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نشان

ل :بیایید همه با هم شویم
ل :ای خداوند همهٔ آفرینش

کنی کشوری است در شرق آفریقا .پایتخت آن نایروبی است و مومباسا ،کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن
محسوب میگردند.کشور کنیا به هشت استان تقسیم گردیده که هر کدام توسط یک استاندار اداره میشود.
هراستان به هفتاد و یک منطقه ،هر منطقه به  ۲۶۲بخش و هر بخش به  ۸۸۱۱ناحیه تقسیم شدهاند .دولت
بر کار استانداریها نظارت میکند .جمعیت این کشور بر پایه آخرین سرشماری رسمی که در سال ۸۹۹۱
انجام شده یازده میلیون و پانصد هزار میباشد۸هفتاد و سه درصد مردم کنیا مسیحی ،نوزده درصد
آنیمیست و شش درصد مسلمان هستند .زبانهای رسمی آنان سواحلی و انگلیسی است.امور سیاسی کنیا در
چارچوب نظام سیاسی ریاستی قرار دارد که رئیس جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت است .قوه مجریه
در اختیار دولت است .قوه قانونگذاری میان دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شدهاست .قوه قضائیه مستقل
از مجریه و قانونگذاری است .با روی کار آمدن دمکراسی ،کنیاییها از آزادی بیشتری برخوردار شدند۸

پیش ز ت یخ
سنگوارههای یافته شده در آفریقا نشان میدهد که پستانداران از  ۲۸میلیون سال پیش در آن زندگی
میکردهاند .یافتههای اخیر در کنار دریاچه تورکانای کنیا نشان میدهد که انسانهای نخستین حدود ۲/۲
میلیون سال پیش در آن زندگی میکردهاند .در سال  ،۸۹۱۱ریچارد لیکی و کامویا کیمئو اسکلت یک پسر
بچه تورکانایی را در دریاچه تورکانا کشف کردند که مربوطه به  ۶٫۸میلیون سال پیش است .صدها سنگواره
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دایناسورهای ددپا و تمساحهای غول پیکر در اطراف کنیا در سال  ۲۸۸۱کشف شدهاست .فسیلهای مربوط
به دوران میانهزیستی (بیش از  ۲۸۸میلیون سال پیش) توسط گروه جستجوی دانشگاه یوتا و موزه ملی کینا
در ژوئیه و اوت  ۲۸۸۱در لوکیتانگ جورج در نزدیکی دریاچه تورکانا پیدا شدهاست.

ت یخ س عم ت
کوچنشینهایی از مناطق عربی و ایران از قدیم در کرانههای کنیا ساکن شده بودند .پرتغالیها نخستین
استعمارگرانی بودند که پا به کنیا گذاشتند .آنها مدتی بر مناطق ساحلی از مالیندی تا مومباسا ،حکمرانی
کردند .دوره مستعمراتی شرق آفریقا بطور رسمی از سال  ۸۲۸۲آغاز میشود که کشتیهای دریادار تحت
فرمان دوم فرانسیسکو دی آلمیدا منطقه کیلوا را با توپخانه مورد هجوم قرار دادند و غارت کردند ،این جزیره
اکنون در جنوب تانزانیا قرار دارد .سپس بعلت عدم پرداخت مالیات توسط رهبر شهر مومباسا ،آنجا را نیز
غارت کردند .سپس حمالت به هوجا (که اکنون اونگاوا نام دارد و در دهانة رودخانه تانا واقع شدهاست)،
باراوا ،آنگوچه ،پیت و سایر شهرهای ساحلی ادامه یافت تا سرانجام تمامی شهرهای واقع بر ساحل شرقی
آفریقا ،به پادشاه پرتغال مالیات میدادند .پرتغالیها از استعمار شرق آفریقا دو هدف داشتند :جمع آوری
مالیات و کنترل تجارت در اقیانوس هند این اهداف تا حدودی موفقیت آمیز بود .و گاهی حاکمان محلی
شرق آفریقا بر علیه پرتغالیها شورش میکردند.به هر حال ،کشتیهای پرتغالی در مورد بازرگانی در منطقه
غربی اقیانوس هند ،اختالف داشتند و به علت کنترل راهبردی بندرها و خطوط کشتیرانی ،تعرفه زیادی را
برای جابهجایی کاال دریافت میکردند .ساخت دژ جیسوس در مومباسا در سال  ،۸۲۹۱وسیلهای برای تقویت
تسلط پرتغال بر منطقه بود ولی با هجوم بریتانیاییها ،آلمانیها ،و اعراب عمانی در سده هیجدم از میزان
نفوذ پرتغال کاسته شد .اعراب عمانی مستقیماً با پرتغال درگیر شدند و استحکامات پرتغال را محاصره کردند
و به کشتیهای آنها حمله کردند و سرانجام در سال  ،۸۱۱۸پرتغالیها را از سواحل کنیا و تانزانیا بیرون
انداختند. .
با استعمار کرانههای کنیا و تانزانیا ،اعراب نیز فقط میتوانستند ،منطقه ساحلی را کنترل کنند و به مناطق
داخلی دسترس نداشتند .هر چند بوجود آمدن کشاورزی گل میخحک و رونق تجارت بردگان باعث تقویت
قدرت عمان در منطقه شد و در سال  ۸۱۱۹زنگبار بعنوان پایتخت عمان در منطقه توسط سید سعید
انتخاب شد .کنترل بنادر اصلی ساحل شرقی آفریقا توسط اعراب تا زمانی ادامه داشت که بریتانیا مصمم شد
نظام تجارت بردگان را از بین ببرد و سیستم پول در مقابل کار را پیاده کند .در اواخر قرن نوزدهم ،تجارت
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برده در اقیانوس غیر قانونی اعالم شد و اعراب عمانی نتوانستند در برابر نیروی دریایی بریتانیا مقاومت کنند.
حضور عمان در زنگبار و پمبا تا انقالب  ۸۹۶۱ادامه داشت .هر چند آثار اعراب عمانی در شرق آفریقا از
نوادگان پر تعداد اعراب مشخص است که هنوز هم ثروتمندترین و با نفوذترین ساکنان منطقة ساحلی کنیا
به شمار میروند.
اغلب تاریخ شناسان اعتقاد دارند که دوران مستعمراتی کنیا از زمان تحت الحمایه شدن سلطان زنگبار
توسط آلمانها در سال  ۸۱۱۲و تأسیس کمپانی امپراطوری بریتانیا – شرق آفریقا در سال  ،۸۱۱۱شروع
شدهاست .سپس بریتانیا اقدام به احداث خط آهن اوگاندا – کنیا کرد که با وجود مخالفت قبایل مختلف،
بویژه مردم ناندی به رهبری «اورکویوت» از سالهای  ۸۱۹۲تا  ،۸۹۸۲موفق به ساخت آن شد.

در سال  ،۸۹۲۸سیر هوراس هکتور هرن که قبالً رئیس دادگستری سیالن بود ،به کنیا آمد و در دادگاه اصلح
نایروبی مستقر شد.از اکتبر  ۸۹۲۲تا دسامبر  ،۸۹۲۹کنیا شاهد افزایش شورش مائومائو بر علیه قوانین
بریتانیایی بود .در ژانویه  ،۸۹۲۱ژنرال ارشد هینده ،برای فرماندهی عملیات سرکوب شورش انتخاب شد.
بعلت نداشتن سیستم اطالعاتی ،ژنرال سر جورج ارسکین بعنوان فرماندة نیروهای استعمارگر انتخاب شد که
مشخصاً مورد حمایت وینستون چرچیل بود .دستگیر کردن ژنرال چینی وارویو ایتوته و بازجویی از او باعث
شد تا اطالعات بیشتری راجع به ساختار فرماندهی مائو مائو بدست بیاورند .پس از هفتهها برنامه ریزی،
عملیات آنویل در  ۲۱آوریل  ۸۹۲۱آغاز شد .در این عملیات نایروبی به محاصره در آمد و ساکنین آن تحت
نظر گرفته شدند .در  ،۸۹۲۱هومه گارد بعنوان نیروی امنیتی بکار گرفته شد .گارد ویژه که اعضای آن
آفریقاییهای وفادار و نه نیروهای خارجی و بریتانیایی ،بودند بعنوان هستة اصلی برنامههای دولت برای
کنترل مائو مائو فعالیت میکردند .در پایان دوران وضعیت اضطراری ،گارد ویژه  ۱۶۱۶نفر مائومائورا کشته
بود که حدود  ۱۲٪از کل جمعیت آنان بود .دستگیری ددان کیانی در  ۲۸اکتبر  ۸۹۲۶در نیری باعث
شکست کامل شورش مائومائو گردید.

ت یخ پس ز

عم

اولین انتخابات مجلس قانونگذاری آفریقا در  ۸۹۲۱رخ داد .برخالف امید بریتانیا برای انتقال قدرت به
جریانهای میانهروی آفریقایی ،اتحادیه ملی آفریقایی کنیا ( )KANUبه رهبری جومو کیانتا ،بالفاصله پس از
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استقالل کنیا در  ۸۲دسامبر  ،۸۹۶۱دولت را تشکیل دادند .یک سال بعد کیانتا اولین رئیس جمهور کنیا
گردید .با مرگ کیانتا در سال  ،۸۹۱۱دانیل آراپ موی رئیس جمهور شد .انتخابات  ۸۹۱۱زودتر از موعد
انجام شد که بخاطر کودتای نظامی در  ۸اوت  ۸۹۱۲بود .این کودتای ناموفق توسط یکی از درجهداران
نیروی هوایی ،هزکیا اوچوکا طرح ریزی شده بود .این شورش سریعاً توسط نیروهای وفادار واحد خدمت
عمومی ( )GSUسرکوب گردید .این اتفاق منجر به منحل کردن تمامی نیروی هوایی گردید .و بسیاری از
اعضای قبلیش اخراج شدند .انتخابات  ۸۹۱۱با روش صفبندی انجام شد که رأیدهندگان میبایست به
جای برگه رأی پشت سر نامزد موردنظرشان در یک صف میایستادند .این مسأله اوج رژیم غیردمکراتیک بود
و منجر به گسترش اصالحات گردید .در انتخابات  ۸۹۹۲و  ،۸۹۹۱دوباره دانیل آراپ موی پیروز شد .در
انتخابات  ،۲۸۸۲موی موفق نشد و موای کیباکی از حزب «ائتالف رنگینکمان ملی» بعنوان رئیس جمهور
انتخاب شد .در این انتخابات ،ناظران محلی و بینالمللی حضور داشتند و انتخابات کامالً سالم و آزادانه برگزار
شد.

ی ت
امور سیاسی کنیا در چهار چوب نظام سیاسی رئیس جمهوری و دمکراسی قرار دارد که رئیس جمهور هم
رهبر کشور و هم رهبر دولت است .قوه مجریه در اختیار دولت است .قوة قانون گذاری بین دولت و مجلس
ملی کنیا تقسیم شدهاست .قوة قضائیه مستقل از مجریه و قانون گذاری است .پس از مستقل شدن ،کنیا
ثبات سیاسی خود را در برابر تغییرات سیاسی و بحرانهای کشورهای همسایه حفظ کردهاست .با روی کار
آمدن مردمساالری ،کنیاییها از آزادی بیشتری برخوردار شدند.مجلس در پاییز  ،۸۹۹۱قوانین بجا مانده از
دوران مستعمراتی که آزادی بیان را محدود میکردند ،اصالح کرد .این امر منجر به افزایش آزادی همگانی و
انتخابات ملی موفق در دسامبر  ۸۹۹۱گردید .در سال  ۲۸۸۲انتخابات کنیا تحت نظر ناظران بینالمللی
برگزار شد .این انتخابات نقطة عطفی در تاریخ کنیا بود و قدرت با صلح و آرامش از حزبی که از زمان
استقالل قدرت را در دست داشت به حزب ائتالفی جدید مستقل گردید.رئیس جمهور جدید ،موای کیباکی،
قول دادهاست که توجه خود را به رشد اقتصادی ،مبارزه با فساد ،بهبود وضعیت تحصیلی و بازنویسی قانون
اساسی متمرکز کند .در سال  ،۲۸۸۲برنامة رفراندوم قانون اساسی کنیا که توسط پارلمان و رئیس جمهور
حمایت میشد ،شکست خورد .انتخابات بعدی در دسامبر  ۲۸۸۱برگزار خواهد شد .احتمال میرود که
کیباکی مجدداً در انتخابات شرکت کند ،هر چند این خبر هنوز تأیید یا تکذیب نشدهاست.
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ت یخ ی

کنی

اولین انتخابات مجلس قانونگذاری آفریقا در  ۸۹۱۲رخ داد .بر خالف امید بریتانیا برای تعویض قدرت به
جریانهای میانهروی آفریقایی ،اتحادیه ملی آفریقایی کنیا ( )KANUبه رهبری جومو کیانتا ،بالفاصله پس از
استقالل کنیا در  ۸۲دسامبر  ،۸۹۶۱دولت را تشکیل دادند .یکسال بعد کنیاتا اولین رئیس جمهور کنیا
گردید .با مرگ کیانتا در سال  ،۸۹۱۱دانیل آراپ موی رئیس جمهور شد  ..در انتخابات  ۸۹۹۲و ،۸۹۹۱
دوباره دانیل آراپ موی پیروز شد .مجلس در پاییز  ۸۹۹۱قوانین محدودکنندهٔ آزادی بیان را اصالح کرد .این
امر منجر به افزایش آزادی همگانی و انتخابات ملی موفق در دسامبر  ۸۹۹۱گردید .در سال  ۲۸۸۲انتخابات
کنیا تحت نظر ناظران بینالمللی برگزار شد .این انتخابات نقطة عطفی در تاریخ کنیا بود و قدرت با صلح و
آرامش از حزبی که از زمان استقالل قدرت را در دست داشت .حزب ائتالفی جدید منتقل گردید .رئیس
جمهور جدید ،موای کیباکی ،قول دادهاست که توجه خود را به رشد اقتصادی ،مبارزه با فساد ،بهبود وضعیت
تحصیلی و بازنویسی قانون اساسی متمرکز کند .در سال  ۲۸۸۲برنامه رفراندوم قانون اساسی کنیا که توسط
پارلمان و رئیس جمهور حمایت میشد ،شکست خورد .

استانهای کنیا
کنیا به هشت استان تقسیم شده که هر کدام توسط یک استاندارد اداره میشود .استانها («میکواً) به هفتاد
و یک منطقه (»ویالیات«) تقسیم شدهاند که آنها نیز به نوبة خود به  ۲۶۲بخش (تارافا) تقسیم شدهاند.
بخشها به تقریباً  ۸۸۱۱ناحیه (کاتا) تقسیم شدهاند .دولت بر کار استانداریها نظارت میکند.

جغ فی
جمهوری کنیا که در شرق قاره آفریقا قرار گرفتهاست ،با مساحت  ۲۱۲۶۱۶کیلومتر مربع ،و پس از
ماداگاسکار ،چهل و هفتمین کشور وسیع دنیاست .همسایگان آن شامل کشورهای تانزانیا در جنوب ،اوگاندا
در غرب ،سودان در شمال غربی ،اتیوپی در شمال ،سومالی در شمال شرقی میباشند و اقیانوس هند نیز در
شرق آن واقع گردیدهاست.
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با عبور خط استوا از کمربند میانی کنیا ،مناطق مرکزی ،شمال و شمال شرقی بسیار خشک و گرم است .اما
مناطق ساحلی که در کنار اقیانوس هند قرار دارد آب و هوایی گرم و مرطوب دارد.
مساحت کنیا  ۲۱۲۶۱۶کیلومتر مربع ( ۲۲۱۹۶۸مایل مربع) است که از مقدار یاد شده ' ۲۶۹۲۲۸کیلو متر
مربع آن خشکی و مابقی را آبهای داخلی از چمله دریاچههای ویکتوریا و رودلف را تشکیل دادهاست.

ب

و

کنیا آب و هوایی معتدل دارد .در مناطق ساحلی هوا گرم و مرطوب و در مناطق شمالی و شمال شرقی
بسیار خشک و گرم است .فصل طوالنی بارش باران از آوریل تا ژوئیهاست .فصل کوتاه بارش باران از اکتبر تا
دسامبر است .بارش باران گاهی در بعدازظهر و عصر سنگین میشود .مهاجرت ساالنه در ماسای مارا بین
ژوئیه و سپتامبر رخ میدهد که میلیونها جانور وحشی در آن حضور دارند .این حادثه یکی از محبوبترین
صحنههای فیلمسازان میباشد.

قص
پس از استقالل ،کنیا بواسطه سرمایه گذاری عمومی ،تشویق تولیدات کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری
صنعتی بخش خصوصی ،شاهد رشد اقتصادی بود .تولید ناخالص ملی ( )GDPدر سالهای  ۸۹۶۱تا  ۸۹۱۱به
 ۶/۶٪افزایش پیدا کرد .تولید کشاورزی به  ۱/۱٪افزایش یافت که عوامل موثر بر آن توزیع در میان استانها و
افتتاح مناطق جدید زراسمت بود .رشد اقتصادی کنیا بین سالهای  ۸۹۱۱تا  ۸۹۹۸کاهش پیدا کرد.
سیاستهای نامناسب کشاورزی ،نبود بودجه الزم و ضعف در قوانین تجاری بینالمللی باعث کاهش محصوالت
کشاورزی گردید .دولت شروع به واگذاری به بخش خصوصی نمود .در سالهای  ۸۹۹۸تا  ،۸۹۹۱کنیا شاهد
وخیمترین شرایط اقتصادی بود .رشد تولید ناخالص ملی متوقف شد و تولید محصوالت کشاورزی به ۹/۱٪
در سال کاهش یافت .در اوت  ،۸۹۹۱نرخ تورم به  ۸۸۸٪رسید .در نتیجه این مشکالت ،شرکتهای وام
دهنده ،شروع به کمک به کنیا کردند .در سال  ،۸۹۹۱دولت کنیا برنامههای عمده اصالح ساختار اقتصادی را
آغاز کرد .وزیر جدید دارایی و سرپرست بانک مرکزی به کمک بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ()IMF
مسئولیت اصالح را به عهده گرفتند .در این راستا ،دولت برنامههای کنترل قیمت ،مجوز واردات و کنترل نرخ
ارز را متوقف کرد و شرکتهای عمومی را به بخش عمومی واگذار کرد .در بین سالهای  ۹۶ – ۸۹۹۱نرخ رشد
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تولید ناخالص ملی بطور میانگین حدود  ۱٪در سال بود .در سال  ،۸۹۹۱به علّت تغییر ناگهانی شرایط
هوایی و کاهش فعالیت اقتصادی به خاطر انتخابات دسامبر  ،۸۹۹۱رشد اقتصادی کاهش یافت .در سال
 ۲۸۸۸نرخ رشد  GDPمنفی بود ولی در سال  ۲۸۸۸با برگشت میزان بارش به حدود قبلی ،دوباره افزایش
یافت .رشد اقتصادی در سال ۱/۸٪ ،۲۸۸۱؛ در سال  ۱/۲٪ ،۲۸۸۲بودهاست.
دولت کنیا در سال  ۸۹۹۹با ساخت سازمان ضد فساد کنیا ،گام مهمی در راستای اصالحات برداشت .در
ژوئیه  IMF ،۲۸۸۸قرار داد اعطای تسهیالت رشد و کاهش فقر ( )PRGFرا به ارزش  ۸۲۸میلیون دالر تأئید
کرد و بانک جهانی نیز  ۸۲۱میلیون دالر اعتبار برای اصالح ساختار اقتصاد به کنیا داد .در دسامبر ،۲۸۸۸
سازمان ضد فساد ،مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و تالش برای اصالح در سال  ۲۸۸۸بی نتیجه
ماند IMF .و بانک جهانی برنامههای خود را متوقف کردند و تالش مجدد برای شروع دوباره در اواسط
 ،۲۸۸۲بی نتیجه بود.
با شروع به کار رئیس جمهور کیباکی در  ۱۸دسامبر  ،۲۸۸۲دولت کنیا اصالحات اقتصادی را از سر گرفت و
همکاری با بانک جهانی و  IMFرا مجدداً آغاز کرد .ائتالف جدید رنگین کمان ملی ( )NARCشروع به مقابله
با جرائم اقتصادی و فساد مالی کرد و موفق که از بین بردن اختالسهای دولتی شد .در نوامبر ،۲۸۸۱
بهدنبال بکارگیری قوانین ضد فساد و سایر اصالحات توسط دولت جدید ،وامهای جدید به کنیا تعلق گرفت
که  IMFوام  ۲۲۸میلیون دالری برای رشد امکانات و کاهش فقر و سایر وام دهندگان در طول  ۱سال به
میزان  ۲/۱میلیارد دالر به کنیا دادند.

جمعیت
تنوع نژادی زیادی در کنیا وجود دارد .گروههای نژادی :کیکویو  ،۲۲٪لوهیا  ،۸۱٪لو  ،۸۱٪کالنجین ،۸۲٪
کامبا  ،۸۸٪کیسی  ،۶٪آمرو  ،۶٪سایر آفریقاییها  ،۸۲٪غیر آفریقایی (آسیایی  /دسی ،اروپایی و عرب) .۸٪
گروههای دینی :پروتستان  ،۱۲٪کلیسای کاتولیک کنیا  ،۱۱٪اسالم  ،۸۱٪کلیسای روز هفتم ،۸۸٪
مذهبیان سنتی  ،۸۸٪سایر مذاهب مثل هندو :براهمابودا و بهایی .شهرهای بزرگ :نایروبی ،مومباسا،
کیسومو ،ناکورو والدورت.
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وزارت کشور برای ثبت مهاجرت و ثبت اشخاص

اداره ثبت مدنی منطقه کانگما
صندوق پستی  ۸۸۲۸۲ – ۲کانگما
ثبت والدت اولین حق هر بچه است که نباید نادیده گرفته شود .

ثبت

ف

:

اداره ثبت مدنی یکی از بخشهای تحت نظارت وزارت مهاجرت و ثبت اشخاص است و برای انجام وظایف زیر
تشکیل شده است :
 ثبت والدت و وفات

 حفظ تولدها و گزارش های فوت
 صدور گواهی والدت و وفات

 ارائه آمارهای والدت و وفات
قانونی که بر انجام این وظایف نظارت می کند به عنوان قانون ثبت والدت و وفات در فصل  ۸۱۹قوانین
کشور کنیا مندرج است .

وقعیت :
ما در مجتمع مراکز منطقه کانگما قرار گرفته ایم .

ی

:

به منظور داشتن یک منبع کامل و مورد اعتماد از گزارش های ثبت مدنی و آمار حیاتی .
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هدف :
به منظور برنامه ریزی  ،تحقیق و افزایش امنیت داخلی  ،گزارش کلیه والدتها ووفاتهایی که در کشور کنیا
رخ می دهد و یا برای کنیائی تبارهای خارج از کشور کنیا  ،حفظ و نگهداری می گردد .
ل :

زش

برای ایفای وظایف  ،ارزش های زیر برای کارکنان لحاظ گردیده است .
-

صداقت شغلی و برتری
شفافیت و مسئولیت پذیری
عدم تحمل فساد
نظم و شهامت
کارگروهی
تعهد قوی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع
احترام به حقوق بشر
عدالت و بی طرفی

خدمات قابل ارائه و شرایط و اسناد مورد نیاز برای هر خدمت به شرح ذیل است
زمان انجام

هزینه در Kshs

شرایط

خدمات

در محل

رایگان

جزئیات تولد به شرح ذیل است :

ثبت تولدهای روزانه (ثبت

-

نام نوزاد تازه متولد شده

(اختیاری)

ظرف  ۶ماه) این خدمت
توسط نمایندگان اداره ثبت
مدنی برای تولدهائی که در

 -تاریخ ومکان تولد

خانه انجام میشوند و برای

 -جنسیت بچه

تولدهای بیمارستانی توسط

 نام  ،سن و وضعیت تاهل مادر نام پدر اگر مادر مرده باشد . ماهیت تولدهای  ۹ماهه زنده یا9

مرکز درمانی

مرده
در

 -تولد خارجی  /گواهی پزشکی در ثبت تولدهای کنیائی هایی

مراکز ۸۱۸

HQS

گزارش های انگلیسی
 -گذرنامه های والدین گواهی ازدواج

که در خارج از کشور اتفاق
می افتد .

 ،درصورت ضرورت
 فرم درخواست کامل BDA1HQS : Housing Quality Standards
Kshs: Kenyan Shillings

زمان انجام

هزینه در Kshs

شرایط

 ۸روز

۲۸ – ۸۱۸

 -تائیدیه گزارشی از تولد یا جزئیات صدور گواهی والدت

 ۸روز

۲۸

 ۸روز

۹۸

خدمات

تولد
 فرم  B4بطور کامل تکمیل شود. -مجوز دفن یا جزئیات مرگ

صدور گواهی وفات

  IDکارت متوفی فرم  D4آن طور که الزم است کاملشود .
  IDوالدین  /مجوزهای ثبت /گذرنامه ثبت دوباره  /قانونی کردن(قرار دادن نام پدر)

ها
 گواهی تولد بدون نام پدر گواهی ازدواج  /اظهار نامه هایمشترك توسط هر دو والدین
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(فرم )Lo2
 درخواست برای ثبت دوباره سوگند بهطور مشترك توسط هر دوی والدین
(فرم )Lo1
 فرم درخواست تکمیل شده حضور فیزیکی هر دو والدین ۸روز

۸۲۸

 ۸روز

۸۲۸

 ۸روز

رایگان

 کارتهای هویت والدین کارت بستری  /کارت پیش از زایمانیا گواهی مذهبی یا گواهی فارغ

ثبت آخر تولدهای بچه های
متولد شده از والدین کنیایی
در کنیا (بعد از  ۶ماه)

التحصیلی مدرسه  /نامه از مدرسه
 گواهی IDکارت مجوزهای ثبت والدین/گذرنامه هاکارت بستری یا

ثبت آخر تولدهای بزرگساالنی
که ازوالدین غیر کنیایی در
کنیا متولد شده اند .

گواهی مذهبی  /نامه از مدرسه یا نامه
کارفرما اگر استخدام شده باشد یا کارت
 NSSFاگر بازنشسته باشد
جزئیات مرگ به شرح زیر:
 نام ،جنسیت و سن متوفی تاریخ و مکان مرگ -علت مرگ

ثبت فوت ها روزمره (ثبت در
طول  ۱ماه)
فوت های خارج از مراکز
درمانی توسط رؤسای کمکی و
برای موارد بیمارستانی توسط
مرکز درمانی
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زمان انجام

هزینه در Kshs

شرایط

 ۸روز

۸۲۸

 -گزارش پلیس /نامه از رئیس  /گواهی ثبت تاخیری وفات هایی که در

 ۸روز

۸۲۸

خدمات

پزشکی از مراکز درمانی که مرگ را تائید مراکز درمانی اتفاق می افتند .
می کنند .
 اظهار نامه سوگند توسط متقاضی کهمرگ را تائید میکند .
 IDکارت متوفی در مورد یک بزرگسال فرم  A3/D4تا حدی که الزم استکامل باشد .
 فرم  Dp139Aتا حدی که الزم استکامل باشد .
 ID -کارت متوفی

ثبت تاخیری فوتهایی که در

 -گزارش پلیس در مورد مرگ غیر

خانه رخ می دهند .

طبیعی
 اظهار نامه سوگند توسط متقاضی کهمرگ را تائید می کند و
 فرم  D3 , D4تا حدی که الزم استکامل باشد و توسط رئیس یا دستیار
پلیس مهر شده باشد
در
HQS

مراکز ۸۲۸

 گواهی پزشکی گرفته شده از دکتر یا ثبت مرگ کنیایی هایی که درگواهی مرگ صادر شده از خارج و گزارش خارج اتفاق می افتد (فقط در
انگلیسی از گواهی مشابه توسط هیئت نایروبی امکان دارد)
نمایندگی کنیا
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 مشخصات متوفی  ،گزارش یا کارتشناسائی
 درخواست از  BDA2تا حد الزم کاملباشد .
 ۸روز

۸۲۸

 ۸روز

رایگان

 کپی از گواهی گم شده  /المثنی شده جایگزینی گواهی های گم شده /تائیدیه از گزارش تولد /مجوز دفن یا مثنی شده
جزئیات حادثه (محل تولد/وقوع مرگ ،
تاریخ )
کپی هایی از گواهی والدت و وفوت نامه تایید  /تصدیق گواهی هااز سازمان درخواست کننده برای خدمت
یا ثبت تاریخ و مکان دقیق تولد /مرگ

آنچه الزم است درباره ثبت والدت بدانید :

حقو

یه وز :

حقوق نوزاد به محض اینکه متولد می شود عبارتند از حق داشتن یک اسم  ،هویت و ملیت این حقوق تنها
بوسیله ثبت والدت فرزندتان بدست می آید .
فرزند شما از بدو تولد دارای این حق است که هویت او بصورت اسمی ثبت شود .
فرزندی که والدتش ثبت نشود یک شخص بی دفاع است .
او از سارق بچه و قاچاق کودك  ،حفاظت نشده است .
بی دفاع برای اتهام دریک دادگاه قانونی
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بی دفاع برای ازدواج

نیت ین

م:

ثبت والدت یک منبع اطالعاتی خوب برای نظارت است و دولت می تواند از آن برای برنامه ریزی و تخصیص
منابع برای آموزش  ،درمان ،آب  ،بهداشت و دیگر بخش ها استفاده نماید .
دلیل شما برای پیوندهای خانوادگی
اجتناب از محرومیت از ارث فرزندانتان
یک گواهی تولد  ،تنها گواهی مستند رسمی است که شما را به عنوان والدین فرزندتان شناسایی می کند .
گواهی نامه شما برای کسب سریع خدمات ضروری .
گواهی تولد برای پذیرش فرزند شما در مدرسه الزم است برای گرفتن کارت هویت ملی  ،برای گرفتن
گذرنامه  ،برای اثبات خویشاوندی وقتی ادعاهای میراث می شوند .

ثبت تولد فرزند شما به محض آنکه اتفاق می افتد با صدور یک گواهی والدت باعث جلوگیری از دردسرهای
ثبت با تاخیر والدت میشود .

قــــ و :
بخش ثبت دولتی بر اساس قانون ثبت وفات و والدت فعالیت می کند که در فصل  ۸۱۹قوانین کنیا
می باشد  .این فصل در نهم ژوئن سال  ۸۹۲۱اجراء شده تا برای گزارش و ثبت تولدها و وفات ها و دیگر
موضوعات ازآن استفاده شود .
قانون ثبت همه تولدها و وفاتهایی که در داخل کنیا و یا خارج از کنیا رخ می دهند بر اساس این قانون می
باشد  .که شامل موارد زیر است :
ثبت والدت ها و وفاتها به محض آنکه اتفاق می افتند .
ثبت والدتها و وفاتها بعد از دوره تعیین شده در قانون (ثبت تاخیری)
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ثبت والدتهایی که در خارج از کنیا رخ داده است ( .ثبت خارجی)
ثبت دوباره تولد یک بچه بر اساس قانون یا شناسایی
صدور رونوشت والدت یا فوت گواهی شده از گزارش هایی که توسط ثبت کننده اعتبار یافته است .
حفظ و مدیریت گزارش  ،تحقیق و بازیابی گزارش های ثبت شده .
تنظیم و طرز تهیه و ارائه آمارهای اساسی والدت ها و وفات ها .
برای رسیدن به اهداف فوق  ،همکاری نزدیکی بین اداره استانی و وزارت درمان برای ثبت تولدها و وفات
هایی که در محل تولد و مرکز درمان به ترتیب رخ می دهند  ،ایجاد شده است .
رئیس های کمکی و ثبت کننده تولدها یا مرگ هایی که در محل های فرعی و مراکز درمانی به ترتیب اتفاق
می افتند  ،بر اساس گزارش وقوع یک واقعه تولد توسط والدین یا سرپرست باید با یک گزارش تائیدیه از
تولد ( )ABNصادر شده باشد .
یک واقعه والدت تا  ۶ماه از تاریخ وقوع باید ثبت شود  .هزینه انجام آن رایگان است و هیچ شاهدی الزم
نیست  .تائید گزارش والدت در منطقه ثبت مدنی برای صدور گواهی والدت ارائه می شود  .این گواهی یک
گواهی بین المللی شناخته شده است  . .که در آن هویت فرزند  ،تاریخ تولد  ،مکان تولد  ،اصل و نسب و
ملیت وی مشخص شده است .
ثبت والدت اولین تائیدیه رسمی دولتی از هویت بچه است  .فوت باید در سه ماه از وقوع بدون هزینه و
بصورت رایگان گزارش داده شود  .و برای خویشاوند نزدیک  ،مجوز دفن صادر می گردد .
هیچ دفنی بدون مجوز دفن انجام نمی شود  .خطا کاران مشمول جریمه یا حبس یا هر دو می شوند .
درخواست صدور گواهی والدت
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ثبت تو :
وقوع والدت باید به محض آنکه رخ می دهد گزارش داده شود و نباید بیش از سه ماه از وقوع واقعه باشد .
اگر تولد در محل زندگی رخ دهد توسط رئیس کمکی ثبت می شود  .و چنانچه تولد در بیمارستان رخ دهد
 ،توسط کارکنان بیمارستان ثبت می شود .
گواهی که توسط رئیس کمکی یا کارکنان بیمارستان صادر می شود  .رایگان بوده و نام این تائیدیه گزارش
تولد ( )ABNاست .
درخواست صدور گواهی والدت را از کجا درخواست کنیم ؟
درخواست ها می تواند از دفتر مامور ثبت منطقه یا از دفتر مشابه دیگری صادر شده باشد .
اگر چه والدین و سرپرستان شاگردان  /دانش آموزان توصیه شده است  .که مدیران مدرسه بچه هایشان را
مالقات کنند  .که آنها در مراحل درخواست کردن برای گواهی های تولد توصیه شده اند  .مدیران اجازه
داده اند تا والدین در مراحل گواهی های تولد برای شاگردان کمک کنند .
درخواست صدور گواهی والدت را می تواند به دفتر رئیس کمکی ارائه داد .
چگونه درخواست کنیم ؟
مکانی که تولد بچه ثبت شده بود ( .ثبت روزمره)
گرفتن یک فرم درخواست گواهی والدت از مدیر رئیس کمکی یا از مامور ثبت دولتی منطقه در دفتر
نماینده منطقه
فرم درخواست  ،ضمیمه تائیدیه گزارش تولد ( )ABNبچه می شود تا تحقیق گزارش والدت را در دفتر
مامور ثبت دولتی منطقه تسهیل کند .

مکان گزارش والدتی که فراموش شده است  ،به کارت بیمارستان ضمیمه شود که مکان و تاریخ دقیق تولد
را نشان می دهد .
هزینه تکمیل یا اصالح گواهی تولد  ۲۸KShsمی باشد و در گزارش تولد اصلی مورد نیاز است .
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بازگشت فرم درخواست گواهی والدت تکمیل شده با پرداخت حق مربوط به مدیر  ،رئیس کمکی یا مامور
ثبت دولتی منطقه در دفتر نماینده انجام می شود .
پس از  ۱روز از تاریخ درخواست  ،به محلی که فرم درخواست را ارائه داده اید مراجعه کنید .
مکان تولد بچه ای که ثبت نشده است ( ثبت با تاخیر یک تولد)
گرفتن فرم درخواست گواهی تولد از مدیر  ،رئیس کمکی یا از مامور ثبت دولتی منطقه در دفتر نماینده
منطقه .
پس از تکمیل فرم درخواست  ،اسناد حمایتی مربوطه ضمیمه می شود  .که شامل مدارك زیر است که در
دسترس باشد .
کارت بیمارستان یا کارت اختصاصی یا گواهی فارغ التحصیلی مدرسه یا همه اگر موجود باشند .
در نبود یک سند موجود که تاریخ تولد را نشان دهد با یک نامه از مدیر که تاریخ تولد را نشان دهد ،
همانطورکه در طول پذیرش به مدرسه باید به درخواست ضمیمه شده باشد  ،بیان شده است .
کارت هویت والدین یا گواهی وفات اگر فوت کرده باشند  .یا نامه از طرف رئیس کمکی اگر والدین فوت
کرده باشند و گواهی مرگ که در دسترس نمی باشد .
صدور گواهی والدت کامل با پرداخت حق گواهی به مبلغ  150 KShsبه مدیر  ،رئیس کمکی یا مامور
ثبت دولتی منطقه در دفتر نماینده منطقه .
بعد از  ۱روز از تاریخ درخواست  ،به محلی که فرم درخواست را تحویل داده اید مراجعه کنید تا گواهی
شما را جمع آوری کند.

ثبت بچه

یب

یط ثبت ی یم :

صدور تائیدیه از دادگاه که نشان می دهد حضانت بچه ها با چه کسی است .
نامه از سازمان کودکان که تائید می کند که بچه رها شده است .
عالوه بر موارد فوق نامه از مؤسسه کودکان بی سرپرست یا ارائه شرح حال بچه از جمله تاریخ تولد مطابق با
آزمایش تعیین سن .
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گزارش پلیس که نشان می دهد که بچه رها شده است .
درخواست گواهی وفات

ثبت ف ت:
گزارش وقوع فوت باید به محض وقوع انجام شود و تا یک ماه فرصت دارد  .گزارش به رئیس کمکی ارائه می
شود اگر فوت در خانه واقع شده باشد و اگر در بیمارستان رخ داده شده باشد توسط کارکنان بیمارستان
رئیس کمکی یا کارکنان بیمارستان برای شما یک مجوز دفن رایگان صادر می کنند .
ب

و

گ به کج

جعه کنیم .

درخواست ها در دفتر ثبت منطقه ارائه می شود و گواهی از همان دفتر صادر می شوند .
چگونه درخواست گواهی فوت کنیم ؟
جایی که مرگ در زمان وقوع ثبت شده است ( .ثبت روزمره)
دریافت فرم درخواست فوت از دفتر مامور ثبت منطقه در دفتر نماینده منطقه
پس از تکمیل فرم  ،مجوز دفن باید ضمیمه شود تا تحقیق گزارش در دفتر مامور ثبت دولتی منطقه آسان
شود .
همچنین کارت هویت ملی متوفی باید ضمیمه شود .

دستمزد صدور گواهی فوت  Kshs۲۸است که ضمیمه درخواست صدور گواهی فوت می شود.
با فرم درخواست گواهی تولد کامل پرداخت حق مربوط به مامور ثبت دولتی به دفتر نماینده منطقه برگردید
وقتی که مرگ در زمان وقوع ثبت نشده باشد (ثبت با تاخیر)
فرم ثبت مرگ با تاخیر از دفتر نماینده منطقه بگیرید .
پس از تکمیل فرم  ،اسناد الزمه را ضمیمه کنید از جمله  :نامه از رئیس کمکی که مرگ اتفاق افتاده است .
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اظهار نامه سوگند
کارت هویت ملی متوفی
نامه از بیمارستانی که مرگ رخ داده است .
کارت هویت ملی متقاضیان
با فرم درخواست صدور گواهی فوت تکمیل شده و هزینه  Kshs ۸۲۸به دفتر مامور ثبت دولتی منطقه در
دفتر نمایندگی منطقه مراجعه کنید .

جمهوری کنیا
قانون ازدواج
(فصل )۸۲۸

درخواست برای گواهی بدون مانع برای ازدواج
برای  :ثبت ازدواج ها برای ....................................
در حالی که من مایلم ازدواج کنم ...........................................
(نام کامل طرف دیگر)
در .........................................................................
در .........................................................................
(نام کشور خارجی یا مکان)
در  .............................روز از ..............................
حال من به موجب این سند برای گواهی ازدواج از مامور ثبت کل درخواست می کنم که مرا از هر مانع
قانونی که از آن آگاهی ندارم مطلع کند .
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و من بدین وسیله اعالم می کنم که از قبل با هیچ کسی ازدواج نکرده ام و تحت قانون حضانت یا هر چیزی
دیگری  ،مشخصات من به قرار زیر است :
 -۸نام خانوادگی .............................
 -۲نام مسیحی یا نام کوچک .............................
 -۱شهر و محل تولد ( .......................مشخص کردن مکان قابل کاربرد نه موقعیت فرعی – موقعیت و منطقه)
 -۱تاریخ تولد .............................
 -۲نام کامل پدر و آدرس .............................
 -۶جنسیت .............................
 -۱نژاد .............................
 -۱مذهب .............................
 -۹آخرین مکان اقامت در کنیا .............................
 -۸۸شغل .............................
 -۸۸وضعیت تاهل .............................

مانند  ،مجرد  ،بیوه ،مطلقه

با خطم گواهی می دهم این  ................روز .....................
( امضاء )

ك ت ق بل توجه

ز

ج:

 - ۸هنگامی که سن طرفین کم است و مرد و زن بیوه نیست  .فرم توافق مطابق با بخشهای  ۸۹تا  ۲۲از
قانون باید به این درخواست ضمیمه گردد .
 - ۲درج کنید  ،مجرد ،بیوه و مطلقه یا دوشیزه ،زن بیوه و مطلقه
در مورد یک مرد بیوه یا زن بیوه یک گواهی از همسر سابق باید ارائه شود  .در مورد یک فرد طالق گرفته
یک کپی رسمی از (حکم) طالق بائن
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 - ۱بندهای  ۲و  ۶از حدود درخواست به ترتیب با دالیلی که چرا مامور ثبت آگاهی نداشته است و چرا
حاال مایل است بدون اطالع اقدام کند  .آن باید آگاه باشد که اعطای یک گواهی ویژه کامالٌ اختیاری
است  .چون آن یک معافیت از شرایط قانونی است که ایجاد شده  ،مگر اینکه زمینه های منطقی
نشان داده شود .
 - ۱هنگامی که سن طرفین کم است و مرد و زن بیوه نیست  .فرم توافق مطابق با بخشهای  ۸۹تا  ۲۲از
قانون باید به این درخواست ضمیمه گردد .
 - ۲درج کنید  ،مجرد ،بیوه و مطلقه یا دوشیزه ،زن بیوه و مطلقه
در مورد یک مرد بیوه یا زن بیوه یک گواهی از همسر سابق باید ارائه شود  .در مورد یک فرد طالق گرفته
یک کپی رسمی از (حکم) طالق بائن
 - ۶بندهای  ۲و  ۶از حدود درخواست به ترتیب با دالیلی که چرا مامور ثبت آگاهی نداشته است و چرا
حاال مایل است بدون اطالع اقدام کند  .آن باید آگاه باشد که اعطای یک گواهی ویژه کامالٌ اختیاری
است  .چون آن یک معافیت از شرایط قانونی است که ایجاد شده  ،مگر اینکه زمینه های منطقی
نشان داده شود .

ف م تحقیق کل ب

تحقیق کلی

تو  /ف ت:

دستمزد تحقیق قابل پرداخت فقط در حواله پستی

لطفاٌ این فرم را با حروف کتابی بزرگ کامل کنید ( .هر جایی که موافق هستید حذف کنید )
نام ونشانی متقاضی
شماره تلفن
نام کامل بچه در زمان تولد
متوفی
محل تولد
تاریخ تولد  /فوت
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نام کامل پدر
نام کامل مادر
تاریخ ثبت
شماره ثبت رقم نشان داده شده در گواهی در طرف
سمت راست باال نشان داده شده است .
مشخصات دیگر که به پیدا کردن این ثبت کمک کند .
لطفاٌ یک فتوکپی از گواهی اصلی برای سهولت ارجاع ضمیمه کنید .

ف م تحقیق کل

ز و

تحقیق کلی

ز

ج:

دستمزد تحقیق

لطفاٌ این فرم را با حروف بزرگ کتابی کامل کنید ( .هر جایی که موافق هستید حذف کنید )
نام و آدرس متقاضی
تاریخ تولد
مکان تولد
نام کامل شوهر  /همسر
تاریخ ازدواج
مکان ازدواج
نام و نشانی دفتر ثبت یا کلیسا
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شماره ثبت ( این شماره در گواهی در طرف چپ
باال نشان داده شده است )
دستمزد پرداخت شده
با این نامه ضمیمه شده
مشخصات دیگر که به پیدا کردن این ثبت کمک
کند .
 NBفقط ازدواج های مدنی و مسیحی توسط مامور ثبت  ،ثبت شده اند .

جم و
ن ز

کنی
ج

(فصل ) 51

مک ل،

سک ل

غل من .................................... ،
از

....................................

بدینوسیله برای اعطای یک مجوز ویژه درخواست می کنم و من سوگند می خورم هر آنچه را که در زیر
می گویم :
مک ل،

سک ل

غل

 - ۸یک ازدواج پیشنهاد داده شده تا جشن بگیرد بین .....................................
 .....................................از .....................................
و خودم  .....................................در یا حدود .....................................
روز از .........................................................................
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 - ۲من از هیچ یک از موانع قانونی برای ازدواج پیشنهاد شده  ،اطالع ندارم .
 - ۱من .................ساله هستم و گفته شده...................
 - ۱من یک ....................و گفته شده....................
هست یک ....................
 - ۲توجه کنید که ازدواج مطلوب تحت بخش  ۱سند ازدواج مشخص نشده است زیرا
..............................................................................................................................................................
 - ۶من حاال بخشودگی از شرایط قانون گفته شده مربوط به دادن اطالع و موضوع گواهی از مامور ثبت
تقاضا می کنم زیرا ...................................................................................
............................................................................................................................................
سوگند می خورد  ..............................این  ..................................روز از .....................................................
قبل از من ..............................................
مامور ثبت ..............................................

( امضاء )

-۸

یط ب

یك ز

ج

ف

و ثبت ز

ج

 -۸اصل و کپی کارت هویت یا گذر نامه هر دو طرف
آگهی کامل از هدف برای فرم ازدواج و پرداخت  . Kshs۲۸۸۸آگهی برای  ۲۸روز ارائه می شود .
الف – در ازدواج هایی که یکی یا هر دو طرف بیوه شده اند  ،گواهی فوت همسر فوت شده و کپی آن باید
ارائه شود .
ب -در ازدواج هایی که یکی یا هر دو طرف مطلقه هستند  ،حکم طالق بائن باید ارائه شود .
ج -اگر اسناد به هر زبانی باشند باید یک ترجمه انگلیسی رسمی ضمیمه گردد .
 -۲بعد از  ۲۸روز  ،زوج اظهار نامه را تحت  S۸۸از قانون ازدواج کامل می کند  .این به مامور ثبت اجازه
داده شده و فرم گواهی ازدواج را کامل می کند .
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 -۱آنها  ۸۲۸۸Kshsپرداخت می کنند  .و سپس یک تاریخ برای ازدواج ثبت می کنند  .ازدواج باید ظرف
سه ماه از تاریخ مشخص آگهی  ۲۸روزه اتفاق بیفتد .

 -۲جوز یژ
در مواردی که طرفین به دلیل قانع کننده ای نتوانند آگهی  ۲۸روزه را ارائه دهنده  ،مامور ثبت ازدواج ها
اختیار دارد که آگهی را لغو کند  .این یک حق نیست و می تواند انکار شود .
شرایط
۸
۲
۱
۱
۲
۶
۱
۱

 کارت هویت معتبر یا گذر نامه طرفین تنها مدارك قابل قبول برای شناسایی هستند  .اگر یکشخص هر مدرك دیگری برای شناسایی دارد  ،او باید یک آگهی  ۲۸روزه را ارائه دهد .
 گواهی فوت همسر اگر بیوه شده و حکم طالق بائن اگر مطلقه باشد . دالیل کتبی از دلیلی که چرا آگهی ارائه نشده است  .مثال  :دعوت نامه از یک سفارت که متقاضیرا برای یک مصاحبه در یک تاریخ خاص دعوت می کند .
 فرم درخواست کامل اگر درخواست تائید شود  ،دستمزد آن به مبلغ  Kshs ۶/۲۲پرداخت می شود . یک تاریخ ازدواج یک گواهی ویژه همچنین مورد نیاز است چنانچه ازدواج در مکانی غیر از دفتر ثبت اتفاق بیفتد .مبلغ دستمزد گواهی فوق  Kshs ۸۸/۲۲۸می باشد .
 -همه زوج ها باید دو شاهد در روز ازدواجشان بیاوند .

وز

ج  ،ز

و ثبت
ج

و

خ

یژ ب

که

کلیس تحت فصل  51ق و

کنن .

 -۸-۱هنگامی که زوج ها در کلیسا تحت فصل  ۸۲۸ازدواج می کنند  ،آگهی هر دو و در کلیسا و دفتر
مامور ثبت ازدواج ها ارائه می شود  .بعد از دوره آگهی  ۲۸روزه  ،یک گواهی توسط مامور ثبت ازدواج ها
صادر می شود  .و به کشیش کلیسایی که مراسم را رسمی می کند داده می شود .
دستمزد آگهی  Kshs۲۸۸و گواهی مامور ثبت  Kshs۱۸۸۸می باشد .
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 -۲-۱یک مجوز ویژه صادر می شود اگر زوج نتواند آگهی سه هفته ای الزم را ارائه دهد و دستمزد آن
 Kshs۲/۸۲۸است  .اگر یک کشیش کلیسا را ریاست کند .
 -۱-۱هنگامی که مراسم در یک مکان غیر از کلیسا یا دفتر مامور ثبت اتفاق بیفتد  ،مثالٌ یک باغ ،هتل و
 ...........یک مجوز ویژه برای محل ازدواج مورد نیاز است  .حتی اگر آگهی بطور مناسب در یک دستمزد ۲/۲۸
 kshsارائه شود .
 -۱یک کشیش کلیسایا مامور ثبت یک مجوز ویژه از مامور ثبت ازدواج ها دارند  .تا یک جشن تحت فصل
 ۸۲۸انجام دهد .
توجه  :همه غیر آفریقایی ها باید تحت فصل  ۸۲۸قانون ازدواج  ،ازدواج کنند زیرا ازدواج مسیحیان
آفریقایی و قانون طالق  ،فصل  ۸۲۸که بیشتر کلیساها استفاده می کنند  ،برای غیر آفریقایی ها به کار
برده نمی شود  .ازدواج های غیر آفریقایی های ازدواج کرده تحت این قانون  ،بی اعتبار و باطل است .
 -5و

ی

ز بو

عب

ز

ج تحت فصل  51ق و

ز

ج

 -۸-۲این قوانین برای همشهریان کنیایی که مایلند ازدواج کنند صادر شده اند  .یا برای همشهریان کنیایی
که در خارج انجام شده است  .این گواهی تائید می کند که متقاضی مجرد است  .و توانایی برای وارد شدن
به یک ازدواج را دارد .
-۲-۲متقاضی فرم درخواست را کامل می کند و یک کپی از اسناد هویت را ضمیمه می کند  .دستمزد آن
 Kshs ۲/۸۸۸قابل پرداخت است .
 -۱-۲متقاضیانی که در خارج زندگی می کنند  ،درخواست هایشان را از طریق هیئت های نمایندگی کنیا
در شهرهای اقامتشان هدایت می کنند  .دستمزد آن پرداخت می شود و فرم کامل می شود  .هیئت
نمایندگی سپس با مامورثبت ازدواج در نایروبی هماهنگ می شود  ،رسید تایید کننده پرداخت  ،یک فرم
تکمیل شده و یک کپی تائید شده از گذر نامه متقاضی .
 -۱وقتی که محل زندگی متقاضی نایروبی است  .آگهی از درخواست برای  ۸۸روز نشان داده می شود  .و به
هر کسی با هدف ازدواج مطلوب فرصت برای رسیدن به هدفش می دهد .
 -۲بعد از  ۸۸روز  ،گواهی آماده می شود و به محلی که درخواست گردیده ارسال می گردد .
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 -۶وقتی منطقه زندگی متقاضی نایروبی نیست  ،یک نامه به نماینده منطقه ( )Dcاز منطقه زندگی متقاضی
فرستاده می شود  .از آنها برای ثبت ازدواج مطلوب درخواست صدور آگهی یا تحقیقاتی از طریق رئیس مکان
متقاضی از وضعیت تاهل متقاضی انجام می دهد .

سپس نماینده منطقه برای مامور ثبت می نویسد اگر هیچ موضوع قانونی وجود نداشته باشد  ،گواهی در
روش معمولی آماده شده و از طریق سیدهای معمول ارسال می شود .
مجوزهای کشیش های کلیسا  ،صدور دفترچه های ازدواج و پرکردن گزارش هایی تحت فصل . ۸۲۸
۸
۲

۱

۱

۲

 دفتر مامور ثبت جوازهای ازدواج کشیش های کلیسا برای انجام دادن مراسم ازدواج و صادر کردنگواهی های ازدواج
 هر کلیسا تا حد الزم برای مجوز از کشیش آن تا حد الزم کاربرد دارد  .نامه متقاضی باید در سهبرگ رسمی از کلیسا باشد و توسط یک مقام کلیسا امضاء شده باشد  .یعنی دارنده دفتر ثبت شده
کلیسا باید تضمین کند که گزارش های ساالنه آن به روز هستند قبل از اینکه درخواستی ایجاد
شود .
 مجوز برای کشیش آماده می شود و امضاء می شود و توسط پست به کلیسا فرستاده شود یا بانماینده متقاضی جمع آوری شود  .یک آگهی روزنامه همچنین در کنار مجوز آماده شود ومجوز از
کشیش به چاپخانه دولت برای آگهی شدن در روزنامه کنیا فرستاده می شود .
 دفترچه های گواهی ازدواج به قیمت  ۲۸/۸۸۸ Kshsکه حاوی  ۸۸۸گواهی است فروخته می شوداین دفترچه ها فقط به کلیساهای ثبت شده فروخته می شود که یک کشیش مجاز دارند و بعد از
تائید آن گزارش ها از دفترچه خریداری شده قبلی به دفتر مامور ثبت ازدواج ها برگشته است .
 در طول  ۱روز از اجرای مراسم ازدواج  ،یک کشیش به مجوزی نیاز دارد تا گواهی ازدواج را در دونسخه با مامور ثبت ازدواج ها پر کند  .آن وظیفه مامور ثبت برای حفظ همه گزارش ها در ازدواج
های قانونی در کشور است .

برای اطالعات بیشتر لطفاٌ تماس بگیرید .
مامور ثبت کل
مؤسسه شریا
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طبقه دوم – اتاق ۲۱
صندوق پستی  ۱۸۸۱۸نایروبی
تلفن )۲۲۱( ۸۲۸۸۲۲۱۱۶۸
همچنین ببینید سایت WWW.atornet-general.go.Ke
ف م BDA2
جمهوری کنیا

درخواست ثبت وفات یک کنیایی که در خارج رخ می دهد .
اطالعات بعدی مربوط به متوفی
 -۸نام کامل متوفی

یا نام قبیله ای

نام تعمیدی

نام خانوادگی یا نام

قبیله ای
پسر از

مشخص

دختر از

از پدر
 -۲تاریخ وفات

تاریخ

روز

سال

 -۱سن متوفی

ماه  -۱جنسیت متوفی
مرد ۸

سال ها (اگر متوفی زیر یک سال  -۲شغل متوفی
اعالم شود )
ماه  ............یا روز ..........

 -۶زمان و شرح دقیق وفات
 -۱اقامت معمولی متوفی در کنیا
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زن ۲

فاصله بین شروع و مرگ

-۱اگر مرگ توسط پزشک عمومی گواهی شده
علت مرگ را باید بنویسید .
علت کنونی ()a
به دلیل ()b
 Bاسم و آدرس دکتری که گواهی را صادر کرده ...............................

 -۹اگر مرگ توسط پزشک عمومی گواهی نشده  ،علت معلوم مرگ را ذکر کنید .
-۸۸گواهی ها
( )aمنبع خبر
من گواهی می دهم که من  ..............................اطالعات باال تا جایی که می دانم درست است .
امضاء  ..................................نام کامل ........................................
نشانی  ..................................تاریخ ..............................................
( )bتوسط عضوی از خارج هیئت نمایندگی کنیا
من از دلیل ارائه شده راضی هستم و پرسشنامه ای که من ارائه دادم تا جایی که می دانم درست است .
امضاء
عنوان و نشانی .......................................

قبل ز تكمیل ین ف م طالع ت فحه بع

ط عه کنی .
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نکاتی برای شخصی که فرم را کامل می کند .
واقعه فوت در صورتیکه شرایط زیر موجود باشد ثبت می شود .
 - ۸درخواست برای ثبت وفات یک کنیایی تبار که در خارج اتفاق می افتد و توسط هر شخصی که از
مرگ وی اطالع دارد ارائه شده است .
 - ۲دالیل کتبی باید در دلیلی از مرگ ارائه شود .
 - ۱این فرم باید توسط متقاضی امضاء شود و جایی که هیئت نمایندگی کنیا در خارج از کشور است .
متقابالٌ توسط یک عضو از آن هیئت امضاء می شود .
دالیل کتبی بند  ۲در باال را ببینید
گواهی فوت توسط مرجع مناسب در خارج از کشور با یک ترجمه انگلیسی .
اگر گواهی ها در خارج کشور صادر نشده باشد  ،یک گواهی از فوت توسط پزشک یا شخص دیگری که در
فوت حضور داشته ارائه شود .
وقتی یک شخص توانایی برای ایجاد رضایت نامه مدارك را ندارد  ،درخواست کامل نیست و با مامور ثبتی
که توصیه می کند چه دلیل دیگری پذیرفته شده است پیگیری می شود .

چگو ه یك ک ت ن

ی

ل بگی یم ؟

این یک حکم قانونی است که همه کنیایی هائی که به سن  ۸۱سالگی و یا بیشتر میرسند  ،می بایست برای
آنها کارت شناسایی ملی صادر گردد .
به محض اینکه یک کنیایی به سن  ۸۱سالگی می رسد  ،او می بایست معرفی کند خودش را تا قبل از ۹۸
روز به یک اداره ثبت احوال برای کارت شناسایی .
چنانچه شما ( در مدت زمان معین)دیر اقدام کنید  ،شما می بایست تقاضا کنید که یک سوگند نامه تهیه
کنید که شما چه کسی هستید و چرا دیر اقدام کرده اید .
چنانچه شما بخواهید درخواست کارت شناسائی کنید  ،شما می بایست تکمیل کنید فرم تقاضانامه  ۸۸۱را
که شما می بایست تسلیم کنید برای یک کارت شناسایی جدید  .این چرخه  ۶۸روز به طول می انجامد .
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شما می توانید درخواست کارت شناسایی را بصورت بر خط یا از طریق آدرس پیامکی شماره ۲۸۱۸شماره
 ۹رقمی را در فرم شماره  ۸۸۱درج نمائید .
کارت شناسائی ملی کنیا هست یک مدرك شناسایی اصلی و پایه برای شناسائی در کنیا  .شما می بایست
کارت شناسایی را تهیه کنید برای باز کردن یک حساب بانکی  ،ثبت تجاری  ،برای شغل  ،تهیه یک گواهی
نامه رانندگی  ،و معامله موبایل بانک و کاربردهای بسیار دیگر که نیازمند اثبات هویت می باشد .
دولت بطور معمول کار می کند روی این موضوع که تهیه کند یک کارت شناسایی ملی که از سال ۲۸۸۸
میالدی عملیاتی گردد .
کارت شناسایی ملی جدید شامل ویژگی های امنیتی بیشتر و بیشترین خصوصیات شخصی که در حال
حاضر الزم است  .نگاه کنید به خدماتی که وابسته است به اطالعات جدید در کنیا  .در حال حاضر انواع
خدمات که وابسته هستند به ثبت هویت ملی به شرح ذیل هستند .
۸
۲
۱
۱

تغیی

 ثبت امضاء ثبت تغییرات ثبت المثنی -تغییر ارز

صو ی ت

اگر شما یک کارت شناسایی در دست داشته باشید و بخواهید عوض کنید خصوصیات مدنی را شما می
توانید تقاضای کنید ثبت آن را  .این تغییرات ممکن است شامل افزودن نام  ،تغییر نام همسر یا طالق یا هر
تغییر قابل قبول دیگری باشد  .برای ثبت تغییرات  ،شما می بایست تهیه کنید یکی یا تعداد بیشتری از
مدارك زیر را :
 گواهی ازدواج

 سند حسن رفتار (عدم سوء پیشینه )
 مدرك فراغت از تحصیل
 مدارك مذهبی
 اثبات نسب
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 گواهی نامه از اداره اجرائی
 گواهی تولد

 کپی کارت شناسایی والدین

 اجازه نامه والدین برای ازدواج
 گواهی طالق

 هزینه ثبت این تغییرات  ۱۸۸شیلینگ کنیا است .
و ت مثن
شرایط برای درخواست المثنی این است که شما دومین کارت شناسایی خود را که پس از سال ۸۹۹۶
دریافت کرده اید را گم کرده باشید و یا مخدوش شده باشد .
* اگر شما کارت شناسایی خود را گم کرده اید باید از طریق یک خالصه وضعیت از اداره ی پلیس یا از
طریق نامه ای از یک افسر اداری که مفقود شدن را تائید کند اقدام نمائید .
* یک تصویر یا شماره کارت شناسایی را اگر در اختیار دارید تهیه کنید .
* اگر شما شماره کارت شناسایی خود را به خاطر نمی آورید پس اداره جستجوی اثر انگشت را پیگیری می
نماید  .اطالعات دومین سری کارت شناسائی رایانه ای شده است بنابراین جستجو سریع تر انجام می شود .
*هزینه درخواست برای المثنی ده هزار شیلینگ کنیا(  ) Kshمی باشد .

کـ

پس

یک کدپستی ( که در کشور های مختلف بعنوان کد پستی  ،پست کد و یا کد بسته شناخته می شود ) یک
سری از حروف و یا اعدادی است که به آدرس پستی مرسوالت پستی ضمیمه می شود .
اگر چه کدهای پستی معموالٌ به مناطق جغرافیایی اختصاص دارند بعضی وقتها کدهای پستی به آدرس های
شخصی و یا مراکزی که تعداد زیادی نامه دریافت می کنند نظیر نمایندگی های دولتی و شرکت های
تجاری بزرگ اختصاص می یابند .
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WWW.Kangemacdf.Org

http://Kenya.thebeehive.org/en/content/640/1757

http://Pinnaclesystemskenya.net/smartman.htm
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