 محل ثبت
واقعه ثبت را ميتوان در ساعات کاري روزهاي هفته بجز ايام تعطيل رسمي در مراکز ثبت فوت
کشور و يا مرکز ثبت فوت کولون 7ثبت نمودو در روزهاي تعطيل رسمي مي توان از ساعات  10صبح
تا  12.30بعد از ظهر به اداره کل ثبت مراجعه کرد.
ثبت فوت طبيعي در برخي از ادارات پليس در قلمرو هاي جديدي مثل چونگچا و مويي وو 4نيز انجام
مي گيرد.
آدرس مراکز ثبت فوت در سايت وجود دارد.

9

 مدارك مورد نياز

 گواهي پزشکي مبتني بر علت فوت( فرم شماره  )14امضاشده و صادره از پزشک معالج
متوفي در اخرين روزهاي بيماري
 کارت شناسائي و يا مدرك مسافرتي متوفي
 کارت شناسائي و يا مدرك مسافرتي اعالم کننده
توجه  :اعالم کننده بايد از مليت و وضعيت تاهل متوفي مطلع باشد.
مدت زمان

Kowloon Deaths Registry
Cheung Chau and Mui Wo

7
8

9

Addresses and office hours of Deaths
Registrieshttp://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/death/address/
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 30 دقيقه براي کامل شدن ثبت


10دقيقه براي صدور داده هاي فوت ( ازجمله گواهي فوت )

هزينه
 ثبت رايگان است
140 دالر هنگ کنگ براي تهيه تصوير از مدرك
140 دالر هنگ کنگ براي جستجوي اطالعات خاص
640 دالر هنگ کنگ براي جستجو ي کل اطالعات
توجه براي دستيابي به اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توان به ادرس موجود در سايت مراجعه
نمود.

10

 ثبت ازدواج
 شرايط
 سن حداقل  16سال
 عدم شرط مليت و اقامت براي طرفين

 مراحل
 اخذ اعالميه ثبت ازدواجدر قالب فرم مربوطه بطور مستقيم و يا از طريق مسولين شهري
برگذاري مراسم ازدواج
 اداره ثبت نسبت به ارائه قسمت اول اين اعالميه ا تا قبل از صدور گواهي ثبت ازدواج و
اتمام دوره سه ماهه انقضاء اقدام مي کند.

10

More on applying for a search of death records and a certified copy of a death
entryhttp://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/death/applydeath.htm
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 اداره ثبت همچنين ممکن است  15روز پس از ارائه اعالميه نسبت به صدور گواهي
مربوط براي امکان برگزاري مراسم طي سه ماه بعد از تاريخ صدور اعالميه ودر صورت
وجود شرايط الزم اقدام نمايد.
 ثبت ازدواج ممکن است در اداره ثبت ويا هر مکان مجاز ديگر وبا حضور دستيار کشيش
ذيصالح ويا در هرمکان مدني برگزاري مراسم ازدواج انجام گيرد.
توجه  :چناچه ثبت ازدواج طي سه ماه پس از صدوراعالميه انجام نگيرد ،اعالميه و تمام مراحل
انجام کار از اعتبار ساقط خواهد شد.

 تغيير آدرس
بمحض تغيير ادرس فرد ملزم است موضوع را به  23ارگان دولتي و  7دستگاه غير دولتي
اطالع دهد .که اطالعات الزم براي استفاده از خدمات موجود در اين زمينه بهمراه
راهنمايهاي الزم براي نحوه و محل مراجعه در سايت کشور وجود دارد.11
 دسترسي آنالين
براي اقدام در اين خصوص امکان انجام عمليات بصورت برخط نيز وجود دارد.فرد مي
تواند با درج اطالعات فردي و يا دستگاه مورد نظر را بهنگام نمايد و خدمات الزم براي
تثبت فرآيند اقدام فرد انجام ميشود و اطالعات براي دسترسي بعدي ذخيره خواهد شد.
وپس از تکميل مراحل کار رسيد آن براي فرد از طريق ايميل ارسال مي شود.
 فهرست ادارت دولتي و غير دولتي وکاربرد تغيير آدرس
 ادارات دولتي
 هنگ کنگ
 وزارت بهداشت

Enter the Change of Address Service
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 گروه خدمات برق و مکانيک
 گروه خدمات آتش نشاني
 امور مسکن
 رصدخانه هنگ کنگ
 پست
 سازمان مسکن
 اداره درآمد داخلي *
 اداره مالکيت معنوي
 اداره کار
 سازمان زمين
 اداره خدمات رفاهي و اوقات فراغت
 اداره فيلم ،روزنامه و مقاله

 دفتر ارتباطات مقامات
 دفتر گيرنده هاي رسمي
 اداره نرخ بندي و ارزيابي
 دفتر ثبت نام انتخاباتي ^
 آژانس کمک هاي مالي دانشجويي
 وزارت تجارت و صنعت
 وزارت حمل و نقل
 خزانه داري
 اداره آب
مدارك الزم برا ي تغيير
 هم گواهي ديجيتال و هم شماره هويتي پرداخت ماليات و رمز آن
 يک گواهي ديجيتالي
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 هم گواهي ديجيتال و هم تصوير مدرك هويتي ،ضمنا دريافت مدرك
ادرس نيز براي همه متقاضيان الزم است.
 براي دريافت اينترني گواهي هاي مربوطه مي توان به آدرس مندرج در
سايت مراجعه نمود.

12

 ادارات غير دولتي
 صلح سبز چين
 کميته UNICEF
 پزشکان بدون مرز آکسفام هنگ کنگ
 جامعه قفسه سينه
 سپاه رستگاري
 چشم انداز جهاني
 مدت زمان
صدور اعالميه تغيير آدرس  14 :روز
 .1توجه  :براي اطالع رساني به ساير دستگاه ها ي دولتي و دريافت فرمهاي و يا اطالعات
مورد نياز ميتوان به ادرس ذيل در سايت حکومت مراجعه نمود.

13

 .2براي دسترسي به اطالعات ضروري نيز مي توان با بخش اطالع رساني از طريق شماره
 1435500تماس گرفته و يا به ادرس ذيل مراجعه نمود.

14
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More on Digital
Certificateshttp://www.gov.hk/en/about/helpdesk/faq/digitalcert/index.shtml

Change of address forms / list of relevant
informationhttp://www.gov.hk/en/residents/housing/moving/coa_form.htm

Frequently asked questions about the Change of Address
Servicehttp://www2.coa.gov.hk/faq_en.htm
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 آمارهاي حياتي
 )1نرخ تولد :

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hong Kong 11.29 11.13 10.92 10.71 7.23 7.23 7.29 7.34 7.37 7.42 7.45 7.49 7.54

 )2نرخ فوت :

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.6 6.76 6.91 7.07 7.23

Hong Kong 5.93 6.02 6.11 6.19 5.98 5.98 6.29 6.45

 کارت شناسايي هوشمند هنگ کنگ

ايده اصلي
کارت هاي هويتي هنگ کنگ به شکل کارت هوشمند صادر مي شود و در داخل هر کدام يک مدار
مجتمع يا تراشه وجود دارد که داده را ذخيره و پردازش مي کند .در اينجا شما مي توانيد اطالعاتي
درباره کارت هاي هويتي هوشمند و ويژگي هاي فيزيکي آن کسب کنيد.
انواع کارت هويتي هوشمند
 2نوع کارت هويتي هوشمند وجود دارد:
* کارت هويتي دائم که نشان ميدهد دارنده آن  ،حق اقامت گزيدن در مناطق مخصوص اداري هنگ
کنگ را دارد (HKSAR) .
* کارت هويتي هنگ کنگ که داشتن آن  ،چنين حقي را ايجاد نمي کند.
ويژگي هاي فيزيکي
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کارت هويتي هوشمند به اندازه کارت اعتباري استاندارد است و از پلي کربنات که يک ماده قابل
دوام و بسيار مقاوم در برابر عوامل محيطي و فشارهاي مکانيکي  ،شيميايي و گرمايي است  ،ساخته
شده است.
طرح روي کارت
قسمت پيشين و پسين کارت هوشمند  ،طرح هاي جداگانه اي دارد:

روي کارت هوشمند

پشت کارت هوشمند
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توصيف سمبل هاي کارت
***= دارنده کارت 14 ،ساله يا بيشتر است و براي ورود مجدد به  HKSARمجاز است.
* = دارنده بين  11تا  17سال دارد و براي ورود مجدد به  HKSARمجاز است.
 = Aدارنده حق اقامت در  HKSARرا دارد.
 = Cاقامت دارنده کارت در  HKSARبوسيله مدير مهاجرت در زمان ثبت کارت محدود مي شود.
 = Rدارنده حق ورود به  HKSARرا دارد.
 =Uاقامت دارنده کارت در  ، HKSARبوسيله مدير مهاجرت در زمان ثبت کارت محدود نمي شود.
 = Zدارنده کارت  ،اعالم کرده که محل والدت او هنگ کنگ است.
 = Xدارنده کارت اعالم کرده که محل والدتش Mainland ،است.
 =Wدارنده کارت ،اعالم کرده که محل والدتش ماکائو است.
 = Oدارنده کارت ،اعالم کرده که محل والدتش در کشور يا منطقه ديگري است.
 = Bدارنده کارت اعالم کرده که تاريخ يا محل والدتش از زمان اولين ثبت ،تغيير کرده است.
 =Nدارنده کارت اعالم کرده که نامش از زمان اولين ثبت تغيير کرده است.
توجه  :رقم يا حرف الفبا که در داخل براکت آمده ،بخشي از شماره کارت هويتي نيست .فقط براي
سهولت در پردازش داده در کامپيوتر استفاده ميشود.
تراشه
تراشه اي که در داخل کارت هوشمند است ،امکان ثبت  ،ذخيره پردازش و تبادل داده را از طريق
وسايل خاصي فراهم مي کند .اين تراشه داراي اجزائي است که کاربردهاي مربوط به مهاجرت را از
کاربردهاي غير مهاجرتي و ارزش هاي افزوده  ،منفک مي کند.

Card face
date
Photo image
and
Templates
of

e- Cert#

let & right
thumbprints
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Other
Non
–
immigration
applications
**#

Condition of
– stay of non
Permanent
residents

توجه  :دارندگان کارت ،مي توانند انتخاب کنند که آيا کاربردهاي غير مهاجرتي در کارت هوشمند
شان باشد يا خير
**= فضاي رزو شده براي کاربردهاي غير مهاجرتي احتمالي
ويژگي هاي امنيتي
براي مقابله با جعل و تقلب ،کارت هوشمند يک سري ويژگي هاي ايمني پيچيده دارد که شامل موارد
ذيل
مي شود:
* يک مستطيل چاپ شده با جوهر متغير نوري در کنار تراشه که از لحاظ رنگ ،هنگام قرارگيري
در زواياي مختلف بين قرمز طاليي و سبز تغيير مي کند
* تصاوير ليزري چندگانه از دارنده عکس و شماره کارت هويتي در گوشه چپ پايين  ،در
زوايايي مختلف.
* حروف  Kine Printدر سمت چپ تصاوي ليزري چندگانه
 يک حرف  Hبه رنگ قرمز و يک حرف  Kبه رنگ مشکياستفاده از کارت هوشمند شما
مزاياي استفاده از کارت هوشمند عبارتند از:
* امنيت باال – داده ها به صورت اليه هاي مختلف کارت حک و در تراشه ذخيره مي شوند ،اين
امر ،کمک مي کند اطالعات کارت هاي مفقود شده يا دزديده شده تغيير نکند و توسط افراد
ديگر استفاده نشود.
* تناسب بيشتر -کارت مي تواند کاربردهاي غير مهاجرتي زيادي داشته باشد  .به طور مثال  ،به
عنوان يک گواهي نامه الکترونيکي يا يک کارت کتابخانه استفاده شود.
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* سرويس کيفيت – کارت هوشمند  ،اساس تحويل خدمات دولتي الکترونيک است .در آينده ،
دارندگان کارت هوشمند قادر خواهند بود از انواع خدمات عمومي به صورت آنالين و بدون
حضور در ادارات دولتي ،لذت ببرند.
* تسهيالت مسافرتي بيشتر – با الگوهاي اثر انگشتي ذخيره شده در تراشه کارت هوشمند،
دارندگان
مي توانند از خدمات مهاجرتي مناسب از طريق کانال هاي الکترونيکي " سيستم اتوماسيون
شفاف سازي مسافر " و " سيستم اتوماسيون شفاف سازي وسيله نقليه" لذت ببرند.
کارت خوان هاي کارت هوشمند در کيوسک هاي سرويس دهنده مهاجرتي در مراکز مهاجرت در
" وان چاي ( )Wan Chaiنصب مي شود .با استفاده از اين کارت خوان ها شما مي توانيد:
* داده هاي شخصي ذخيره شده در تراشه کارتتان را ببينيد
* محتواي  PINرا ببينيد و آن را تغيير دهيد.
* شرايط اقامت خود را ارتقاء دهيد در صورتي که مقيم هنگ کنگ هستيد.
براي استفاده از اين کيوسک ها هيچ هزينه اي نمي پردازيد.
چگونگي محافظت از مزاياي فن آوري پيشرفته اين کارت  ،شما بايد به خاطر داشته باشيد که
کارت هويتي هوشمند  ،يک سند هويتي مهم است  .گرچه اين کارت از يک ماده ايمن وقابل دوام
ساخته شده ،شما بايد در مقابل آسيب از آن محافظت کنيد .دستورالعمل هاي ذيل به شما کمک
مي کند از کارتتان محافظت کنيد:
* کارت را دريک پوشش محافظتي مناسب قرار دهيد
* کارت را خم نکنيد يا با آهن ربا آن را تست نکنيد
* کارت را درکنار کليدها يا سکه ها قرار ندهيد
* از خراشيدن تراشه اجتناب کنيد
* سعي نکنيد که تراشه را از کارت برداريد
الزامات
به عنوان يک دارنده کارت هوشمند ،شما ملزم هستيد آن را در شرايط مناسب نگه داريد و
همواره آن را با خود داشته باشيد  .اگر کارت شما مفقود شد يا آسيب ديد ،شما بايد براي يک
کارت جديد در اداره ثبت اشخاص ظرف  14روز اقدام کنيد و يا اگر خارج از هنگ کنگ هستيد
به محض بازگشت خود ظرف  14روز عمل نماييد .کارت هاي پيدا شده بايد به اداره ثبت اشخاص
يا ايستگاه پليس ارجاع داده شود.
* حفاظت از داده هاي شخصي
داده هاي شخصي شما روي کارت هوشمند کامالً توسط معيارهاي ذيل محافظت مي شود:
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* گردآوري ،ذخيره و استفاده از داده هاي شخصي شما  ،توسط اداره ثبت حريم خصوصي اشخاص و
بر اساس مقررات مربوط به آن نظارت مي شود.
* فقط ادارت مجاز ،به داده هاي مربوط دسترسي دارند و اطالعات بين ادارات دولتي  ،به اشتراك
گذاشته نمي شود.
* ارزيابي تاثيرات حريم خصوصي به طور ادواري انجام مي گيرد.
* بعد از اينکه هويت شما تاييد شد ،شما مي توانيد داده هاي روي کارت خود را از طريق کارت خوان
هاي کارت هوشمند نصب شده در کيوسک هاي خدمات مهاجرت  ،مشاهده کنيد.
* فقط داده هاي کم حجم در تراشه ذخيره مي شوند .داده هاي با حجم بيشتر در سيستم هاي
کامپيوتري پشتيبان ذخيره مي شوند .کاربردهاي غير مهاجرتي کارت هوشمند  ،اختياري مي باشند .
* داده ها براي کاربردهاي مختلف تفکيک مي شوند ،تراشه با اجزاي تفکيک شده به منظور جدا
کردن کاربردهاي مهاجرتي از ديگر عملکرد هاي غير مهاجرتي طراحي شده است.
 منابع
1- http://www.immd.gov.hk/ehtml/orgchart.htm
2- http://www.gov.hk/en/residents/immigration/bdmreg/birth/birthreg/regbirth
.htm

3- http://www.econo.ir/article49.htm
4- http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=hk&v=26
5- www.GovHK The Smart Identity Card.com
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