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شور در اين ك پادشاه. گردد برخوردار بوده و دولت به شكل پارلماني اداره مي حكومت مشروطهكشور سوئد از 

  .شود اداره مي نخست وزيرمقامي تشريفاتي است و كشور توسط 

  

   شهرهاي بزرگ

  :اند از شهرهاي پرجعيت سوئد به ترتيب عبارت

  استكهلم •

  گوتنبورگ •

  مالمو •

  اوپساال •

 لينشوپينگ •

  جمعيت •

 ها وايكينگبوده و تبارشان به  هندواروپايياز تبار  دانماركو  ايسلند نروژمردم سوئد همراه با مردمان 

نرخ بيكاري آن . ر جهان هستند كه از كيفيت باالي زندگي برخوردارندسوئديها جزو شهرونداني د. رسد مي

  ]1[.ها استوار است گذاري پايين است و اقتصاد آن بر پايه مشاركت مردم در سرمايه

  زبان
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نزديكي  دانماركيو  نروژيهاي  زباناست و با  ژرمني ٔشاخه هاي هندواروپايي زبان ٔاز خانواده زبان سوئدي

توانند هر كدام به زبان خود با هم  ها مي ديك بوده و اغلب گويشوران آناين سه زبان بسيار به هم نز. دارد

در برخي نواحي شمالي كشور، به . باشد زبان سوئدي، زبان رسمي كشور سوئد مي. ارتباط زباني برقرار كنند

و ييدي ) ها زبان كولي(زبان اقليمي اعم از فنالندي، تورندال، روماني 4تعداد . گردد زبان فنالندي نيز تكلم مي

هاي  شهروندان سوئدي تا حدود معيني در تعامل با دستگاه. گردد در كشور سوئد تكلم مي) زبان يهيوديان(

هاي كودكان و بزرگساالن از  دولتي از حق استفاده از اين زبانها برخوردار بوده و هم چنين درخصوص مراقبت

  ]2[.باشند هاي فنالندي و سامي نيز برخوردارمي حق استفاده از زبان

  دين

درصد مردم سوئد آتئيست هستند كه پس از ژاپن بيشترين آتئيست جهان را تشكيل مي دهد و  65بيش از 

  .بقيه مردم اكثرا مسيحي هستند

  

       اقتصاد

اما , سوئد يكي از فقيرترين كشورهاي اروپا بود, تا اواخر قرن هجدهم ميالدي, در گذشته نه چندان دور

بعد جنگ جهاني دوم اين رشد اقتصادي شتاب بيشتري بخود . بعدها دوران رشد اقتصادي سوئد آغاز شد

كشور سوئد مثل ديگر درآمد . شكوفائي رشد اقتصادي بوجود آمد ،درآمد خالص ملي كشور باال رفت. تگرف

وابسته به صادرات توليدات صنعتي است كه در حال حاضر از رشد باالئي  ،هاي نسبتاً كوچك صنعتيكشور
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ميالدي  6200توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال  ]5[.در توازن بين صادرات و واردات برخوردار است

نرخ بيكاري اين . داد درصدي را نسبت به سال پيش از آن نشان مي 5/4ميليارد دالر بود و رشدي  1/290

رسد اين  آماري از جمعيت زير خط فقر اين كشور در دسترس نيست اما به نظر مي. درصد است6/5كشور 

   :ذيل استو خالصه اي از چگونگي اقتصاد آن به شرح  آمار نبايد چندان باال باشد

  33:مقام

  )SEK, kr(كرون سوئد: پول

  سال تقويمي : سال مالي

  اتحاديه اروپا ، سازمان جهاني تجارت ، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ،سازمان : سازمانهاي تجاري

  امنيت و همكاري در اروپا وساير ارگانها

  آمار

  ) est -2009( بيليون دالر  2/333:    توليد ناخالص داخلي

  ) est-2009% ( -6/4:   رشد توليد ناخالص داخلي

  ) est -2010( دالر  775/37:    سرانه ي توليد ناخالص داخلي

  )est - 2009%  (8/71،خدمات %  6/26، صنعت % 6/1كشاورزي  : توليد ناخالص داخلي بخش ها

  ) est – 2009%( - 5/0:  تورم

  )2005( 23: شاخص جيني  

  ) est -2009(ميليون  93/4: نيروي كار

  ) est - 2009(، % 7/70، خدمات % 2/28، صنعت %  1/1كشاورزي:  نيروي كار بر پايه ي شغلي

  )2010آگوست  -est% ( 2/8: بيكاري

  تجهيزات مخابرات ، خمير و توليدات كاغذ ، موتور خودرو ،محصوالت دارويي ، آهن و فوالد: صنايع  اصلي 

  14: مقام سهولت انجام كسب و كار

  جيخار
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  )est - 2009(بيليون دالر    8/132:      صادرات

  ماشين آالت ، موتور خودرو ، توليدات خمير وكاغذ ، توليدات آهن و فوالد : كاالهاي صادراتي

  مواد شيميايي 

، هلند % 3/6، فنالند % 3/7، انگلستان % 4/7، دانمارك % 5/9نروژ  -%  4/10آلمان : شركاي اصلي صادرات

  )2008%   (9/4، فرانسه  % 4/4 ، بلژيك% 1/5

  بيليون دالر 1/121: واردات

، نفت و محصوالت نفتي ، مواد شيميايي ، موتور خودرو ، آهن و فوالد ، مواد  ماشين آالت:كاالهاي وارداتي

  غذايي ، پوشاك 

  %6/5، هلند  %7/5، فنالند % 2/6، انگلستان   %6/8، نروژ % 4/9،دانمارك % 5/17آلمان : شركاي اصلي واردات

  )2008%   (2/4، چين % 4/4، روسيه %  5، فرانسه 

  )2009ژوئن  30(بيليون دالر  1/669:بدهي ناخالص خارجي

  امور مالي عمومي

  توليد ناخالص داخلي% 2/43:بدهي عمومي

  ) est-2009( بيليون دالر    9/196: درآمد

   )est - 2009( بيليون دالر     4/211: مخارج

  ) 2007آوريل سال (بيليون دالر    3/8:   كمكهاي توسعه ي رسمي ) ODA(اهداكننده : ادي كمكهاي اقتص

  )est، 2008دسامبر سال  31( بيليون دالر      72/29:ذخاير خارجي 

  ثبت جمعيت  سيستم 
سيستم ثبت جمعيت اساسي ترين ثبت كننده جمعيت سوئد محسوب مي گردد كه اطالعات جاري و         

اين . به روز در مورد افرادي كه در سوئد زندگي مي كنند و همچنين محل زندگي آنها را فراهم مي آورد 

احي شده از سيستم به منظور برآورد نمودن نيازهاي اجتماعي در خصوص اطالعات اساسي جمعيت طر
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) ازدواج ، فرزندان( ، ارتباطات فاميلي ... ) نام ، كدملي ، مليت، و ( جمله اطالعات مربوط به هويت افراد 

  .اشخاصي كه در سوئد ساكن بوده و هستند ... ) آدرس محل سكونت و ( محل زندگي 

نياز قابل احياء و ركوردهاي جمعيتي در يك سيستم كامپيوتري مخصوص نگهداري مي شوند و در صورت 

مثالً براي انتخابات عمومي ، آمارگيري ، ماليات ، طراحي و برنامه ريزي در خصوص . دسترسي مي باشند 

مدارس و بيمارستانها و يا حتي پرداخت حقوق و مستمري و ساير منافع موجود ، به اين ترتيب امكان 

مي  ل در سطوح مختلف اجتماعي فراهم ئودسترسي سريع و ساده به ركوردهاي جمعيتي براي ارگانهاي مس

حائز  ي وسيلهو باشد و مي توان گفت اين سيستم بطوركلي يك هسته اصلي ثبت كننده براي جامعه 

با وجود اين سيستم ، افراد . وظايف صحيح براي آنان است ي  اهميتي در احقاق حقوق افراد و تعيين كننده

ات مختلف موضوع را منعكس نمايند و تنها مطلع نمودن اداره در صورت تغيير آدرس ، الزم نيست به ادار

  . ثبت كفايت مي نمايد 

در واقع ثبت اطالعات فردي اشخاص بمنظور اهداف جمعيتي و همچنين محل ثبت ايشان در احقاق حقوق 

ات مثالً در مورد حق اوالد ، حق مسكن و محل پرداخت مالي ،اجتماعي و تعيين وظايف بسيار مهم مي باشد

 ويژگيهايركوردهاي جمعيتي فرد را قادر مي سازد در مورد اثبات .  استاين اطالعات بسيار حائز اهميت 

دالئل و مدارك ... فردي و موقعيت خانوادگي خويش در مفاهيم مختلف از قبيل تقسيم دارائيها و ازدواج و 

شود و ادارات ثبت  نگهداري مي ركوردهاي جمعيتي مدت مديدي است كه در سوئد ثبت و. كافي ارائه دهد 

مدرن كامپيوتري ره آورد و پي آمد سيستم هاي سنتي و دستي هستند كه قبالً وجود داشته است و بهمين 

به اصل و گذشته خانوادگي افراد تا مدتها قبل وجود دارد و اين پديده مورد عالقه  دسترسيدليل امكان 

  .شد شگران و افراد عالقمند مي بابسياري از پژوه
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   :تاريخچـه 

اولين  و گرفتمي اين امر توسط كليسا انجام اوايل  دارد ،طوالني  ي ثبت جمعيت در سوئد سابقه  

اولين قانون ملي در خصوص ثبت مربوط به بخش كليسائي و در . است  1571داشتها مربوط به سال ياد

فهرستهاي مربوط به آموزشها و تعليمات از آن پس ، مردان روحاني موظف به نگهداري . است  1686تاريخ 

با گذشت زمان ثبتهاي انجام يافته توسط كليسا كاربرد بيشتري پيدا كرد و در . ديني همه افراد گرديدند 

از آن . مورد استفاده قرار گرفت ...  امور اجتماعي از جمله ماليات ، آمار ، مراقبتهاي اجتماعي ، مدارس و 

آموزش قرار گرفته و به اطالعات ايشان در خصوص ثبت به منظور استفاده در  زمان به بعد كشيشها مورد

يكي از اقدامات مهم در اين زمينه ، تخصيص كد ملي براي هر فرد در  . ساير ارگانهاي شهري افزوده شد 

بسيار مفيد واقع  1960بود كه بهنگام كامپيوتري شدن سيستم ثبت احوال اين پديده در دهه  1947سال 

  .ت گش

مسئوليت ثبت از كليسا به ادارات ماليات منتقل گشت و بدين ترتيب اين ارگان  1991در ژوالي سال 

ارگان مالياتي وجود دارد كه ) 10(در حال حاضر ده . وظيفه جديدي را در كنار ساير امور محوله پذيرفت 

يك كد و شماره اختصاص  د و به هر ناحيهنور مربوط به يك ناحيه خاص مي باشهريك موظف به انجام ام

اين امر به اين معني . و اكثر كارها توسط آنجا انجام مي گيرد  استداده شده كه مربوط به اداره ماليات 

اداره  116است كه اداره ماليات بمنزله يك اداره منطقه اي ثبت جمعيت نيز محسوب مي گردد و جمعاً 

  .منطقه اي ماليات در سطح كشور وجود دارد 
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  )شجره نامه:اسناد تاريخي خانواده(م اسناد حياتي ضمائ

موجود است و بمنزله پايگاه اطالعاتي  1900تا نيمه هاي دهه ي  1594در اين بخش وقايع مربوط به سال   

  .الكترونيكي است  كه از اصل اسناد كپي برداري شده است

  :محتويات سند

  :و مسيحيت شامل موارد ذيل استاطالعات كليدي نسب شناسي موجود در ضمائم سند والدت 

 نام نوزاد •

 جنس  •

 نام والدين  •

 تاريخ تولد •

 كليسايي كه تولد و يا غسل تعميد در آنجا انجام گرفته است •

 تاريخ مسيحيت  •

 موضوع براي منابع) عدد(و شماره ) شجره نامه(ميكروفيلم كتابخانه ي تاريخچه فاميلي  •

  اطالعات موجود در ضمائم سند ازدواج

و زوجه، والدين، تاريخ ازدواج، كليساي محل ازدواج، ميكروفيلم كتابخانه ي تاريخچه ي فاميلي و  نام زوج

  موضوع براي منابع) عدد(شماره 

  اطالعات موجود در ضمائم مربوط به سند فوت و يا خاكسپاري

ل فوت ويا تاريخ فوت و خاكسپاري، كليساي مح) در صورت تامل(نام متوفي ، جنس ،نام والدين ؛نام همسر

  موضوع براي منابع) عدد(دفن ، ميكروفيلم كتابخانه ي تاريخچه ي فاميلي و شماره 

  نحوه ي استفاده از سند
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نسبت ها و دودمان . با استفاده از ضمائم مربوطه مي توانيم اطالعات  زيادي در مورد اجدادمان بدست آوريم

برسيم كه احتمال دارد اطالعات بيشتري هم در  هاي فاميلي را شناخته و مستقيما به سند اصلي اجدادمان

  .بر داشته باشد

چنانچه در سند مسيحيت  يا والدت ، نام خانوادگي برلي كودك درج نشود،ضمائم معموال نام خانوادگي پدر 

  را براي فرزند مشخص مي كند البته ممكن است صحيح نباشد ، چنانچه در پي والدت ويا مسيحيت هستند 

ا با نام كوچك متولد و اضافه كردن نام والدين حتي المقدور در چارچوب اطالعات محلي جستجوي خود ر

  .انجام دهيد

  تاريخچه ي سند

بخش .بيش از سي سال فهرست داوطلبانه اطالعات مربوط از كپي ميكروفيلم هاي اصل اسناد تهيه شد   

ن ضمائم وقايع حياتي اسكانديناوي تاريخ خانواده ي كليساي عيسي مسيح از واپسين روز دوم و تحت عنوا

.) منطقه فرهنگي ،تاريخي و قومي زباني در شمال اروپا كه شامل سه پادشاهي دانمارك،سوئد و نروژ است(

  . نام گرفت

  سوئداسناد فهرست 

البته . در اين بخش فهرست والدت، مسيحيت،ازدواج و فوت و مراسم خاكسپاري در سراسر سوئد وجود دارد

  تمام مكانها و مناطق كامل نيست و اين مجموعه به تصاوير اصل اسناد مرتبط نمي باشدالزاما در 

  علت وجود سند مربوطه

كليساس عيسي مسيح از واپسين روز دوم متضمن اين موضوع است كه فهرست مجموعه مربوطه، به افراد 

  . براي يافتن اطالعات در زمينه آبا و اجدادشان كمك مي نمايد

  اعتبار سند
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سناد كليسا و ثبت احوال رسمي بوده و يكي از معتبر ترين منابع اطالعاتي براي متولد، مزدوج و متوفي در ا

  .سوئد است

  1500-1859استراتژي جستجوي سند ازدواج سوئد در سال هاي 

          https://wiki.familysearch.org/en/Sweden_Church_Recordsمنابع اطالعاتي

  شيوه هاي ارجاع منابع براي مجموعه هاي تاريخي شجره نامه

زماني كه اطالعات مربوط به يك سند را تصويربرداري مي كنيد بايد محل دستيابي به آن اطالعات را نيز 

گر كمك مي كند تا بتوانيد مجددا به سند دسترسي داشته درج نماييد  و اين روش به شما و يا هر كس دي

  .باشيد

همچنين سوابق اسناد را نگهداري كنيدتا چنانچه به اطالعات دسترسي نداشته، بتوانيد از نام افراد در اسناد 

  .براي جستجو استفاده كنيد

وه ي دسترسي به چارچوب پيشنهادي براي شيوه ي ارجاع منابع مجموعه هاي تاريخي شجره نامه كه نح

  :آرشيوهاي فردي را فراهم مي آورد در لينك ذيل يافت مي شود

Cite your sources(source footnotes) 

  :مثالي از منابع مورد نظر

، نمودارهاي ارقامي،از اينترنت به 1900ملل متحد، اداره سرشماري،سرشماري دوازدهم،سال

  .2006سپتامبر سال  www.familysearch.org   ،29آدرس

 B،ستون  9قلمرو آريزونا، شهر ماريكوپا، شهرستان اول گيالي شرقي، پايه ي رودخانه نمك ومريدين، برگه

  . 71خط 
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  : ملي  ماليـات )انجمن ( شـورا 

شوراي مزبور اداره اصلي ماليات بوده و مسئول تضمين اين امر است كه ساير ادارات ماليات وظيفه   

قوانين كنترل و نظارت  مسئول تدويندر واقع اين شورا . خود را بطور مداوم ، دقيق و موثر انجام مي دهند 

راهكردها و پيشنهادات كنترلي و بر وظايف ساير ادارات ذيربط مي باشد و اين مهم را از طريق تهيه و ارائه 

  .همچنين تأمين منابع مالي مورد نياز بخشهاي اجرائي انجام مي دهد

  

  )ساليانه ( حجم وظايف ثبت جمعيت 

  مورد    000/41:  ازدواج       مورد   000/92: والدت     مورد   000/285:  نام  

  مورد  000/925 :مهاجرت     مورد  000/96: وفات    مورد         000/29: طالق 

  مورد   000/000/2: جمعاً 

  اعالميه اصالحي به ساير ارگانها و ادارات   000/600/2: اداره ماليات 

اداره ماليات  116ميليون سكنه بوده كه ثبت اين جمعيت رو به رشد توسط  9سوئد تقريباً در برگيرنده 

تمام وقت انجام مي گرفت كه ارزش  كارمند 614ثبت جمعيت توسط  1997در سال . اعالم گرديده است 

  . برآورده گرديده است          000/381كاري آنها 

ميليون گواهي صادر مي نمايد كه با دو ميليون آيتم ثبت جمعيتي نيز  8/1هرساله اداره ماليات بطور تقريبي 

والدت ،  000/92ن و از اين مقدار تقريباً نيمي مربوط به تغيير آدرس است كه مابقي آ. سرو كار دارد 

اين آيتمها در )  1998ارقام مربوط به سال ( فوت مي باشند  000/96طالق و  000/29ازدواج ،  000/41

  . اعالميه از تغييرات موجود به ساير ادارات و ارگانها در طول سال است  000/600/2برگيرنده تقريباً 
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                     كـد ملـي

        در ركوردهاي جمعيتي هر فرد داراي يك شماره هويتي فردي است كه بمنزله يك كد ملي   

براي  1947تعيين گشته است در حاليكه همانند سال  1967در حال حاضر اين كد بر مبناي سال . مي باشد

ملي در بخش  مواد قانوني مربوط به شماره. معرفي و شناخته شده است ) سه رقمي(سيستم ، تاريخ تولد 

  . مدون است )  1991:  481( از اليحه ثبت جمعيت  18

كدملي كه به فرد اختصاص داده مي شود ثابت مي ماند مگر اينكه درصورت اشتباهات احتمالي اصالح گردد 

اين شماره . و تا ماداميكه فرد زنده است چه از سوئد خارج شود چه نشود اين شماره بدون تغيير خواهد ماند 

  : ل سه قسمت ذيل است شام

           4   323     -    640823   

            ↓                 ↓    ↓  

  تاريخ تولد    رقم كنترل  شماره تولد                       

   64    08    23            .شش رقمي است و نظم ارقام آن به ترتيب ذيل است : تاريخ تولد   

                         ↓      ↓      ↓             

رقم روز تولد  ماه تولد  سال                              

  تولد

است و براي خانمها و آقايان ، هر دو جنس ، مفرد در  001-999شماره تولد از سه رقم تشكيل شده كه بين 

. حتي افرادي كه در يك روز متولد مي شوند نيز داراي شماره متفاوت هستند . نظر گرفته شده است 
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ارقام مربوط به تاريخ تولد و شماره متفاوت افراد متولد شده در يك روز نشانگر آن است كه همه  تركيب

  .اشخاص داراي كدهاي متفاوتي هستند 

شماره تولدها بطور تصادفي و از يك شماره  1990از سال . اولين شماره تاريخ تولد مشخصه خاصي ندارد 

شماره ) دهستان ( در قبل براي هر استان . اده شده است سريال كه براي كشور مشترك بوده ، اختصاص د

تنها اطالعاتي كه مي توان با استفاده از يك كدملي بدست آورد تاريخ . سريال مخصوصي استفاده مي شد

قرار داده شده كه با گذاشتن ) - (بين تاريخ تولد و شماره تولد يك خط فاصله . تولد و جنس فرد است 

  . سالگي مي رسد  100جاي آن سن فرد به به (+) عالمت بعالوه 

  : رقـم كنتـرل 

محاسبه ) سه رقمي ( و شماره تولد ) شش رقمي ( براساس تاريخ تولد  1967اين رقم در سال   

با استفاده از اين رقم مي توان كنترل . گرديده و به شماره تولد بمنزله يك رقم چهارم اضاف شده است 

رود اطالعات داشت به اين صورت كه در صورت ورود اطالعات ارقام ناصحيح اتوماتيكي بهنگام پردازش و و

  .در تاريخ تولد و شماره تولد درج نگردد 

  : تخصيص كد ملي 

كدملي نه تنها بعنوان يك شماره هويتي در برنامه هاي جمعيتي مورد استفاده قرار مي گيرد بلكه   

، تأمين اجتماعي، ثبت تصديق رانندگي و پاسپورت ... ) شماره بعنوان يك ( در ساير ادارات از جمله ماليات 

  .و سيستم هاي آموزشي نيز بكار مي آيد 

كدملي نه تنها در بخشهاي عمومي بلكه در خارج از آنها براي مثال در مراحل محاسبات شركتها ، كمپانيهاي 

راين شماره ملي بطور عمومي يك كد امنيتي و بانكها نيز بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد بناب

پژوهشي و كنترلي در ادارات كامپيوتري ثبت و همچنين بمنزله يك رابط في مابين اداراتي كه باهم 
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و اينگونه هماهنگي و تطبيق نيز زمانيكه يك تغيير آدرس از . هماهنگ گرديده اند ، محسوب مي گردد 

  . اعالم گردد ، رخ خواهد داد ) ي خصوص( اداره ثبت جمعيتي به يك ثبت كننده فردي 

  

  :كدهاي ملي در سيستم هاي پردازش اطالعاتي 

در ادارات ماليات ، سيستم پردازش اطالعات به اين صورت است كه بمنظور ثبت جمعيت كد ملي با   

رقم ذخيره مي شود كه دو رقم اول آن مشخص كننده قرني است كه شخص متولد شده و اين رقم  20

رقم مزبور بطور نرمال بر صفحه قابل ديد دستگاه . مي باشد  20و بعد از هزار سال  18،19 احتماالً ،

مشخص نمي باشد اما در انتقال اطالعات مربوط به ثبت جمعيتي به ساير ارگانها از طريق اعالميه ) مانيتور(

  . هد شد توضيحات بيشتر در مورد اعالميه ثبت در صفحات بعدي ارائه خوا. ثبت مشخص ميگردد 

رقم مربوط به قرن از اهميت ويژه اي بهنگام ذخيره و يا پردازش كد ملي در ثبت كننده هاي خصوصي 

آگوست  23براي فردي كه متولد  640823 -  3234براي مثال شماره ملي . كامپيوتري برخوردار است 

   0196408233234:  است به اين شكل ذخيره مي شود  1964

و دهه هاي  19،20كتهايي كه مسئول پردازش اطالعات در مورد تولد افراد طي قرنهايادارات، ارگانها و شر

مي باشند نياز به استاندارد الزم براي ذخيره كدهاي ملي موجود در سيستم ثبت احوال دارند مگر اينكه  21

ابل ذخيره ق اين راهكار صرفاً. ملي موجود در قرون مختلف را تشخيص دهند از طريق ديگري تفاوت كدهاي 

  .در ثبت كننده هاي كامپيوتري بوده و نياز به مشهود بودن آن در خارج از ثبت كننده ها نمي باشد

    

  : محاسبه رقـم كنتـرل 
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اين ارقام به شماره تولد طبق . مشخص مي شود   2و1به بزرگي قدر    10مضربي از  رقم كنترل با   

 323با شماره تولد  1964آگوست  23به فردي است كه در  مثال موجود مربوط. قانون ذيل اضافه مي شوند 

  : متولد گرديده است 

  : به ترتيب ضرب مي گردند  1و 2ارقام مربوط به سال ، ماه و روز تولد و شماره تولد در  - 1

  روزتولد  ماه تولد                     

                ↑   ↑          

  سال تولد  ←   64  08  23  323  →شماره تولد                     

                212 21 21 21 .  

                626 43 08 124   

    1+2+4+0+8+4+3+6+2+6= 36 .            ارقام نتيجه را با همديگر جمع مي كنيم  - 2

  .در مي آوريم  1+2را به شكل  12: توجه 

   10 - 6=  4.  كم مي كنيم  10رقم يكان عدد محاسبه شده در مرحله دوم را از  - 3

  .       گردد رقم كنترل را صفر در نظر مي گيريم  10رقم باقيمانده به مقوله رقم كنترل مي باشد و چنانچه  - 4

   640823 - 3234:       ملي مي گردد ) كد ( رقم كنترل        بنابراين شماره =  4    

  كارت هويت ملي

در بخش اداره ) كالنتري( ر مراكز پليسپليس كارت هويت ملي را منتشر مي كند و در خواستهاي مربوطه د

اين كارت منحصرا مخصوص  شهروندان سوئدي است وبمنزله ي سند هويتي در .پاسپورت  تكميل مي گردد

  .سال است 5منطقه شنگن مي باشدو مدت اعتبار آن 
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ه بدون كارت مجهز به تراشه ارتباطي است كه نقش كارت هويتي الكترونيكي را دارد و همچنين داراي تراش

است و اطالعات چاپي كارت در يك چهارچوب ديجيتالي تهيه شده مجهز به عكس با فرمت  RFIDتماس 

JPEG   اطالعات موجود در كارت بدون . وكليد ديجيتالي براي تائيد اعتبار و تثبيت محتوي كارت است

ادي كه اطالعاتشان در تمام افر.تماس فقط با استفاده از رمز چاپي بر روي پشت كارت قابل دسترسي است

بخش ثبت جمعيت سوئد موجود است مي توانند دارنده كارت مزبور باشند و آژانس ماليات سوئد كارت را 

  براي ايشان صادر مي كند و اين كارت بمنزله ابزار قابل قبول براي تعيين  هويت شخص است و اين قانون 

با سابقه (ر حال حاضر بستگان نزديك، كارفرما محدود به چند نفر بود و ليكن د 2007-2009در سالهاي 

البته  (و ساير افراد ديگر مي توانند در خصوص سند هويتي معتبر افراد ضمانت كنند ) كاري حداقل يكسال

  .)همه ي آشنايان نمي توانند

برخي از .بيشتر بانكها مي توانند كارت هويتي براي مشتريان خود صادر كنند و يا عموماً آن را متوقف سازند

مقامات  حكومتي و تجاري نيز مي توانند براي كاركنان خود كارتهاي هويتي بمنزله سند هويتي صادر 

  . نمايند

  )سوئد(ويژگي كارت هويت ملي

براي سفر و يا . صادر نموده است 2005كارت ملي سوئد غير اجباري است و پليس آن را از اول اكتبر سال

توافقنامه شنگن، بدون ارائه پاسپورت  كاربرد دارد البته براي ساير كشورهاي اقامت در كشورهاي طرف 

اين كارت فقط مخصوص شهروندان .اتحاديه اروپا كه در ناحيه ي شنگن قرار ندارند،استفاده نمي شود

سوئدي است و ساير شهروندان مقيم در سوئد مي توانند كارتهاي هويتي تائيد شده را از اداره ي ماليات 

براي .است) يورو 42برابر با حدود (كرون سوئد 400سال و هزينه آن  5مدت اعتبار كارت .دريافت كنند

  .تكميل فرم درخواست آن مي توان به اداره ي پاسپورت پليس سوئد مراجعه كرد

  شكل ظاهري كارت و محتوي آن
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با آبكاري طال قرار ميليمتر است ،در طرف چپ آن تراشه تماس  86در 54مستطيل شكل و پالستيكي و 

در لبه ي باالي كارت نام كشور سوئد به .داردو در قسمت راست آن عكس دارنده كارت جاسازي شده است

درج شده و در پايين آن )   sverige Sweden sve'de( سه زبان سوئدي،انگليسي و فرانسوي به شكل

راست، نشانه ي پاسپورت بيومتريك و  نام كارت نيز به همان سه زبان نوشته شده است بعد از آن در قسمت

  .مليت صاحب كارت در سوئد و كد كشور ديده مي شود

  مندرج در كارت اطالعات چاپي
  :توضيحات زمينه به زبان سوئدي و انگليسي چاپ مي شود و عبارت است از

 شماره كارت •

 شماره فردي هويتي و ملي •

 امضاي صاحب كارت •

 قد •

 تاريخ تولد •

 نام خانوادگي •

 كوچكنام  •

 اداره •

 تاريخ صدور •

 تاريخ انقضا •

  .در قسمت پشت كارت مناطق قابليت خواندن توسط ماشين در نيمه سمت چپ درج شده است
 RFIDاطالعات مندرج در 

  :رفت و موارد ذيل را در بر مي گ نبود  بيومتريك RFIDاطالعات تراشه ي  2007در سال 
o اطالعات چاپي كارت در فرمت ديجيتالي 

o  عكس در فرمتJPEG 

o كليد ديجيتالي براي بررسي اعتبار و تغيير ناپذير بودن اطالعات 

o  امكان دسترسي به محتويات تراشه يRFID    بدون استفاده از رموز مندرج در منطقه ي قابليت
 .خواندن توسط ماشين در پشت كارت،ميسر نيست

 :منبع 

http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_documents_in_Sweden   
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  نقش ثبت جمعيت در اداره ماليات  

ثبت جمعيت مداوم در هر اداره ماليات بطور منطقه اي اجرا ميگردد و اقدامات و نحوة : قانون ثبت جمعيت 

تنظيم گرديده كه هر دوي اين  »ثبت كننده جمعيت  «و مصوبه  »ثبت جمعيت  «آن بر اساس دو مصوبه 

  . تصويب شده اند  1991مصوبات در ژوالي سال 

بوده و همچنين مشخص كرده كه  »ثبت جمعيت  «مصوبه ثبت جمعيت در برگيرنده تعريفي از اصطالح 

گيري فرد در چه زماني و كجا مورد ثبت قرار ميگيرد ، در ضمن زمان اعالم تغيير آدرس و تصميم 

اين مصوبه مورد حمايت و تأييد دستورالعمل ثبت جمعيت . درخصوص ثبت جمعيت را بيان نموده است

است كه در برگيرنده احكام مربوط به الزام ساير ادارات در اعالم اطالعات مربوط به تغيير احتمالي آدرس 

  .افراد به اداره ثبت مي باشد 

معيتي ، هدف آنها ، محتويات و نحوة تفحص و دسترسي به مصوبه ثبت كننده جمعيت ، ثبت كننده هاي ج

اين مصوبه توسط يك آئين نامه ثبت جمعيت مورد حمايت . اطالعات توسط آنها را بيان و مشخص مي كند 

زمان تبادل اطالعات در بين ثبت كننده ،كه در آن عالوه بر ساير اطالعات ذيربط . و تأييد قرار مي گيرد 

  . مي نمايند  هاي مختلف را مشخص

اداره ماليات گواهي . وظيفه ثبت جمعيت تحت تأثير قوانين ديگري از قبيل ازدواج و نام نيز مي باشد 

صالحيت ازدواج را بر اساس ركوردهاي جمعيتي صادر مي نمايد و يك فرد كه تمايل به تغيير نام خود دارد 

كه در نتيجه اين مسائل منجر به صدور اصالحيه در موارد خاص با مراجعه به اداره ماليات اقدام مي نمايد 

  . ذيربط براي ركوردهاي جمعيتي توسط اداره ماليات مي گردد 

مشهور است در قانون  »اصل دسترسي عمومي به گزارشات رسمي  «يك اصل و ماده خيلي مهم كه به 

افراد حق مطالعه است كه بر اساس آن عموم  »آزادي قانون چاپ  «مشروحه سوئد قيد شده و آن اصل 

كه براساس اين حق اشخاص مي توانند مستقيماً بر اقدامات ادارات نظارت داشته و . اسناد رسمي را دارند 
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فرصت بحث و تبادل نظر با آنها را بدست آورند البته در موارد خاص استثنائاتي در زمينه دسترسي به 

در نظر گرفته شده است ، كه اين استثنائات  اطالعات ، با توجه به حساسيت موضوع اطالعات فردي اشخاص

  . مورد نظر قرار گرفته اند  »اسرار رسمي  «در قانون 

ماداميكه ثبت جمعيت مورد توجه قرار گيرد اصل دسترسي عمومي به اين معني است كه هر شخص بطور 

 »اسرار رسمي  «كه البته تحت قانون . عادي حق دسترسي به اطالعات منتج از ادارات ثبت را دارد 

استثنائاتي در نظر گرفته شده كه چنانچه فردي از افشاي اطالعات مربوط به خود به دليل خاصي متضرر 

براي مثال اطالعات راجع به فردي كه مورد تهديد مي باشد از اين . گردد از اين قاعده مستثني خواهد بود 

  . قبيل استثنائات بحساب مي آيد 

كه  قانون ويژه اطالعات فردي "ماده قانون ديگري كه مربوط به وظايف ثبت جمعيتي ميشود عبارت است از 

در برگيرنده كل قوانين عمومي حكومتي در زمينه پردازش و ورود اطالعات فردي بطور اتومات و خودكار 

وجود اشتباه ، است و بر اساس آن بعنوان مثال وظيفه طرفين مسئول ثبت مي باشد كه در صورت 

  .خصوصيات فردي افراد را تصحيح نمايند

   ادارات محلي ثبت جمعيت

. هر اداره ماليات در حوزه قلمرو اختيارات خود يك اداره ثبت محلي را تحت پوشش قرار مي دهد   

  : براي هر فرد در اداره ذيربط خصوصيات جزئي ذيل درج مي گردد 

  كدملي  •

  نام  •

  ) تا ، شهرداري ، منطقه كليسائي كه شخص ساكن آنجاست آدرس ، ملك ، روس( كونت س •

  تابعيت •

  والدين، همسر ، فرزندان  •

  سال 18قيوميت فرزندان زير •
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  خواندگيفرزند •

  محل تولد  •

  مليت  •

  ... مهاجرت از  •

  ) بعلت فوت ، مهاجرت و يا دالئل خاص ديگر ( جابجائي ثبت جمعيت  •

  تدفين  محل •

  

اداره ذيربط اطالعات جاري و قبلي را ثبت مي نمايد همچنين در صورت اصالح جزئيات ، مثالً تاريخ تغيير 

  . درج مي نمايد نيزآدرس و يا تاريخ ازدواج ، اطالعات مقتضي را 

 تهيه مي) دفتر روزانه(در اداره ثبت جمعيت هميشه و مستمراً يك گزارش رسمي از كارهاي ثبت شده 

گردد  آن گزارشات به نكاتي كه احتماالً نياز به انجام اصالحات در ثبت جمعيت دارند اشاره مي گردد كه در

اين گزارش نشانگر زمان ورود اطالعات به اداره ماليات ، موضوع و شخصي كه با آن مسئله در ارتباط است و 

  . همچنين زمان تكميل آن مي باشد 

ل در ادارات ماليات و در محدوده منطقه اي كه اداره ثبت واقع دسترسي به اداره ثبت محلي از طريق ترمينا

شده ، ميسر مي باشد تفحص و جستجو از طريق كد ملي بعنوان يك كد پژوهشي اين امكان را فراهم آورده 

امالك خصوصي و ... ) همسر ، فرزند و ( كه بتوان اطالعات ديگري از خصوصيات فردي اشخاص از جمله 

جستجوهاي روزانه حمايت مهمي است در كار ، چرا كه استخراج سريع . تخراج نمود نامهاي فرد را اس

  . مورد نياز است ، امكان پذير مي نمايد  جزئي افراد را كه در خصوص هر فرداطالعات 
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  ثبـت كننده مرجع مركـزي 

يك اداره ثبت مرجع مركزي براي كل كشور در نظر گرفته مي شود تحت عنوان اداره كل ماليات   

در اين اداره مركزي جزئيات فردي اشخاصي كه . كه ساير ادارات از طريق ترمينال با آن در ارتباط مي باشند

ثبت قرار گرفته وليكن افرادي كه بمنظور اهداف جمعيتي مورد  داراي كدملي هستند ثبت گرديده به استثناء

در اداره ثبت محلي  موجوددر اداره ثبت مرجع امكان دسترسي به فردي . فوت نموده اند  1980قبل از 

  . همچنين در اين اداره ، كدهاي ملي مربوط به اشخاص جمع آوري مي گردد . وجود دارد 

وي ، اداره محلي كه شخص در آنجا جع مركزي ثبت ، نام ، شماره ملي هر فرد ، ثبت فرد يا عدم ثبت در مر

بمنظور دسترسي به اطالعات فوق در . مورد ثبت قرار گرفته و آخرين تحوالت مربوط به ثبت درج ميگردد 

اداره ذيربط نياز به شماره ملي است و در صورت عدم وجود آن مي توان با استفاده از تركيبي نام ، تاريخ 

  .تولد و جنس به اين هدف نائل آمد 

ونگي ثبت جمعيت در اداره ماليات محلي به اين گونه است كه اطالعات گزارش شده به اداره ثبت محلي چگ

اين آيتمها براي كاربرهاي متنوعي . را دريافت و كنترل مي نمايد و سپس به ثبت كننده منتقل مي نمايد 

   ه ماليات به اشخاص ارائهارمورد استفاده قرار مي گيرد كه يا به شكل نشريات و گزارشات چاپي توسط اد

  .گردد و يا بطور اتومات و از طريق دستگاه به ساير ارگانهاي اصلي انتقال مي يابد  مي

در جائيكه شخص ثبت مي گردد ، اداره ماليات در خصوص اصالحات احتمالي در جزئيات مربوط به آن فرد 

  . حق تصميم گيري دارد 

در صورتيكه مهاجرت و . گردد  ره ماليات مربوط به محل ، ثبت ميتغيير آدرس مربوط به افراد نيز در ادا

تغيير مكان از دو ناحيه متفاوت باشد كه تحت پوشش دو اداره ماليات مجزا هستند ، تمام اطالعات مربوط 

  . به فرد بطور اتومات از اداره اوليه به اداره بعدي انتقال خواهد يافت 
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اره محلي ماليات احساس نارضايي كند مي تواند بر عليه آن ادعاي چنانچه فردي در مورد تصميم گيري اد

دعوي نمايد كه بسته به نوع اعتراض ، تصميم گيري تا سه مرحله تجديد نظر مي گردد كه باالترين مرجع 

  . در اين خصوص ديوان عالي عدالت اداري خواهد بود 

ه ساكن دائم يك محل هستند ، چه آنان كه چه افرادي ك. تمام ساكنين سوئد بايد مورد ثبت قرار گيرند 

. بطور دوره اي مثالً حداقل يك هفته و يا يك شبانه روز براي استراحت در مكاني مستقر مي گردند 

ثبت . مهاجران به سوئد اگر حداقل يك سال در آن كشور مستقر شوند نيز مورد ثبت قرار مي گيرند ،

ي كنند و به خارج مي روند ، منتفي مي گردد ، همچنين اشخاصي كه حداقل يك سال از سوئد مهاجرت م

  . آنان كه فوت مي نمايند 

هرچند كه اكثر . افراد موظف هستند كه جزئيات فردي را به اداره ثبت جمعيت شخصاً گزارش نمايند 

آيتمهاي اطالعاتي راجع به اشخاص بطور خودكار و اتومات به سوي اداره ماليات توسط ساير ارگانها و 

  . دستگاههاي ذيربط اعالم مي گردد 

  نحوه ي دريافت اطالعات

  اطالعات  گزارشافراد بر الزام  )1

  :است مندرج ذيل  اطالعات ملزم به گزارش هر فرد"ثبت جمعيت "ني بر قانونتمب

توسط پزشك بيمارستان و يا قابله اي كه بهنگام زايمان حضور داشته هرچه  بايد تولد يك نوزاد  •

سريعتر اعالم گردد و در غير اين صورت والدين حداقل در طي يك ماه ملزم به اعالم واقعه والدت 

  . هستند 

كه به نـوزاد زماني كه يك نـوزاد تازه متولـد مي شود ، اداره ماليـات يك فـرم را براي والدين با شماره ملـي 

اب نام ارائه مي گردد والدين ملزم به اعالم خو همزمان با آن فرمهاي براي انت اختصاص داده ارسال مي نمايد

  . نام فرزند خود در طي سه ماه به اداره ماليات هستند 
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فردي كه آدرس محل سكونتش تغيير مي نمايد بايد در عرض يك هفته گزارش نمايد كه اين كار  •

آنها هم به اداره ماليات گزارش  وق اداره پست و يا اداره تأمين اجتماعي انجام مي دهد را از طري

آدرس پستي گزارش شده در  محل درج همچنين احتمال دارد فرد در برگ تقاضانامه . مي دهند 

  .آدرس محل سكونت نيز اشاره نمايد به اداره ثبت جمعيت 

ما اطالعات ذيربط مثالً نام چنانچه فردي موفق به اعال. توب باشد اعالم اطالعات به اداره ثبت حتماً بايد مك

فرزند به اداره نگردد ، اداره ذيربط بمنظور تكميل از وي دعوت بعمل خواهد آورد اگر هم باز اطالعات ناقص 

  . باشد شخص قانوناً بايد نسبت به تكميل آن اقدام نمايد 

  اطالعات دريافت شده از ساير ادارات  )2

  تولـد نوزاد ، نيازي نيست خود شخص نسبت : به جز تغيير آدرس و نام فرزند ، در موارد خاص مثل         

به اعالم اطالعات جهت ثبت در اداره ذيربط اقدام نمايد بلكه ساير ادارات و ارگانها دراين خصوص عمل  مي 

  . نمايند 

  : براي مثـال 

تقاضا نامه هاي مرتبط با اين . م به اعالم آن به اداره ماليات است فردي موظف به ثبت ازدواج مي باشد ملز -

  . موضوع براي دادگاههائي كه امر طالق را اجرا مي نمايند فرستاده مي شود 

  . دادگاهها به هنگام تعيين قيوميت و سرپرستي طفل ، موضوع را به اداره ماليات اطالع مي دهند  -

  . پزشكي كه فوت فردي را تأييد مي نمايد نيز اداره فوق الذكر را از واقعه فوت مطلع مي نمايد  -

  .همچنين اداره كفن و دفن بهنگام تدفين متوفي ، اداره ماليات را از محل تدفين فرد باخبر مي سازد  -

امالك اشخاص را از  ضمناً بمنظور اطالع از محل سكونت افراد ، اداره ماليات فهرست آدرس پستي و

  .ارگانهاي ذيربط ، اداره پست و سازمان تحقيقات ملي ، دريافت مي نمايد 
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خالصه اي از تشريح قواننين مربوط به اطالعات راجع به ركوردهاي جمعيتي در جدول ضميمه اين بروشور 

  . تهيه گرديده است 

  

  توزيع و انتشار اطالعات ثبت جمعيت در جامعه 

  : از طرُق ذيل . دسترسي به اطالعات جمعيتي را  فراهم مي آورد  امكان  تسيستم ثبت جمعي

  حاصل از ثبت جمعيت در خصوص افراد مشخص ) ياد داشتها ( تهيه پرونده ها * 

  گزارشات حاصل از ارگانها * 

 پرونده هاي منتج از ادارات ثبت توسط اداره ماليات براي افراد خاص بدون پرداخت دستمزد منتشر مي

آن هدف ،  و.د قضاوت، استخدام و يا ازدواج مي باشگردد كه براي اهداف و منظورهاي متفاوتي از جمله 

  . نشانگر اطالعات مورد نياز در گزارشات مي باشد 

   اطالعيـه ثبت  •

اطالعات مندرج در ادارات ثبت جمعيت از اداره ماليات به ساير ارگانها منتقل مي شود ، از طريق   

يك اطالعيه ثبت كه توسط اداره كل ماليات محفوظ مي ماند احكام ذيربط در يك مصوبه ويژه مجلس بنام 

ات فردي تمام اين مصوبه در برگيرنده خصوصي. تدوين گشته است  1995سال  "مصوبه اطالعيه ثبت  "

اشخاص است چه آنهائي كه بمنظور اهداف جمعيتي مورد ثبت قرار گرفته اند و چه آنهائي كه به دالئل 

در موردي كه فرد بمنظور اهداف جمعيتي مورد ثبت . غيرثبتي ، كدملي به ايشان تخصيص داده شده است

اطالعيه ثبت هر روزه . شاهده استقرار گيرد اطالعات جاري موجود در اداره ثبت محلي قابل دسترسي و م

آيتمهايي كه براي دسترسي به اطالعات در ثبت مورد استفاده . باتوجه به تغييرات ايجاد شده به روز ميگردد 

قرار مي گيرند عبارتند از كد ملي ، نام ، آدرس و ساير اطالعات مربوط به محل ثبت از جمله دارائي و 
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هاي مليت ، همسر ، والدين ، فرزندان و قيوم قانوني نيز در اين خصوص مضافاً امكان دارد آيتم. شهرداري 

عالوه . اطالعات اداري از جمله تاريخ ثبت نيز ممكن است جهت جستجو مورد استفاده قرار گيرد . بكار رود 

بر   اطالعيه هاي روزمره و جاري در خصوص ثبت جمعيت ، احتمال دارد يكسري اطالعيه درخصوص احياء 

نيز صادر ... جزئيات فردي بمنظور اهداف ويژه اي مثل استخراج ليست داوطلبين  انتخابات عمومي  ساير

  . گردند 

  كاربر ومراجع اطالعيه هاي ثبت •

بسياري از سازمانهايي كه در حرفه خود با مسائل جمعيتي سرو كار دارند ، اطالعات مورد نياز خود   

بسته به نيازي كه سازمانها دارند از طرُق ذيل برآورد مي  اين امر .را از اطالعيه هاي ثبت بدست مي آورند 

  : گردد 

  كه بمنزله اصالحيه در خصوص افراد صادر مي شود و ارگانهاي درخواست كننده  اطالعيه هاي جـاري  - ١

  . اين اطالعات را در ثبت خود نگهداري مي نمايند 

، انتخاب و گزينش گروهي از افراد به كمك مفاهيم متفاوت تجسسي  )برگزيده ( اطالعيه هاي انتخابي   - ٢

  .و يا يك فايل ورودي 

  . امكان جستجو در اطالعيه هاي ثبت  )ايستگاه ( دسترسي ترمينالي   - ٣

، امكان استخراج يك آيتم اطالعاتي به كمك درخواست ارائه شده توسط  دسترسي كامپيوتر به كامپيوتر  - ۴

  خود متقاضي

دل و بازيابي اطالعات مبني بر توافق بين اداره كل ماليات و ارگان درخواست كننده انجام خواهد نحوة تبا 

براي استفاده از اطالعيه ثبت دستمزدي در نظر گرفته شده مگر اينكه دستگاه حكومتي برخالف اين . گرفت 

  .واهد نمود اداره كل ماليات در مورد دستمزد مزبور تصميم گيري خ. امر اتخاذ تصميم نمايد

  : ارگانها و مراجع ذيل از اطالعيه هاي مربوط به ثبت استفاده مي نمايند 
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  .اداره آمار سوئد كه ثبت كل جمعيت را براي اهداف آماري انجام مي دهد  -

  .اداره پليس سوئد كه مسئول ثبت في مابين پليس و سيستمهاي قضائي است  -

  . مستمري كودكان ، بيماران و مقرري ملي است  سازمان تأمين اجتماعي كه مسئول پرداخت -

كه موظف به تهيه ليست و فهرست مشمولين نظام وظيفه كه ) سازمان نظام وظيفه ( اداره خدمات ملي  -

  . موظف به انجام ساير وظايف مربوط نيروهاي دفاعي است 

  . را انجام مي دهد كه ثبت امالك مالكان ) سازمان اسناد ملي ( مركز ملي تحقيقات منطقه اي  -

مسئول ثبت و نگهداري گواهي و تصديق رانندگي و مالكان ) وزارت راه و ترابري ( اداره راه و ترابري  -

  .وسايل نقليه است 

  . كه ثبت ساكنين غير اسكاتلندي سوئد را انجام مي دهد ) امور اتباع خارجه ( شوراي مهاجرين سوئدي  -

  . ثال كودكان دبستاني هر ناحيه را بعهده دارد شهرداريها ، كه ثبت من باب م -

  )تغيير و تحوالت آدرس(كيفيـت ثبـت 

ثبت جمعيت بمنظور ايفاء نقش خود در بين مردم و جامعه نيازمند انعكاس محل سكونت واقعي   

اشخاص است بدين معني كه حائز اهميت است تغيير آدرس و محل سكونت اشخاص به دقت انجام پذيرد 

اداره ماليات تالش مي كند تا بطور مداوم افراد ساكن در منطقه تحت پوشش خود را به ثبت برساند  بنابراين

در بسياري از موارد اعالميه تغيير آدرس محل سكونت فعلي اشخاص ثبت مي گردد كه اين مهم در مصوبه . 

د ثبت شده يا خير همچنين كنترل اينكه فرد در محلي غير از سكونت خو. ثبت جمعيت قيد گرديده است 

  .نيز از وظايف ماليات بحساب مي آيد 

ارگانهايي كه وظايفشان به . گاهي اوقات اطالعات اين چنين را مي توان از ساير ادارات نيز بدست آورد

طريقي با عموم افراد جامعه در ارتباط مي باشد موظف هستند درصورت اخذ اطالعات در خصوص آدرس 
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:  اين قبيل ارگانها ميتوان موارد ذيل را ذكر نمود ره ماليات را از موضوع مطلع سازند ازغير ثبت شده افراد ، ادا

تأمين اجتماعي، شهرداري ، اداره راهنمائي و رانندگي كه مسئول ثبت وسايل نقليه و صدور گواهي رانندگي 

  .مي باشد 

اخطاريه ها و كارتهاي  موارد ديگري كه نشان مي دهند آدرس ثبت شده صحيح نمي باشد وقتي است كه

مالياتي به آدرسهاي اعالم شده نرسيده و رجعت داده مي شود كه در آنصورت مشخص مي گردد آدرسها 

در اين موارد قبل از هر چيز اداره ذيربط ، محل سكونت فرد را . تغيير يافته و يا به اشتباه درج شده اند 

ل پرسشنامه به مالكاني كه در محل سكونت فرد كنترل نموده كه ممكن است اين كار را از طريق ارسا

مستقر هستند ، انجام دهد ، چرا كه در مصوبه ثبت جمعيت همه مالكان موظف به تكميل اين گونه اطالعات 

  . در پرسشنامه هاي ارسالي از سوي اداره ماليات مي باشند 

ده مي شود تا تغيير چنانچه مشخص گردد آدرس فردي ناصحيح است در مرحله نخست به وي فرصت دا

آدرس را شخصاً گزارش نمايد و در مرحله بعدي احتمال دارد حتي بدون اطالع خود فرد ، آدرس ذيربط 

  . اصالح گردد 

  كنترلسايرروش هاي  •

  .عالوه بر تغيير آدرس ، مالكهاي ديگري نيز براي كنترل كيفيت ثبت جمعيت تعيين گرديده   

دارند مثالً فرزند يا والدين ، خصوصيات فردي ايشان از هر دو براي مثال افرادي كه خويشاوند  .1

  .طرف و بطور متقابل قابل تطبيق و هماهنگي است 

روش ديگري كه در اين مورد قابل اجرا است انجام تحقيق نمونه گيري است ، به اين صورت كه  .2

ق انجام مي گروهي از افراد را انتخاب نموده در مورد صحيح درج شدن خصوصيات ايشان تحقي

  Vasternorland(در يك روستا بنام وسترنورلند  1996براي مثال اين طرح را در سال . گيرد 

هزار نفر فرمي را از اداره ثبت جمعيت دريافت نمودند كه نشانگر 10اجرا گرديد كه در طي آن ) 

از افراد ، %  94خصوصيات فردي ايشان بود كه از بين آنهايي كه فرم را تكميل نمودند ، تقريباً 
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در هزار كل  7/1مورد گزارش شد ، كه اين رقم نشان مي دهد  201تعداد آيتمهاي ناصحيح 

  .موردهاي تحت كنترل اشتباه بوده است 

عامل مهم ديگري در كنترل كيفيت ثبت نقش دارد مدت زماني است كه يك آيتم ثبت شده با  .3

روز تكميل  2در طول % 60تم ، ساليانه تقريباًميليون آي 2اداره ماليات مبادله ميگردد كه از هر 

كيفيت پردازش اطالعات را ميتوان از طريق پيگيري آيتمهائي كه بطور تصادفي انتخاب . ميگردد 

  .شده اند كنترل نمود 

افراد را مجاز واست   "مصوبه اطالعات فردي"فاكتور مؤثر ديگر ، ماده قانوني موجود تحت عنوان  .4

بار بدون پرداخت دستمزد اعالميه مربوط به جزئيات موجود در سيستم ثبت را نموده تا هر سال يك

كه  ساير ارگانها براي  عمومي بوده وبراي همه ادارات اين حق . در مورد خود درخواست نمايند 

  .نيز عموميت دارد انجام مي دهنداطالعات مربوط به اشخاص را ثبت

  امنيت سيستم ثبت جمعيت 

دسترسي به سيستم ثبت جمعيت داشتن مجوز ضرورت دارد كه البته در سطوح مختلف بمنظور : مجوز 

به اين معني كه بسته به سمت فرد ، مثالً رئيس سيستم ، مدير اداره ماليات ، كارمند . متفاوت مي باشد 

 كاربر سيستم داراي عبور به. اجرائي ، فروشنده يا يك فرد عمومي مجوزهاي متفاوتي صادر مي گردد 

انضمام يك كد ويژه است كه فقط نگهبان از آن مطلع است و اين شماره در فواصل زماني مشخص بعلت 

افراد عمومي مي توانند با استفاده از يك ترمينال و . امنيت و احتمال فاش شدن آن تغيير داده مي شود 

كه توسط اداره ماليات داشتن مجوز به نام و آدرسهاي ثبت شده و در صورت نياز اعالميه آيتمهاي شغلي 

د و بمنظور امكان دستيابي به ساير اطالعات فردي مراجعه به كارمندان اجرائي ندريافت گرديده ، راه پيدا كن

  .اداره ماليات ضرورت دارد 

  ) صورتجلسات روزانه ( دفتر كار  •
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گردد  ثبت ميكليه اصالحات انجام شده در ثبت جمعيت و دفتر روزانه تقريباً در يك دفتر كار جدا   

  . كه بوسيله آن مي توان فهميد چه كسي و به كجا مراجعه كرده است 

  كپيـهاي امنيتـي 

مي  ت تهيه شده تصوير و كپي تهيهدر پايان هر روز كاري ، اداره ثبت از دفتر كار و صورتجلسا  

نمايد كه در اتاقهاي ضد حريق نگهداري مي شوند و دسترسي به اين اتاقها ممنوع مي باشد كه افراد مجاز 

  . اين كپي ها در صورت اختالل كار دستگاه ، كاربرد خواهند داشت . حق ورود به آنجا را دارند 

احتمالي در رويه هاي جاري  طرح اضطراري ويژه نيز برنامه ريزي شده كه به منظور جلوگيري از اغتشاشهاي

  .در مدت زمان مشخص بكار مي رود 

 خالصه اطالعاتي راجع به ثبت جمعيت -ضمائم 

  :زمـان ثبـت  •

كليه ساكنين سوئد بايد مورد ثبت قرار گيرند از جمله مهاجرين به سوئد ، چنانچه تمايل داشته    

ك كشور غير اسكاتلندي است بطور طبيعي فردي كه تابع ي. باشند حداقل يكسال در آن كشور ساكن باشند 

كودكي كه در سوئد متولد مي گردد ، اگر پدر و يا مادرش مورد ثبت قرار گرفته . نياز به مجوز سكونت دارد 

  . باشد ، خود او نيز مورد ثبت قرار خواهد گرفت 

  :مكـان ثبـت  •

ساكن يك مكان فردي  مبني بر مصوبه ثبت جمعيت ،. هر فرد در محل سكونت خود ثبت مي شود   

است كه در آنجا ساكن باشد حداقل يك هفته و يا يك شبانه روز براي استراحت ، با بكارگيري اين قانون 

. ميتوان يك فرد را ساكن چند جا در نظر گرفت ، فرد را در جائي كه خانواده دارد مورد ثبت قرار ميدهند 

  . از جمله مكان استخدام وي مورد ثبت قرار ميگيرد  چنانچه فرد داراي خانواده نباشد ، با شرايط ديگر
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مصوب ثبت جمعيت در برگيرنده قوانين مربوط به ثبت در شرايط ويژه ديگر از قبيل ، زمان تحصيل و يا 

  .تحت درمان بودن فرد است 

  : تـولــد  •

. ي گردد زمان ثبت نوزاد ، والدت نيز ثبت م. ثبت تمامي والدتهاي سوئد با اداره ماليات است   

چنانچه والدين طفلي مورد ثبت قرار نگرفته باشند ، واقعه والدت در دفاتر اداره ماليات ثبت مي شود و اين 

پديده به اين معني است كه هميشه براي والدين استخراج گواهي كه تضمين نمايد والدت فرزند بطور 

  . رسمي در سوئد رخ داده ، وجود دارد 

واقعه والدت بايد به اداره ماليات توسط بيمارستان محل تولد و يا قابله و مامائي حاضر در امر زايمان اعالم 

  . گردد و در تولدهاي ديگر والدين ملزم به گزارش واقعه در طول حداكثر يك ماه مي باشند 

  : والـديـن  •

باشد ، ) مزدوج ( ر متأهل هويت مادر كودك به استناد گزارش والدت ثبت مي گردد و اگر ماد  

گردد ولي چنانچه مادر مجرد باشد ، ابتدا سرپرستي كودك توسط  همسر وي بعنوان پدر طفل ثبت مي

دادگاه مشخص ميگردد سپس پدر ثبت مي شود ، اين موضوع را پدر با امضاء يك وكالتنامه مورد پذيرش 

كميته رفاه بعد از اين اقدام، اداره ماليات را از .امنيت اجتماعي نيز مي تواند انجام دهد) رفاه(مادر و كميته 

بعد از آن توسط آن مرجع به . ع مطلع ميسازد سرپرستي بايد توسط يك مرجع قضائي تأييد گردد موضو

در مورديكه كه دادگاه تأييد نمايد همسر مادر ، پدر حقيقي ) اعالميه( اداره ماليات اطالع داده مي شود، 

  . طفل نيست ، باز هم موضوع به اداره ماليات گزارش مي گردد 

   :سرپرستي كودكان  •

چنانچه والدين باهم ازدواج كنند ، هردو بعنوان سرپرست حقيقي كودك ثبت ميگردند ، در غير   

در اين موارد گاهي والدين از اداره ماليات درخواست . اينصورت مادر به تنهائي قيم قانوني كودك خواهد بود 
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رپرستي نيز توسط دادگاه و يا نوع ديگر از س. مي كنند تا سرپرستي كودك را براي هر دوي آنها ثبت نمايد 

البته اين توافقنامه بايد مورد تأييد كميته رفاه اجتماعي مسئولين . توافق مكتوب والدين انجام مي گيرد 

دادگاه و يا كميته رفاه اجتماعي ، اداره ماليات را از اينكه سرپرستي تغيير پيدا كرده . متصدي اين امر باشد 

  . مطلع مي نمايند 

  اندگي فرزنـد خو •

فرزند خواندگي در سوئد توسط دادگاه انجام مي گيرد و از اين طريق به اداره ماليات نيز گزارش   

چنانچه پذيرش فرزند به طريق ديگري و در خارج انجام گيرد بايد توسط يكي از ارگانهاي ويژه . ميگردد 

ارگان ذيربط ، اداره ماليات را از اين مثل شوراي ملي بين كشوري مورد تأييد قرار گيرد در اين موارد اداره و 

امر مطلع مي سازند به اين مضمون كه فرد در اداره ثبت فرزند خوانده پذيرفته با وجود اين اطالعات مربوط 

  . بايد درج گردد و باقي بماند  "والدين  "به هر دو نفر 

  : نــام  •

هر فرد در . تصويب گرديده است  قوانين مربوط به نام در يك مصوبه و قانون نام شماره گذاري و  

  .بعضي وقتها داراي نام مستعار نيز هستند . سوئد داراي يك نام خوانوادگي و يك يا چند نام كوچك است 

. فرزندان يك پدر و مادر با يك نام خانوادگي تنظيم شده در هنگام تولد ، نام خانوادگي تحصيل مي نمايند

تلفي باشند بهنگام تولد ، نام والدين وي براساس آخرين خواهر و چنانچه والدين فردي داراي نامهاي مخ

نداشته ) بزرگتر ( و چنانچه خواهر و برادر وي قبل از خود . برادر متولد شده قبل از وي تنظيم مي گردد

باشد وجود نام خانوادگي يكي از والدين كه در طي سه ماه قبل از تولد اخذ گرديده ، ضرورت خواهد داشت  

چه والدين در طول سه ماه براي وي نام انتخاب ننمايند ، بطور خودكار و سيستماتيك نام مادر به وي چنان

  .داده مي شود



٣٣ 
 

خود مي باشد ، نام خانوادگي والد ديگر خود را ) پدر و يا مادر ( كودكي داراي نام خانوادگي يكي از والدين 

در برخي از موارد . ات از اين موضوع نيز ضرورت دارد بعنوان نام مستعار اخذ مي نمايد كه آگاهي اداره مالي

اداره ماليات از اختصاص نام به طفل خود داري مي نمايد براي مثال اگر انتخاب نام منجر و منتهي بهر 

  .   مشكالت جدي براي كودك گردد 

م مي نمايند ، آن دو هر زوجي كه باهم ازدواج مي نمايند به اداره ماليات نام خانوادگي مورد نظر خود را اعال

ممكن است نام خانوادگي مرد و يا زن را انتخاب كنند و چنانچه قصد رجعت به نام خانوادگي خود را داشته 

اطالعات مربوط به نام در ارتباط با ازدواج افراد به . باشند مي توانند آن را بعنوان نام مستعار انتخاب كنند 

  . ت است خبر مي دهد منتقل مي گردد مسئولي كه اطالعات را به اداره ماليا

هر فرد منحصراً يكبار مي تواند نامهاي خود را حذف نموده . تغيير نام بايد با اطالع اداره ماليات صورت گيرد 

و بعد از اينكه اين اقدام . و يا تغيير دهد كه مشروط به ارائه درخواست به اداره ثبت و كسب اجازه نامه دارد 

  .يه تغيير نام به اداره ماليات ارسال مي گردد انجام گرفت تأييد

  ازدواج و مشاركت  •

همسري ثبت نشده ( سالگي برسد و قبالً ازدواج كرده باشد  18تحت قانون سوئد فردي كه به سن   

نيمي از متولدين . با زوج پيشنهادي نداشته باشد  نزديك نسبتمي تواند ازدواج نمايد كه البته بايد ) باشد 

سال نيز احتمال دارد  18فرد زير . ممكن است طبق شرايط يك حكومت باهم از دواج نمايند يك والد 

  . براساس شرايط يك ايالت بتواند ازدواج نمايد 

و مشكل براي اين واقعه از سوي اداره  مانعزوجين كه مصمم به ازدواج هستند بايد قبل از آن از عدم وجود 

ماليات مطمئن گردند كه از طريق صدور يك تأييديه از آن مرجع ميسر مي باشد اين تأييديه پس از كنترل 

سيستم ثبت جمعيت صادر ميگردد و در طي چهار ماه نشانگر آن است كه فرد مي تواند اقدام به ازدواج 

سط كليساي سوئد و يا هر گروه مذهبي خاص ديگري كه حق انجام نمايد  ازدواج بايد طي مراسم رسمي تو

فرد . بايد بطور رسمي توسط يك قاضي و يا هر فرد ذيحق ديگري انجام گيرد . اين كار را دارد صورت پذيرد 
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مزبور اطالعيه اي را در اين خصوص به اداره ماليات مي فرستد و اگر قاضي قضاوتي در خصوص طالق و يا 

  .، ارسال اعالميه مربوط به اداره ماليات ضرورت پيدا مي كند  ايدازدواج بنم

طبق قانون سوئد و فرد همجنس نيز مي توانند مشاركت برابري براي امر ازدواج داشته كه مشاركت ثبت 

نشده نام گذاري مي شود و اين مشاركت همانند قوانين مربوط به ازدواج بوده و از امتيازات ذيربط برخوردار 

به استثناء اينكه اين دو نفر نمي توانند سرپرستي فرزندي را با همديگر پذيرا باشند و يا حتي بطور است 

بمنظور اكتساب . قيوميت قانوني يك طفل را هم نخواهند داشت . فردي نيز حق سرپرستي نخواهند داشت 

  . حق ثبت مشاركت بايد مراحل ازدواج را طي نمايند 

ت  • مليـ :  

خارجي مليت و يا مليتهاي فرد در اداره ثبت گزارش ميگردد ولي در مورد يك فرد  در مورد توابع  

چنانچه يك فرد . سوئدي حتي اگر تابعيت خارجي هم داشته باشد انحصاراً تابعيت سوئدي وي قيد ميگردد 

اي را در اين اعالميه ) اداره مهاجرين و يا اداره منطقه اي ( خارجي تابعيت سوئدي اخذ نمايد ، اداره ذيربط 

  .خصوص به اداره ماليات ارسال مي نمايد 

  : فــوت  •

ثبت واقعه فوت بعهدة اداره ماليات مي باشد در صورتيكه متوفي بمنظور اهداف جمعيتي مورد ثبت   

فردي كه بمنظور اهداف جمعيتي ثبت مي گردد ، پس از فوت قابل احياء مي باشد و . قرار گرفته باشد 

  . بت قرار نگرفته باشد فوت وي در دفترچه اداره ماليات ثبت مي شود چنانچه فرد مورد ث

قبل از ثبت فوت صدور گواهي پزشك ضرورت دارد و اگر متوفي قبل از فوت در بيمارستان باشد ، 

در غير اين صورت بايد توسط . بيمارستان مذكور بايد گواهي فوت وي را به اداره ماليات ارسال نمايند 

  . رائه گردد پزشك مربوطه ا
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مراسم تدفين متوفي نبايد اجرا شود تا وقتيكه گواهي فوت از اداره ماليات توسط دستگاه مسئول دريافت 

و نبايد اين اقدام بيش . گردد كه بايد در آن گواهي ، زمان فوت و جزئيات فردي مربوط به متوفي قيد گردد 

و . ود مراسم تدفين بايد يكسال بعد انجام گيردچنانچه باقيمانده متوفي سوزانده ش. ماه طول بكشد 6از 

بمنظور تأييد انجام مراسم در مدت زمان تعيين شده الزم است اعالميه تدفين و يا سوزاندن جسد به اداره 

و در صورت تأخير موضوع ، علّت را بايد اداره ماليات كشف نموده و در صورت نياز به . ماليات ارسال گردد 

وفي براي آخرين بار ثبت گرديده ، اطالع دهد و در مورد تدفين فرد متوفي نيز شهرداري محلي كه مت

  . تأييديه شهرداري الزم و ضروري است 

  : نتايـج ثبت جمعيت 

  .مفهوم و هدف ثبت جمعيت بايد توسط قانون تعيين گردد  -

  .ايشان است سيستم ثبت جمعيت ملزم به تهيه گزارشات جاري در خصوص ساكنين كشور و آدرس  -

سيستم مزبور بايد ثبت اساسي ايجاد نمايد تا بتوان با استفاده از آن به موقعيتهاي مختلف اجتماعي با  -

  .اطالعات موجود در مورد ساكنين كشور ارائه خدمت نمود 

ده كه مورد استفا) نام ، آدرس ، موقعيت خانوادگي ( در سيستم بايد اطالعات مهم مربوط به فرد از جمله  -

  .كاربران مختلفي است جمع آوري گردد 

  . به هر فرد بايد يك كدملي منحصر به فرد اختصاص داده شود  -

اصل در اين سيستم بر  -ورود و پردازش اطالعات براساس يك رويه سريع استاندارد و دقيق انجام گيرد  -

قد ازدواج و پزشك حاضر در هنگام اين مناسبت است كه فرد حاضر در وقوع واقعه ، ماما در واقعه تولد ، عا

  . فوت ملزم به گزارش نمودن واقعه هستند و در موارد نادر شخص خود ملزم به گزارش نمودن واقعه ميگردد
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اداره : اطالعات مربوط به ثبت جمعيت بايد بالفور و ساده در موارد لزوم به ارگانهاي مهم اجتماعي از جمله  -

خابات عمومي ، آمار ، برنامه ريزي مدارس و مسئولين پرداخت مستمري ماليات ، خدمات بهداشتي ، انت

اين بدين معني است كه فرد نياز دارد منحصراً تغييرات اطالعاتي را به . ارائه اطالعات نمايد ... كودكان و 

  . يك اداره اطالع دهد 

مستدل انگارند و آن را براي  عموم افراد بايد گزارش به ثبت جمعيت را استقبال نمايند و آن را منطقي و -

سهولت و رفاه زندگي فردي خود در نظر بگيرند تا از اين طريق بتوان در توزيع و تأمين عدالت اجتماعي و 

  .ارائه خدمت مؤفق شد 

كه اداره محلي ملزم . وجود يك سازمان ثبت احوال مركزي و يك اداره محلي هر دو الزم و ضروري است * 

عات و سازمان مسئول طراحي و برنامه ريزي درخصوص سيستم و برنامه ها و ارائه به روز درآوردن اطال

آموزشهاي الزم به ادارات محلي ، بمنظور كنترل و هماهنگ نمودن ساير ادارات موجود در كشور بر اساس 

  ي      ./روندي واحد و يكنواخت است 

  )ثبت جمعيت سوئد( : 

  http://www.skatteverket.se/download/18.b7f2d0103e5e9ecb08000127/717b03.pdf   

  )خالصه ثبت جمعيت در سوئد( :

.google.com/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwhttp://www
ww2.tai.ee%2FTSO%2FTSO%2Fwww.sm.ee%2Fest%2FHtmlPages%2Fingegerdsterbeck%2F%24fi

-le%2FPopulation%2520registration%2520in%2520Sweden
tce1CAntwrch2GF5P0fu1aext%2520version.ppt&ei=9BoQTs_eH87TgAfYm4HhDQ&usg=AFQjCNE

PIPyA         

  )اسناد کليساي سوئد(:  

https://wiki.familysearch.org/en/Sweden_Church_Records      

 )وقايع حياتي (:

 https://wiki.familysearch.org/en/Sweden_Baptisms_(FamilySearch_Historical_Records(  

   

://en.wikipedia.org/wiki/Identity_documents_in_Swedenhttp ) کارت هويتي ملي(  

                                                 


