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   مقدمه

  

بزرگ و  جزیرهاست، این کشور از دو  اقیانوس آرامکشوری در جنوب غربی  زالندِ نویا  نیوزیلند

و راس را هم در  توکالئو، جزایر کوک، نیوتعداد زیادی جزیره کوچک تشکیل شده و مناطق خودمختار 

 .گیرد بر می

نزدیکترین همسایه این  استرالیاهای کره زمین دارد، به طوریکه  نیوزیلند فاصله زیادی با دیگر خشکی

. معروف است دریای تاسمانسرزمین در دو هزار کیلومتری آن قرار دارد، دریای میان این دو کشور به 

  .هستند نیوکالدونیا، فیجی، تونگانزدیکترین همسایگان این کشور از شمال جزایر 

مهمترین اقلیت . دهند تشکیل می) ایرلندیو  بریتانیاییویژه  به( اروپاییبیشتر جمعیت نیوزیلند را مهاجران 

اند، اقلیتهای کوچکتر  هستند که از هزار سال پیش ساکن این سرزمین شده مائوریهم رنگین پوستان 

  .بزرگ سکونت دارند شهرهایهستند که بیشتر در  ها پولینزیو  ها آسیاییساکن نیوزیلند 

انتخاب  پارلمان زالندنواست، فرماندار کل که با پیشنهاد  ملکه الیزابت دومرئیس حکومت زالندنو 

ارلمان شود، مسئولیت امضای قوانین را برعهده دارد، هرچند قدرت او و ملکه کامال تشریفاتی است و پ می

را که در  وزیر نخستگذاری در کشور است و  شود تنها مرجع قانون که در انتخابات عمومی برگزیده می

زبان اصلی نود و پنج درصد مردم این کشور و  انگلیسی .کند گیرد انتخاب می قرار می قوه مجریهرأس 

  .دیگر زبان رسمی این کشور است زبان مائوری. نخستین زبان رسمی زالندنو است



٤ 
 

            تاریخ                  

انوس آرام بودند که در حدود قرن هشتم تا یساکن جزایر اق پولینزینخستین ساکنان نیوزیلند اقوام 

متمایزی را به نام مائوری  های نیوزیلند ملت و تمدن پولینزی. سیزدهم میالدی به این سرزمین رسیدند

 .تمدنی را در آن جزایر بنیان نهادند مجزایر چاتهاتشکیل دادند و برخی از آنها با سفر به 

. اولین اروپایی بود که در سواحل نیوزیلند فرود آمد هلندیدریانورد  آبل جانسون تاسمان 1649در 

ها موجب شد  شدن چند تن از ملوانان کشتی جانسون توسط مائوری کشته

  .دوباره با این جزیره نداشته باشندای به ارتباط  ها عالقه که اروپایی

جیمز  1769یکصد و بیست سال پس از سفر ناخدا جانسون، در سال 

 اقیانوس آرامناخدای بریتانیایی در حین سفرهای دریایی خود در  کوک

ها و  ارتباط اروپایی. به نیوزیلند رفت و نقشه دقیقی از این جزیره کشید

های  یافت، بسیاری از کشتی ها پس از سفر جیمز کوک ادامه مائوری

ویژه  ماهیگیری و تجاری اروپایی و امریکایی به این سرزمین رفته و در ازای فروش کاالهای خود به

، آثار هنری، مواد پوست، آب آشامیدنیمایحتاج ضروری خود مانند  اسلحه جاتو  فلزیمصنوعات 

  .کردند ها دریافت می را از آن سکسغذایی و حتی گاهی 

، ها انگلیکنهای مذهبی از جمله  اولین مهاجران عمدتاً گروه. مهاجرت به نیوزیلند از قرن نوزدهم آغاز شد

در سال . آمدند می اسکاتلندو  انگلستانبودند که از  ها باپتیستو  ها متدیست، ها ترین پرسبی، ها کاتولیک
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این و بخشی از  بریتانیاالحمایه  این کشور را تحت ها مائوریو  نیابریتاقرارداد وایتانگی میان دولت  1840

دولت مرکزی  1876خودمختار در این کشور پاگرفت و در  دولتاولین  1856در  .ساخت وریطامپرا

  .سراسر خاک جزیره را تحت تسلط خود درآورد

اتحادیه نیوزیلند پس از آن عضو . کسب کرد کبیر بریتانیایاستقالل خود را از  1907نیوزیلند در سال 

شریفاتی ریاست حکومت را نیز همچنان در اختیار پادشاه بریتانیا شد و سمت ت کشورهای همسود

این .شود وزیر انتخاب می جانشین پادشاه در زالندنو فرماندار کل است که به توصیه نخست. گذاشت

یا به » استرالیاارتش مشترک نیوزلند و«جنگید و  بریتانیابه عنوان حامی  جنگ جهانی اولکشور در 

در مجموع بیش از هجده هزار . در ترکیه امروزی شرکت کرد نبرد گالیپولیدر  آنزاکاختصار 

هم جزء متفقین بود و با  جنگ جهانی دومنیوزیلند در  .نیوزیلندی در خالل جنگ جهانی اول کشته شدند

مد و تا حدی به آمریکا پیمانان سیاسی و اقتصادی آمریکا در آ ها به منطقه جزء هم باز شدن پای آمریکایی

شد و همین امر اثرات عمیقی بر حیات سیاسی زالندنو  جنگ ویتنامنزدیک شد که ناخواسته درگیر 

دیک و نیز روابط نز ژاپنو  چین، استرالیابلکه با  آمریکاو  بریتانیاامروزه نیوزیلند نه فقط با . گذاشت

  .ای دارد مناسبات اقتصادی گسترده
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  جغرافیا
  

آئوتئاروا کشوری است در  زبان مائورینیوزیلند یا به 

و جنوب  اقیانوس آرامواقع در آبهای جنوب غربی  اقیانوسیه

اصلی شمالی و  جزیرهاین کشور از دو .استرالیاخاوری 

  .است جنوبی و چند جزیره کوچک دیگر تشکیل شده

دارای منشا آتشفشانی است و آبفشانهای آن هنوز از  جزیره شمالیزالند نو کشوری است نسبتا کوهستانی 

را رشته کوههای آلپ جنوبی که ارتفاع قلل  جزیره جنوبیسرتاسر .کنند یهای آذرین حکایت م فعالیت

سرد و مرطوب و بارانی است  آن باالتر از سه هزار متر است در بر گرفته و آب و هوای آن معتدل مایل به

جنگلهای بارانی آن توسط مهاجران اولیه .گرود و رو به جنوب از دمای آن کاسته شده و به سردی می

 .است پاکسازی شده و به کشتزارهای وسیع و چراگاههای پهناور تبدیل شده

 رودخانه وایکاتوترین رودخانه آن  متر است و عمده 3764به ارتفاع  قله کوکبلندترین نقطه زالندنو 

رسد و رودهای کلوته، تایر، ی کالرنس و وایتاکیاز دیگر رودهای  کیلومتر می 420است که درازای آن 

کیلومتر مربع که در جزیره شمالی قرار دارد،  605با مساحت  توپودریاچه .شوند مهم آن محسوب می

رم های سبز و خ ها و دره همراه با دریاچه یخچالها و یخرودهای طبیعی و کوههای پوشیده از برف و جلگه

  .آید از دل انگیزترین مناظر طبیعی این سرزمین به شمار می
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   سیاست 
و دارای یک  مشروطه سلطنتییوزیلند یک حکومت ن

اهی باالترین مقام در این شاهنش. است دمکراسی پارلمانی

است که در قانون عناوین شاهنشاهی  ملکه الیزابت دوم

وزیر زالندنو  دار کل که با توصیه نخستفرمان. است ملکه نیوزیلند و رئیس کشور لقب گرفته 1974

در حال حاضر این سمت را  آناند ساتیاناند. شود، نماینده ملکه و شخص اول کشور است منصوب می

 .برعهده دارد

مقررات پایه این  1986مدون ندارد، اما قانون مشروطه سال  قانون اساسیاین کشور همانند بریتانیا 

شود، نخست  نخست وزیر رئیس دولت است و توسط پارلمان انتخاب می. است حکومت را بیان کرده

  .است حزب ملیاز  جان کیوزیر فعلی این کشور 

شود، صدوبیست نماینده پارلمان این کشور  بار برگزار می در انتخابات سراسری که هر سه سال یک

به رهبری جان  اکت نیوزیلندحزب ملی در ائتالف با  2008پس از انتخابات سال . شوند انتخاب می

سبز  رهبر اپوزیسیون است دو حزب  حزب کارگردبیر کل  فیل گف. دست گرفت باسکاون قدرت را به

حزب سبز از احزاب مهم . اند هم از مخالفان دولت هستند که ائتالف تشکیل داده ترقی خواهو  نیوزیلند

ری و حزب قانون حزب مائو. است به نفع ائتالف راست گرایان رأی ندهد این کشور است که متعهد شده

نیوزیلند تنها کشور دنیا شد که ریاست  2006تا اوت  2005از مارس  .هم در طرف موافق دولت قرار دارند

  .هر سه قوه آن برعهده بانوان بود
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    اقتصاد

. پیشرفته و پررونقی دارد اقتصادنیوزیلند 

این کشور در سال  تولید ناخالص داخلی

میلیارد دالر و تولید سرانه  128/1به  2007

دالر رسید که در ردیف  30234آن به 

هزار دالر و  33بیش از  اسپانیا(گیرد  قرار می اروپای جنوبیبیست و هشتم دنیا و نزدیک به کشورهای 

 ).هزار دالر است 46یش از ب آمریکا

باوجود . است های نیوزیلندی افزایش چشمگیری داشته تاکنون سطح درآمد میانه خانواده 2000از سال 

که سطح درآمدهای مردم این کشور پائینتر از بسیاری از کشورهای جهان اول قرار دارد، اما تحقیقات  این

  .ح باالی رضایت از زندگی هستندالمللی نشان داده که مردم این کشور دارای سط بین

اقتصاد نیوزیلند تحت کنترل شدید دولت قرار داشت و سیاست جایگزینی واردات از  1980تا اواسط دهه 

طریق پرداخت یارانه های سنگین به تولید کنندگان ، آنها را به تولید بیشتر جهت مصارف داخلی و حفظ 

 .رفته اروپائی تشویق می کرد استانداردهای زندگی مردم در سطح کشورهای پیش

یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا محسوب می شد ، ولی به دلیل تحوالت  80نیوزیلند تا قبل از دهه 

جهانی و تشدید رقابت های بین المللی و نیز الحاق انگلستان به بازار مشترک اروپا ، دولت با مشکالت 

کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و از سال  اقتصادی شدیدی مواجه شد و سیاست های اقتصادی
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آغاز شد ، که با تکیه بر محورهایی )   Liberalization( میالدی برنامه اصالحات اقتصادی  1984

وزیلند ، کاهش و حذف تدریجی مجوزهای واردات ، یهمچون اصالح سیستم مالی ، شناور نمودن دالر ن

تعرفه های گمرکی و کاهش نقش تصدی گری دولت ؛ به کاهش یارانه های دولتی ، حذف تدریجی 

کنترل نرخ تورم و نرخهای بهره ، بهبود : نتایج قابل توجهی منتهی شد که مهمترین آنها عبارت بود از 

  . وزیلندیسیستم مالیاتی و شناور شدن دالر ن

و نرخ بیکاری نیز درصد  14البته در سالهای اولیه اجرای اصالحات اقتصادی ، نرخ تورم به بیش از   

وزیلند به یکی از بازترین و رقابتی ترین اقتصادهای جهان یدرصد افزایش یافت ، ولی به تدریج ن 9به 

بانک جهانی از اقتصاد  2005در سال . تبدیل شد که نقش دولت در آن به حداقل کاهش یافته است

در سالهای بعدی . را دارد  قدردانی نمود  نیوزیلند به عنوان بازترین اقتصاد دنیا  که کمترین موانع تجاری 

و در اجرای سیاست اقتصاد آزاد ، تغییراتی اساسی در جهت تامین اهدافی مثل افزایش تولید و صدور 

کاالهای صنعتی و غیر کشاورزی و نیز ایجاد تنوع در بخش صادرات و خروج از اتکاء به محصوالت 

  .سنتی کشاورزی ، رخ داد 

بازار معامالت آمریکا اقتصاد نیوزیلند را نیز مانند سایر کشورهای دنیا تحت تاثیر تحوالت اخیر در   

کاهش نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل دالر نیوزیلند باعث رکود در بازار نیوزیلند شده . قرار داده است 

  . است
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    پایتخت

در قسمت  نیوزیلندپایتخت کشور .می باشد)پونکهتارایا -آ-ته وهانگانوئی زبان مائوریبه (ولینگتون 

  .واقع شده است رشته کوه ریموتاکاو  تنگه کوکمیان  جزیره شمالیجنوب غربی 

این شهر در ایالتی با همین نام و در دماغه جنوبی جزیره شمالی و تقریبا در بخش مرکزی زالندنو واقع 

در محدوده بزرگتر و یا استان ولینگتون عالوه بر این شهر بزرگ چندین شهر کوچک و .شده است

های روستایی متعددی  محیط

منطقه شهری . اند قرار گرفته

 386،000ولینگتون حدود 

بنا بر . معیت داردنفر ج

استان  2009تخمین سال 

و سومین  اقیانوسیهترین پایتخت در قاره  ولینگتون پرجمعیت. نفر جمعیت دارد 478،600ولینگتون حدود 

  .است کرایست چرچو  آوکلندوزلند پس از شهر بزرگ نی

جمعیت شهر آوکلند خود به .با احتساب حومه بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر است جمعیت آوکلند

های مهم شهر  از حومه وایتاکرهو  نورت شور، ماناکائو.تنهایی قریب به چهارصد و پنجاه هزار نفر است

مقیم  ایرانیانبیشتر . هستند نیوزیلندپر جمعیت ترین شهرهای  وآوکلند هستند که هر یک به تنهایی جز

در کل میزان مهاجرههای خارجی در آوکلند بیشتر از سایر شهرهای .نیوزیلند در این شهر اقامت دارند
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بومیان جزایری در اقیانوس آرام  نزیایی پلیدر این شهر زیبا بیشترین میزان مردمانی از تبار .نیوزیلند است

 نسبت به بقیه نقاط جهان زندگی می ایر مارشالجزماریانس، گوام، فیلیپین، هاوایی و حتی  مانند جزایر

  .کنند
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  ثبت احوال                                 
   

  

  

  

  

  

ثبت احوال عهده دار ثبت تولد و مرگ و ازدواج که داخل نیوزیلند رخ داده می باشد و همچنین 

  .امکان پذیر استنگهداری و دسترسی به اسناد مربوط به وقایع حیاتی از طریق این اداره 

  :خدمات زیر در این اداره صورت می گیرد
  

 ثبت تولد -

 درخواست گواهی تولد -

 تولد قبل از فرزند خواندگی درخواست گواهی -

  تغییر جنسیت به دست آوردن اطالعات برای متقاضی -

 از طربق آنالین در اینترنت) تولد ،مرگ،ازدواج(بدست آوردن گواهی   -

 اضافه کردن اطالعات جدید و دسترسی به آنها از طریق ثبت  -
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 بدست آوردن فرم های درخواست و هزینه مربوط به آنها -

 برای سواالت رایج درباره ثبت تولدیافتن پاسخ مناسب  -

                     دسترسی برای ثبت -

 

  غییر تابعیت با تولد در نیوزیلندت
 

به طور  )ونیوو توکالئوکوک آیلندیادرشهر( اکثر بچه های متولد شده در نیوزیلند  2006قبل از سال 

تابعیت را بدست نمی  استثناء عده کمی طور به(  .توماتیک تابعیت این کشور را به دست می آوردند ا

  )آوردند

بچه های متولد شده در نیوزیلند تابعیت این کشور را بدست خواهند آورد اگر یکی  2006اما بعد از سال 

  از والدین آنها 

 شهروند نیوزیلند باشد -

  )یعنی حق اقامت برای زمان نامحدود داشته باشد( اقامت دائم داشته باشد -

 کوک آیلند توکالئو و نیو  داشته باشندحق اقامت برای زمان نامحدود در شهرهای دیگر مانند  -

در سایت   Asked question    frequently  برای اطالعات در این زمینه به قسمت -

 .مراجعه می شود
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  ثبت تولد، مرگ، ازدواج، حقوق مدنی، تغییر نام
  

  بایگانی موارد زیر از طریق صدور گواهی و پرینت الکترونیکیدسترسی سریع به اطالعات ثبتی و 

  .میسر می باشد  

 ثبت تولد -

 ثبت مرگ -

 ثبت ازدواج -

    حقوق مدنی ثبت -

 ثبت تغییر نام -

  
 

   ثبت تولد
  

فاصله بعد از  بالاز لحاظ قانونی ، هردو والدین کودک متولد شده در نیوزیلند  باید تولد را اعالم کنند

  )ماه می باشد 2به طور کلی زمان در نظر گرفته شده برای ثبت تولد ، ( قابل اجراستتولد این مورد 

ثبت تولد اما   .آماده است که باید هزینه آن پرداخت شود گواهی تولدزمانیکه ثبت صورت می گیرد 

  .رایگان می باشد
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  چگونه ثبت صورت می پذیرد؟
  

به طور کلی اعالمیه تولد به شکل ثبتی ، به فاصله زمان 

کوتاهی بعد از تولد آماده است ، اگر فرم مربوطه مستقیما بعد 

 شده برای تکمیل فرم دریافت  ویا نشده باشداز تولد دریافت 

  .در سایت مراجعه کرد    Contact us    وجود داشته باشد می توان به قسمت لیمشک

  :باید به آدرس زیر فرستاده شودفرم تکمیل شده 

  

                                                                                                                      PO BOX 31203 
LOWER HUTT 5040                                                                 

                                  
          

  
    گواهی والدت 

  
  

بعد از اینکه فرم ثبتی را د می توان  ،باشد شگواهی والدت برای فرزند به در خواست  مایل کسی اگر 

در زمان ثبت ترتیب گرفتن  است مایلکسی اگر. دتولد آنرا دریافت کن تبعد از ثبو همچنین ارسال کرد

   ) که شامل هزینه گواهی نیز می باشد( دقسمت مربوط را در فرم کامل کنباید  ،  دگواهی را بده

در سایت    Get birth certificateثبت باید به قسمت        بعد ازدر این زمینه اطالعات برای 

  .مراجعه کرد
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   ثبت فوت   
  
روز کاری بعد  3فوت باید در طی  مطابق قوانین نیوزیلند، اعالم 

  .از خاکسپاری یا سوزاندن ، صورت پذیرد

  .ثبت فوت هزینه ای ندارد

یع باشد باید اطالعات خواسته شده را برای ثبت ارسال یاگر مدیر قسمت کفن و دفن  متصدی  مراتب تش

متصدی مراحل تشییع که عی که مدیر قسمت کفن و دفن مسئول مراتب تشییع نباشد ، قکند ، اما در موا

  .شخص دیگری می باشد باید اطالعات مربوط به فوت را اعالم کند

  ؟چگونه ثبت صورت می گیرد
   .شود ثبت ارسال روز کاری بعد از خاکسپاری یا سوزاندن ، فرم اعالمیه وفات باید برای  3در طی 

  
  :فرم تکمیل شده باید به آدرس زیر ارسال شود
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  گواهی وفات

که کردگواهی وفات دریافت می توان کامل شد و ثبت گردید ) 28فرم شماره ( پس از اینکه فرم مربوط 

  .به آن پرداخته شودهزینه مربوط  باید 

   .زمانیکه فوت ثبت می شود ، گواهی وفات می تواند صادر شود
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  ثبت ازدواج

  
یک کپی برای . گرددامضاء می  توسط زوجین )فرم ویژه ازدواج( در زمان ازدواج دو کپی از فرم مربوط 

و کپی دیگر به عنوان سند ازدواج به خود . اداره ثبت احوال ارسال می شود تا پروانه ازدواج صادر شود

  .داده خواهد شد زوجین 

  

  گواهی ازدواج
  

در باال (از کپی ویژه ازدواج می توان به یک  سند رسمی برای اثبات ازدواج قانونی  در صورت نیاز 

به هر حال کپی یک سند منحصر به فرد است که مربوط به .کرد برای این منظور استفاده )توضیح داده شد

بسیاری از زوجین ترجیح می دهند گواهی ازدواج .روز ازدواج و دارای امضای عروس و داماد است 

  :مینه میتوان به قسمت برای بدست آوردن اطالعات بیشتر در این ز دریافت کنند

How to get a marriage licence                                                    

 .در سایت مراجعه کرد
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  ثبت نام در اجتماع مدنی 

  .شودامضاء ) فرم ویژه اتحادیه مدنی ( برای ثبت نام در اجتماع مدنی ، باید دو نسخه از فرم مربوطه 

و یک نسخه دیگر به عنوان برای صدور گواهی به کارمند اداره ثبت تحویل داده می شود یک نسخه 

  .فرد تحویل داده خواهد شد رسید ثبت در اجتماع مدنی به

  گواهی نامه اجتماع مدنی
به یک مدرک رسمی برای اثبات جزئیات و دارای اعتبار قانونی در صورت نیاز بعد از طی مراحل ثبت 

  .نمودتحویل داده شده است استفاده  فرد ه ای که بهاز نسخ می توان

  .می باشدضمنا این نسخه یک گزارش منحصر به فرد 

گواهی های دیگر مثل تولد ، وفات، ازدواج را برای استفاده های   نبا امضای والدین در این نسخه می توا

  . کرد دیگر خریداری

  .در سایت مراجعه کرد union   civil  باید به قسمتورود به اجتماع مدنی  رهبرای اطالعات بیشتر دربا

  
  ثبت تغییر نام

  
 تتغییر نام نیز ثب موجود باشدو یا مجوز اقامت دائم در این کشور  باشد اگر تولد در نیوزیلند ثبت شده

  .آن پرداخته شودو هزینه مربوط به  تکمیل گردد فرم مربوط به تغییر نام را  باید.خواهد شد

  نام گواهی تغییر
  

  :گواهی تغییر نام برای افراد زیر صادر می شود
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 باشدتولد آنها در نیوزیلند ثبت شده  -

 داده اند  تغییر نام درخواستیا مجوز اقامت دائم دارند و هستندساکن نیوزیلندکسانی که   -

 )2009بعد از ژانویه (کسانیکه اظهار نامه قانونی ارائه کرده اند -

 .نام را پرداخته باشند هزینه مربوط به گواهی تغییر -

اگر تولد در نیوزیلند ثبت شده است ، تغییر نام به اطالعات مربوط به تولد اضافه خواهد شد و از این به 

مطابق فرآیندی که برای سالها اجرا می .( شد  هدبعد در گواهی های صادر شده نام جدید نشان داده خوا

در سایت مراجعه   change    Nameید به قسمتدر این زمینه بابرای اطالعات بیشتر) شده است 

  .کرد

  
  

  

  
  
  
  

  مژگان قاسمي:ترجمه و گرد آوری                 


