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  فرانسه
  كارت ملي

هر ده سال يكبار .  كارت ملي فرانسه  يك سند هويتي اختياري وروكش شده از لمينت پالستيكي بهمراه عكس ،نام ،آدرس است
اثر انگشت صاحب كارت اخذ شده .تغيير مي كند  و  اداره ي منطقه اي فرانسه ويا سفارت آن را  بصورت را يگان صادر مي كند

پايگاه . كاغذي نگهداري مي شود وتنها در صورت ارائه ي حكم دادگاه وتحت شرايط مشخصي قابل دسترسي استودر فايلهاي 
اطالعات مركزي ،اطالعات روي كارت را كپي كرده و به استناد قوانين ممنوعيتي دسترسي به اطالعات محدود و ارتباط با ساير 

  .پايگاههاي اطالعاتي ويا ركورد ها ميسور نيست

هاي مزبور براي تغيير هويت يا مليت ويا براي سفر در داخل اروپا وبين كشورهاي ديگر مثال مقدونيه و بجاي پاسپورت كارت
  .همچنين كاربردهاي زياد ديگري دارد از قبيل بازكردن حساب بانكي ،وپاپرداخت چك.استفاده ميشود 

  

  تاريخچه 
اكتبر  27راي اولين بار تحت عنوان كارت هويت فرانسه مبتني بر قانون فرانسه پس از شكست در جنگ ، كارتهاي هويتي ملي را ب

براي  1942از سال . سال به باال الزامي و  ركورد مركزي آن را ثبت نمود 16صادر كردو داشتن آن را براي افراد 1940سال 
نفر را براي باز  67000ي مي توانستند را با رنگ قرمز در كارت درج نمودند و به اين ترتيب حكام ويش "يهودي"يهوديان واژه ي 

  . گرداندن بخشي از هولو كاست بخوبي شناسايي نمايند

معرفي نمودند،ضمنا  "كارت اصالح شده "آن را  1955اكتبر سال  22مبني بر اصالحيه ي  1397در سال  55به استناد مصوبه 
كارت هويتي "نام كارت مزبور را  به )  1988درسال  روكش( با شناخت لمينت.اختياري وثبت ركوردهاي مربوطه نيز منتفي شد

  .  تغيير داده و رايگان نمودند ، همچنين  بوسيله دستگاه قابل خواندن وشناسايي شد"امنيتي

در پي مطالعات انجام شده ، طرحي در خصوص كارت جديد هويتي تحت عنوان  2001وزير كشورفرانسه ،دانيل ويالنت ،در سال 
به اجرا درآمد، اين كارت همانند كارتهاي اعتباري در برگيرنده  2007پيشنهاد نمود كه از سال "ي الكترونيكي كارت ملي امنيت"

همچنين اطالعات مزبور به پايگاه اطالعاتي (اثرانگشت بيومتريك و اطالعات تصويري بر روي قطعه ي كوچكي از فلز مي باشد 
كارت ملي بريتانيا و ثبت هويتي آن  داشته و تحت اليحه ي كارت هويتي طرح مزبور شباهت زيادي به .)نيز گزارش مي گردد

  .تصويب شد 2006مارس 30
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در قبال اين طرح هيچگونه مسئوليت ) كميسيون ملي برآورد آزادي، مسئول كنترل ونظارت(آژانس رسمي مستدل اطالعات كشور
بمنظور حمايت از  1978اين كميسيون در سال .ديده استرسمي ندارد چراكه تاكنون پروژه ي مزبور رسما به ايشان تقديم نگر

ونتيجه ي اعتراض عمومي به ساير طرحهاي موجود .افراد در قبال نقض آزادي ايشان درا بطه با استفاده از تكنولوژي شكل گرفت
ي آژانسهاي  هر شهروند مطرح شده وبه ركوردهاي حاصل از همه  "كد ملي هويتي"بود كه بمنظور انتشار  1970در دهه ي 

كدملي فرانسه مشابه باكدبسياري ازكشورهاي اروپايي از جمله .حكومتي متصل ومرتبط است
  .است... فنالند،سودان،بلژيك،ايتاليا،اسپانيا،استوني و

   

  مشاوره رسمي
داخلي  از بخش سرمايه گذاري خارجي ويا دادگاه حقوق"Deminique de villepin"وزير كشور فرانسه، دومينيك دوويلپين 

حكومت درخواست نمود بحث  نظر خواهي  عمومي در خصوص اينترنت را  در سراسر مناطق فرانسه مطرح  كند ، در اين راستا  
% 74: به نيكوال ساركوزي قائم مقام وزير كشور اعالم نمود 2005ژوئن سال  16اين مركز نيز برانتقادات موجود تمركز كرد و در 

اين عمل توام با پيشنهادات .با مشاوره موافقت نموده اند  % 63ايگاه اطالعات مربوط به اثر انگشت وبا پ%75از مردم با كارت و
  .متعددي براي تغيير جوانب طرح انجام گرفته است

تصوير همكاري اينترنتي "اتحاديه حقوق بشر ،وكالي فرانسه :در پاسخ به نظر خواهي حكومت ،گروهي ار اعضاي فرانسوي
حقوق و آزادي در قالب كامپيوتري نمودن جامعه و همچنين اتحاد وكالي دموكراتيك فرانسه ،گزارشي  ،گروه"يكپارچه

  :برخالف طرحهاي مزبور تهيه ،وبه مضمون ذيل ارائه نمودند

  .ادعاي اينكه طرح موجب كاهش جرائم مي گردد ،اثبات نشده است - 1
بحث اينكه كارتهاي مزبور به جنگ و مبارزه با تروريزم كمك مي كند صحيح نمي باشد،چراكه وجود  كارتهاي ملي  - 2

  .  جلوگيري كند 28/7/1995در فرانسه ، نتوانست از ترورهاي مثل
عات خطرات مهم وجدي در ارتباط با حمايت از زندگي خصوصي افراد و اطالعات ايشان بويژه بعلت وجود پايگاه اطال - 3

  .مركزي پيشنهادي وكاربردهاي احتمالي آن وجود دارد
) سرمايه گذاري مستقيم خارجيFDI(،حتي اگر با پيشنهاد اصالحي ) شيكه ي جهاني مطالعات اروپا(INSمعرفي برنامه  - 4

  .تلفيق گرددموجب از بين رفتن توافق شهروندان و حكومت مي گرددو لذا بايد  پيشنهاد مزبور ممنوع شود

اين رقم به بيش از  2006هزار  نفر اعم از سازمان وشخص از نتايج گزارشات مورد نظر حمايت كردند وتا پايان ژانويه سال  بيش از
  .نفر رسيد 6000گروه وسازمان  و  68

با  نياز به مبارزه با جعل موجود: خود اشاره نمود 2005مجلس سنا يك كميسيون را انتخاب كرد و اين كميسيون  در گزارش سال 
  .استفاده از سيستم جديد كارت هويتي ،ضرروي است تا با بكارگيري آن بتوان  از آزادي وحقوق خصوصي حمايت نمود
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  پيشرفت قانوني

تصويب شد وليكن در آن سال حكومت تاريخ مشخصي را براي بحث پيرامون موضوع مورد نظر  2005اگرچه قانون مدني در سال 
متعاقبا پروژه ي جديدي بمنظور بررسي انتقادات و پيشنهادات در سال .رح و تاريخ آن قطعي نشدتعيين ننمود، بنابراين اجراي ط

  .  ارائه شد كه تاكنون تحت بررسي و مطالعه مي باشد 2005

  نسب شناسي در فرانسه

. را آغاز كرده اند ثبت والدت ،فوت و ازدواج 1792ادارات ثبت از سال . ثبت احوال مهمترين مرجع نسب شناسي در فرانسه است 
برخي ازجوامع اين حركت را با تاخير ويا بكندي اغاز كردنددر حاليكه بعد از سال مزبور ، ثبت فرانسه همه ي افراد مقيم كشور را 

. تحت پوشش قرار داده و دسترسي به اطالعات را  بسهولت ميسر و امكان افزودن اطالعات به  ثبت شهري را ممكن  نمود 
  .كوردهاي مزبور براي انجام تحقيقات مربوط به نسب شناسي فرانسه  حائز اهميت استدسترسي به ر

ركوردهاي ثبت اساسا در اداره ي ثبت منطقه اي شهرها مي ماند  وهرساله تصويري ازآنها به رياست دادگاه منطقه اي سپرده مي 
  .شود كه پس از صد سال در آرشيوهاي ادارات شهري نگهداري مي شوند

وگرچه دسترسي . اجرا قوانين خصوصي منحصرا اسناد قديمي تر با قدمت بيش از صد سال در دسترس عموم قرار مي گيرندبعلت 
  .به اسناد جاري محتمل است ليكن ضرورت دارد متقاضي با ارائه گواهي والدت،  ذيحق بودن خود را به اثبات برساند

اطالعات نسب شناسي جالبي است و در دوره هاي مختلف زماني متحول گواهي هاي والدت ،فوت و ازدواج در فرانسه مملو از 
از انجائيكه فرمت بيشتر ركوردها در .ركوردهاي جاري نسبت به قبلي كاملتر هستندوزبان نوشتاري  بيشتر آنهافرانسه است.مي گردد

براي انجام مراحل ثبت .ايجاد نمي كند ادارات ثبت مشابه است ،زبان فرانسه مشكل زيادي براي ساير متقاضيان غير فرانسه زبان
فهرست لغات  نسبي .وقايع، همه بايد با تعداد معدودي از لغات فرانسه آشنا باشندتا بتوانند رويه هاي ثبت اين كشور را مطالعه كنند

  .تبه زبان انگليسي به همراه مترادف فرانسوي آن اس "اصطالحات عمومي  نسب شناسي  "فرانسه دربرگيرنده بيشتر

ارجاع به .شناخته شده است"ورودي اصلي "گواهي والدت يكي از مهمترين ركوردهاي ثبت در فرانسه است ،غالبا بمنزله ي آيتم 
 897از سال .اغلب در حاشيه ي صفحه اصلي مربوط به والدت درج مي گردد...)تغيير نام ،احكام دادگاه و(ساير اسناد يك فرد 
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و متاركه ي  1945وفوت از سال  1939دسترسي به طالق از سال .زدواج را هم در برمي گيردتاكنون اين صفحه وجود داشته وا
  .ميسر است 1958قانوني از سال  

  

  

  

  

  و صدور گواهي ثبت وقايع حياتي

  

  

                           والدت
گزارش هاي والدت نوعا .انجام مي گيردوبوسيله پدر نوزاد )روز بعد 3حداكثر (ثبت والدت معموال يكي  دو روز پس از تولد 

اطالعاتي را دربر مي گيرد از جمله محل ، تاريخ و زمان ثبت و محل ،تاريخ  و زمان والدت و نام ونام خانوادگي متولد،نام 
ا توجه ب. در صورت تجرد مادر نام والدين وي نيز درج مي گردد. والدين،نام دوران تجرد مادر،نام وسن و شغل دو شاهد مربوطه 

سن :اين اطالعات ممكن است شامل موارد ذيل باشد.به محل تاريخ و ركوردهاي مزبور ،اطالعات جزئي ديگري هم ثبت مي شود 
  .والدين ،شغل پدر،محل تولد والدين ،نسبت شهود با نوزاد

                                                  ازدواج
ايد ثبت ازدواج را در قبال زوجين ودر كليسا انجام مي دادند ، در حاليكه مراسم كليسا عموما ،ادارات ثبت مي ب 1792بعد از سال 

ثبت ازدواج اطالعات جزئي .در محل اقامت زوجه وثبت واقعه ازدواج در مكان ديگري مثال محل اقامت زوج انجام مي گرفت
،جزئيات مربوط به ازدواجهاي قبلي ،نام ،آدرس و شغل زيادي را در بردارد از جمله تاريخ و مكان ازدواج ،نام زوج وزوجه 

  .حداقل دو شاهد، در اين قسمت همچنين  اطالعات در خصوص متولدين قبل از ازدواج نيز وجوددارد

  فوت 
ركوردها ي آن براي افراد متولد . مهلت ثبت فوت  معموال يك الي  دو روز است كه در شهر ويا استان محل فوت انجام مي شود 

در ركوردهاي خيلي .چراكه احتماال  تنها  ركورد موجود براي دسترسي ايشان است.كارائي دارد 1792مزدوج پس از سال و 
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: ركوردهاي جاري اغلب اقالم اطالعاتي ذيل را در بر مي گيرد.قديمي فقط نام كامل متوفي وتاريخ ومحل فوت درج شده است
وضعيت حيات والدين ؛ نام ، سن ، حرفه و محل ) نام خانوادگي دوره ي تجرد مادراز جمله (سن ، محل تولد متوفي ، نام والدين 

فهرست نام . وضعيت نظام وظيفه متوفي و نام و وضعيت حيات همسر وي  نيز در اين ركورد وجود دارد. اقامت دو شاهد مربوطه
اين مي توانيد به استنادآيتم  نام خانوادگي دوران بنابر.خانمها معموال براساس نام خانوادگي ايشان پس از ازدواج سورت شده  است

  .تجرد ويا پس از ازدواج نام آنها را جستجو  نمائيد كه بدين ترتيب امكان دسترسي به اطالعات مورد نظر بيشتر است

  گواهي والدت
در درخواست ......  .رس ذيل مثال به آد.اداره شهرداري در محل تولد گواهي مزبور را  براي متولدين در فرانسه صادر مي نمايند

در )و نام قبل از ازدواج  مادر ( مزبور بايد  نام اطالعات كامل متقاضي ،تاريخ و محل تولد، نام و نام خانوادگي فعلي پدر و مادر 
  .وجهي نيز الزم نيست.پاكت نامه ي ممهور به تمبر و بهمراه آدرس درج گردد

  

  

  گواهي فوت
دردرخواست مزبور نام ونام خانوادگي متوفي بهمراه تاريخ ومحل .ه گواهي مزبور را صادر مي كنداداره شهرداري در محل وا قع

ضمنا وجهي براي  كپي گزارش مورد نظر .فوت درج مي شود و در پاكت نامه ي ممهور به تمبر و منضم به آدرس ارائه مي گردد 
  .دريافت نمي شود

  

  اعالميه  ازدواج وطالق
منتهي گواهي طالق نيز همانند ازدواج در محل وقوع ازدواج صادر مي .در اين  خصوص نيز همانند ساير گواهيها اقدام مي گردد

  . شود

  حكم طالق

دادخواستها الزاما بايد محتوي تاريخ طالق ،نام ونام .احكام طالق از اداره ي ثبت ، محل صدور حكم،  دريافت  مي شوند
  .باشند داخل پاكت نامه ي  ممهور به تمبر منضم به آدرس  ارسال شوند خانوادگي طرفين دعوي

  گزارش پليس  
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درخواست آنان بايداز .سال ، ساكن فرانسه  از هر مليتي كه باشند مجاز به اخذ  گواهي هاي مربوط به پليس هستند 15افراد باالي 
براي اخذ كپي .،تاريخ ومحل تولد وهمچنين آدرس فعلي فرد كامل باشد)قبل از ازدواج(حيث نام ونام خانوادگي ،ساير نامها 

  . وجهي پرداخت نمي گردد

  

  رش دادگاه گزا
ركوردهاي قضايي در متن ركوردهاي پليسي جاي داردو تهيه ي تصاوير از احكام قضايي محكوميت  مربوط به عفو شدگان 

  .ميسور نمي باشد

  ركورد نظامي 
اند  فرانسوي كه به سن بلوغ رسيده ) آقا(ركورد هاي نظامي براي ارتش ، نيروي هوائي و دريايي كاربرد دارد وهمه ي شهروندان  

  .اعم از اينكه  خدمت سربازي را انجام داده يا نداده مجاز به اخذ آن مي باشند

  

  

  

  

 تغيير آدرس

تغيير آدرس با آگاه سازي شركت تامين كننده ي انرژي در اروپا،  شركتهاي آب وبرق و تلفن : جابجائي در فرانسه پيچيده است
آشناي با   فهرست آيتمهاي اضطراري در اين زمينه  .گونه اي ارتباط دارد،ايجاد كننده هاي ماهواره ،اداره ماليات و بانك به 
  .جابجائي شما رادر  فرانسه تا حد امكان آسان مي كند

در اين قسمت سعي شده به برخي از نكات الزم به هنگام جابجائي در . جابجائي هميشه نيازمند برنامه ريزي و تمهيدات الزم است
اجاره ي ملك بايد به مدت زمان انقضاي اجاره در توافقنامه ي صاحب خانه توجه داشته باشيدكه  در صورت.فرانسه اشاره شود

  .معموال در فرانسه سه ماه مي باشد

فرانسه  راهنماي كامل و جامعي براي نحوه ي تغيير آدرس در ارتباط با ساير ارگانها ارائه ) ON LINE(سيستم بر خط :  توجه 
  .دراين قسمت كليك كنيد مي دهدلطفا در اين خصوص

  فوايد و خدمات
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) INFORMATION(براي دسترسي به اطالعات شركتهاي منطقه اي  خدماتي فرانسه به صفحه ي مربوطه در بخش  اطالعات 
  .مراجعه نمائيد

  

  مدارك هويتي الزم 
  :ذيل الزم است براي تغييرآدرس مدارك

  قطعه عكس در صورت لزوم  3،) قبض گاز، آب ، برق ، يا اجاره نامه(،پروانه ي اقامت ، آدرس   پاسپورت

در صفحه مربوطه  پاسپورت  تغيير آدرس عالمت زده مي .الزم نيست تغيير آدرس را به اداره ي گذرنامه در فرانسه اطالع دهيد 
  . شود

  )امضا(تاييديه ي اسناد 

  .نياز به قانوني كردن اسناد عمومي خارجي را حذف كرد Hagueكنوانسيون 

  :اسناد  در فرانسه رايج شد تاييديه 

اسناد فرانسوي  تهيه ومشخص نمودن   كنوانسيون مربوطه روند.كرد موافقت توافقنامه مزبور با ،ملل متحد  1981اكتبر سال  15در 
  .كنوانسيون است اسنادساير كشورهاي  موافق با با  متفاوت  رانسهف امضا شده ي  ياسناد قانون.ساده نمود ملل متحد  در  را

اسناد گواهي شده حكومت ،اعالميه ها، انحصار وراثت، )والدت، فوت، ازدواج(اسناد مورد نظر شامل  سايرركوردهاي عمومي 
گردد و در طول يك روز صادر مي براي تاييديه در فرانسه مبلغي دريافت نمي .همچنين اسناد وكال و دفاتر اسناد رسمي مي باشدو

  .شود

  

  


