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مقدمه
هدف از ارائه گزارش حاضر مطالعه و بررسي و عملکرد کشورهايفنالند و بلژيک در زمينه ثبت وقايع حياتي و
تغيير آدرس مي باشد.
نوع گزارش کاربردي است و بيشتر به مطالعه موردي دو کشور مزبور توجه شده و به اين منظور به منابع و
مآخذ موجود در سازمان اعم از آدرسهاي اينترنتي و برخي کتب مراجعه و پس از جمع آوري مطالب
مربوطه  ،نسبت به ترجمه و تدوين آن اقدام گرديده است و بلحاظ مستند سازي فهرست منابع و مأخذ در
بخش آخر ضميمه است.

گزارش تطبيقي
مطالعه تطبيقي در تعريف  ،يک فرآيند پژوهشي است و از طريق مطالعه و بررسي و ارزيابي و مقايسه با
ديگران  ،امکان دستيابي به تحليل جامع در موضوع مورد مطالعه را فراهم مي آورد.
به اين لحاظ در اين مجموعه تالش شده است با هدف دستيابي به روشهاي نوين و بهينه ثبت وقايع حياتي
و رفع کاستي هاي موجود در روند ثبت در کشور ايران به تحقيق و بررسي در برخي از نقاط دنيا از طريق
مطالعه تطبيقي بپردازيم.
مراحل انجام کار:

 تعيين معيار انتخاب کشورها
با عنايت به تجارب موجود و بررسي مطالعات قبلي در زمينه ثبت وقايع حياتي درکشورهاي دنيا  ،معيارهاي
ذيل براي انتخاب کشور هاي مزبور ،مد نظر بوده است.
 .1انتخاب کشورهاي با تجارب وپيشينه موفق در دولت الکترونيک
 .2دسترسي سريع و آسان به منابع اطالعاتي جامع
 .3وجود منابع به زبان انگليسي
 .4امکان انطباق نحوه ارائه اطالعات مربوط با کشور ايران
 .5وجود دولت الکترونيک در کشورهاي مورد نظر
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 .6تشابه ساختار جمعيتي به شرح جدول ذيل

1

جمعيت

درصد جمعيت زير  15سال

نرخ رشد جمعيت

5231322

12/3

%34

فنالند

16/7

13327362

%55

بلژيک

همانطور که از ارقام موجود در جدول فوق بارز است  ،دو کشور فنالند و بلژيک ترکيب جمعيتي نسبتا"
مشابه دارند و هردو از يک قاره جهان انتخاب شده اند.
از طرفي مطالعات قبلي 2نشان داده که اين دو کشور به لحاظ ساختار از حيث مرجع قانون گذاري (دولتي) ،
امکان ارائه خدمات الکترونيکي و برخورداري از امتياز کارت شناسايي هوشمند شباهت دارند.

 تهيه منابع در خصوص ثبت وقايع حياتي

1

مستند مطالعات تطبيقي  ،شرکت مجري پروژه تهيه و تدوين طرح مديريت جامع فناوري اطالعات(موضوع نامه شماره -3/4/23232
)00/12/12

 2همان-

3

مراجعه به پورتال هاي مربوط و مطالعات قبلي انجام شده در خصوص تجارب کشورهاي مورد نظر در زمينه
دولت الکترونيک و ساختار ان و کارت هوشمند ملي

3

 جمع آوري مطالب در حوزه مطالعاتي مورد نظر
مطالعه مطالب موجود در سايتهاي مربوط و انتخاب مطالب پيرامون نحوه و فرايند ثبت وقايع حياتي در دو
کشور مربوطه از طريق مراجعه به پورتال هاي حکومتي و ساير شبکه هاي اينترني به زبان انگليسي و يا
فارسي
 ترجمه و تهيه گزارش در چهارچوب مورد نظر
 دسته بندي و طبقه بندي يافته ها
 مقايسه و تطبيق مطالب
 جمع بندي

 .1بلژيک
بلژيک دولتي فدرال است ،استفاده از سيستم کارت شناسايي الکترونيکي به منظور ارائه ي خدمات
دولت الکترونيک در اين کشور به خوبي رواج دارد.در سال هاي گذشته کاربردهاي مختلفي براي
دولت الکترونيک در سطح منطقه اي و ناحيه اي توسعه داده شد.
سيستم مديريت هويت الکترونيکي در بلژيک بر اساس استفاده از کارت شناسايي شخصي است. 4
اين کارت همان کارت هويت الکترونيکي است که بمنظور تسهيل دسترسي به خدمات دولت
الکترونيکي براي شهروندان بلژيکي باالي  12سال استفاده مي شود .اين سيستم ارتباط نزديکي با
دفاتر ثبت ملي دارد و در برگيرنده مجموعه اي از ويژگي ها وخصوصيات شهروندان است .احراز
3

کارت هوشمند ملي ،مرکز اموزش وپژوهش سازمان ثبت احوال کشور،موسسه دانش پارسيان 1330
BELPIC

4

هويت کارت شناسايي الکترونيکي بطور مستقيم در برخي از موارد کاربردي از دفاتر ثبت ملي
ميسر است.
اطالعات جمع آوري شده در خصوص شاخص هاي جامعه اطالعاتي در اين کشور در سال 2332
نشان مي دهد ميانگين خانواده ها و شرکتهاي داراي دسترسي به اينترنت به ترتيب رقمي نزديک
به %63و  %72را به خود اختصاص مي دهند .به اين ترتيب امکان تعامل با بخش دولتي براي افراد و
شرکتها وجودارد و انتظار مي رود خدمات دولت الکترونيک در جهت اشتراک گذاري اطالعات براي
جلوگيري از درخواست تکرار ي از شرکت ها و سازمانها کارساز باشد.
اين کشور تحت زير ساخت دولت الکترونيک ،راه اندازي پرتال و سيستم شبکه و تدارکات
الکترونيکي توانسته در بهبود ارتباطات و همکاري و مديريت دانش و همچنين فراهم سازي امکاناتي
نظير جستجوي ساده و پيشرفته و مديريت مستندات موفق باشد و در راستاي ثبت و به روزرساني
اطالعات جمعيتي و وقايع حياتي نيز بنوبه خود اقدامات نويني انجام داده است که در اين قسمت
بطور اجمالي به آن اشاره مي شود .

 والدت

ثبت والدت در بلژيک اجباري است و مهلت آن  15روز بعد از تولد تعيين شده است.

 نحوه ثبت :
 – 1در صورت ثبت ازدواج والدين ،هر يک از والدين  ،به تنهايي و يا با اتفاق مي توانند نسبت به اعالم
والدت اقدام نمايند.
 – 2در صورت عدم ثبت ازدواج والدين ،برابر مقررات قانوني و با اظهار مادر و يا کودک بعد از  12سالگي،
والدت وي را به رسميت مي شناسند (منوط به تعهد همسر بعنوان پدر و يا به رسميت شناختن کودک
پيش از تولد)

 مدارک الزم:
* گواهي والدت ( صادره توسط ماما و يا بيمارستان )
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* کارت هويتي متقاضي ( مادر و يا پدر )
* سند ازدواج يا اعالميه به رسميت شناختن پدر پيش از تولد کودک ،در صورت لزوم

 مراحل ثبت:
* ارائه مدارک مربوط
* دريافت فرمهاي تعيين شده بمنزله برخوداري از مزايا  ،در يکي از شرکت هاي بيمه
پورتال موجود در سايت بلژيک اطالعات کاملي را براي متقاضيان فراهم نموده است.

 محل ثبت:
 – 1دفاتر خدمات ثبت ( مستقر در شهرداريها )
 – 2ثبت والدت در زايشگاه
نکته :شرايط ثبت از هر دو طريق ذکر شده يکسان و شبيه به هم است و الزاماً براي انجام ثبت والدت
بايد دفاترثبت و بيمارستانها به سيستم فناوري اطالعات متصل مجهز باشند و اين امر ثبت همزمان را در دو
مکان غير ممکن مي سازد.

 سلسله مراتب اداري
 اطالعات مربوط به نوزاد  ،در دفاتر ثبت تولد به صورت کتابچه تنظيم و منتشر مي شود و دريافتآن از طريق سايت اينترنتي موجود ميسر است.
 همچنين سايت  Kind & Gezinبه اين منظور راه اندازي شده است.خدمات اطالعات واداري در بلژيک در وب سايت بيشتر به زبان هلندي و فرانسوي است و بخش محدودي از
آن به زبان انگليسي و آلماني ترجمه شده است.

 هزينه ثبت والدت
 – 1پرداخت هزينه بعهده پدر است و در صورتي که حقوق بگير نباشد مادر اين هزينه را مي پردازد.
 – 2اگر پدر و مادر هر دو حقوق بگير نباشند ،يکي از افراد شاغل خانواده اين وظيفه را مي پذيرد.
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 کمک هزينه والدت :
شخص مي تواند بعد از ماه ششم تولد با ارائه مدارک مقتضي به کارمندان مسئول مربوطه درخواست کمک
هزينه والدت را بنمايد .و کمک هزينه از ماه هشتم به بعد قابل پرداخت است و مبلغ آن به تعداد تولدها (
يک قلو يا چند قلو  ،و ترتيب ان (فرزندان و دوم و  ) ...بستگي دارد.
بيمارستان ها برابر مقررات مکلف به ارائه مدارک مربوط به کمک هزينه ها بعد از تولد مي باشند
.

 ازدواج

 شرايط :
 – 1سن ازدواج  11سالگي براي طرفين است( .نکته  :ازدواج افراد باالي  16سال با ارائه اجازه دادگاه و يا
رضايت والدين ميسر مي باشد) .
 – 2ازدواج افراد همجنس نيز به رسميت شناخته شده است .و روند هر دو نوع ازدواج يکسان مي باشد.
– 3حداقل يکي از زوجين بايد مقيم ( دائم و يا موقت ) بلژيک باشد (و مدت اقامت حداقل چند هفته
تعيين گرديده است )
نکته  :براي افرادي که مقيم دائم بلژيک نمي باشند ،اخذ گواهي " اقامت به قصد ازدواج" از دفاتر ثبت
محلي ( شهرداري ) الزامي است.
 مدارک
مدارک اصل يا کپي تائيد شده:
 گواهي والدت طرفين گواهي اجازه اقامت با نام کامل ،مکان و تاريخ تولد ،اقامت قانوني قبلي ،مليت ،وضعيت تأهل برايطرفين
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 سند طالق در صورت ازدواج قبلي ،با درج دقيق تاريخ ثبت طالق و در غير اين صورت ارائه رأيدادگاه صادره از طريق اعالميه خود دادگاه مربوطه
 -گواهي فوت ( در صورت متوفي بودن همسر قبلي )

نکته:
 – 1ارائه مدارک از طريق سفارت خانه هاي واقع در بلژيک نيز ميسور است منوط به اينکه مدارک رسمي
صادر و يا در خارج از کشور تائيد شده باشند  .همچنين در صورتي که مدارک به زبانهاي غير از هلندي ،
فرانسوي  ،آلماني باشند ،حتماً بايد منضم به ترجمه يک مترجم رسمي باشد و امضاء مترجم نيز نياز به
تائيد دارد.
 – 2شهروندان آمريکايي ،عضو نيروهاي مسلح  ،نياز به اجازه ازدواج از سوي مراکز و مقامات نظامي دارند.
 – 3شهروندان خارج از اتحاديه اروپا ،مي توانند نسبت به اخذ گواهي قانوني ازدواج کشور  ،در محل والدت
اقدام نمايند.

 مراسم ازدواج:
 – 1محل اجراي مراسم ،شهرداري محل اقامت يک يا هر دو طرفين است.
 – 2زمان برگزاري حداقل  14روز پس از صدور اعالميه ازدواج مي باشد.
 – 3اعالميه ازدواج بر روي درب شهرداري مربوط نصب مي گردد.
 – 4زوجين مي توانند به اختيار خود خدمات مدني و يا مراسم مذهبي را انتخاب کنند  .البته در برخي از
موسسات مذهبي فقط به زوج هاي غير همجنس اجازه ازدواج مي دهند.
 – 5دفاتر دولتي مستقر در شهرداريهاي محل مراکر قانوني براي اجراي مراسم ازدواج ،هستند.
 – 6حضور دو شاهد در شهرداري براي ثبت ازدواج مدني الزم است.
 – 2پس از پايان مراسم مدني ،ثبت ازدواج در ثبت احوال شهرداري انجام مي گيرد.
 – 1در برخي از مکانهاي خاص ،هزينه ارائه خدمات ازدواج رايگان است.
 – 7دفاتر ازدواج براي زوجين صادر مي گردد و بمنزله سند قانوني و ضعيت ازدواج آنان به حساب مي آيد.
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نکته :ازدواج با يک فرد بلژيکي براي خارجيان بمنزله اخذ مليت بلژيک به حساب نمي آيد.

 زندگي مشترک
در کشور بلژيک  ،افراد مي توانند برابر مقررات و قانون نسبت به تنظيم قرارداد قانوني براي زندگي کنار هم
زوجهاي همجنس و يا غير هم جنس و به شرط عدم ازدواج ،تنظيم نمايند  .که اين مقررات فقط براي افراد
مقيم بلژيک اجرا مي شود.
اعالميه قرارداد مربوط در دفاتر اسناد رسمي مدني تنظيم و در ثبت جمعيت محل اقامت نيز وارد مي گردد.

 موارد مندرج در اعالميه قرار داد زندگي مشترک
 تاريخ نام  ،نام خانوادگي تاريخ و محل تولد ،و امضاء آدرس محل زندگي مشترک طرفين اعالم رضايت و توافق قانوني طرفين -بيانيه اي که حاکي از اطالع طرفين نسبت به مفاد قانوني قرار داد باشد

 رويه ازدواج:
 – 1مراجعه به دفتر ازدواج حداقل  3ماه قبل از تاريخ ازدواج
 – 2ارائه کارت هويتي ازدواج
 – 3دريافت فهرست مدارک و تعيين مدت زمان الزم

 هزينه ها:
 سند ازدواج 23/5 :يورو -اجراي مراسم در شهرداري در روزهاي جمعه و صبح شنبه  :رايگان
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 اجراي مراسم در شهرداري از ساعت  12نيمه شب تا 1:43بعداز ظهر  253يورو  ،فضاي حياط وبالکن نيز در اختيار زوجين مي باشد.
 -زمان صدور اعالميه ازدواج  15 :روز بعد از ارائه مدارک الزم

 طالق
 روند :
 ارائه دادخواست دادگاه به دفاتر برگزاري محل ازدواج ارائه درخواست طالق به دفتر خدمات جمعيت محل اقامت زوجين مهلت اجراي طالق يک ماه پس از دريافت دادخواست

 نحوه دريافت گواهي طالق:
 مراجعه به باجه ها ارسال نامه الکترونيکي به دفتر خدمات ثبت درخواست کتبي ( ارسال نامه ) -نمايش درخواست از طريق باجه الکترونيکي

 انواع طالق:
 – 1تحت شرايط خاص مبتي بر قانون (درخواست يکي از زوجين ) ،اين نوع طالق مي بايد الزاماً پس از
حداقل دو سال جدائي اقدام مي گردد.
 – 2رضايت طرفين  :در اين نوع طالق ،شرط سن طرفين  23سال تعيين شده است ( بخش  2235کد
مدني ) و پيوستگي ازدواج بايد حداقل  2سال ادامه يابد ( بخش  226از قانون کد مدني )
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فوت

 مراحل :
 – 1تائيد فوت وصدور گواهي ثبت فوت:
الف ) پزشک خانواده فوت در خانه و تاريخ آن را تاييد مي کند و نسبت به تکميل گواهي فوت با مشخصات
هويتي و تاريخ و ساعت فوت اقدام مي نمايد.
نکته  :در موارد مشکوک پزشک يا پليس نيز در اين امر مداخله مي کنند.

 – 2گزارش فوت:
الف ) در اولين فرصت انجام مي گيرد و محدوديت زماني ندارد.
ب ) فوت را در افراد بالغ بايد به مأمورين دولت در دفاتر خدمات ثبتي واقع در شهرداري ها گزارش نمايند.
ج ) در برخي از مناطق جزئيات فوت پس از مراجعه شخص از طريق فاکس ارسال نمايند.
 – 3اجازه دفن را مامورين دولت پس از تائيد فوت صادر مي کنند.
بررسي مقامات براي سه خواسته متوفي ( ،در صورت  ،سوزانده شدن جسد ،اخذ مجوز براي سوزاندن و
تعيين قطعه خاکسپاري
 مدارک الزم:
 – 1کارت هويتي متوفي
 – 2گواهي فوت
 – 3گواهي والدت و سند ازدواج
 – 4گواهي ازدواج والدين در صورت وجود
 – 5گواهي رانندگي در صورت نياز
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 – 6ارائه وصيت يا مدرک مبتني بر درخواست متوفي

 اعالم کنندگان فوت:
 – 1خويشاوندان مرحوم
 – 2افراد مسئول مراسم خاکسپاري ( با حضور حداقل يکي از خويشاوندان )

 تنظيم مراسم تدفين  ( :برابر سن ) 12
الف) شهروندان مي توانند براي انتخاب نوع مراسم برخورد با متوفي ،فرم مربوطه را تنظيم ( تدفين  ،سو
زاندن و پخش کردن خاکستر) و نسبت به ثبت مدرک رسمي اقدام کنند بطوريکه هيچ کدام از افراد
خانواده نمي توانند آن را تغيير دهند .نمونه فرمهاي مزبور در دفاتر وابسته به شهرداري قابل دسترسي
است.
ب ) در صورت عدم وجود فرم تنظيم مراسم تدفين  ،خانواده و در موارد خاص همسر متوفي حق دارند
نسبت به موضوع تصميم گيري نمايد .در صورت اختالف بين اعضاء خانواده در اين زمينه  ،دادگاه نسبت
به حل و فصل موضوع دخالت مي کند .چنانچه متوفي خويشاوندي نداشته باشد دفاتر محلي مراسم تدفين
را به عهده مي گيرد.
نکته  :موميايي کردن جسد مجاز نيست مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز مثل انتقال بين المللي جسد (
به وطن فرد )

 انواع برخورد با جسد
 تدفين سوزاندن جسد و پخش خاکستر بر روي اماکن تعيين شده در قبرستان سوزاندن جسد و پخش خاکستر در آبهاي ارضي سوزاندن جسد و پخش خاکستر روي چمن اماکن تعيين شده در قبرستان سوزاندن جسد و قراردادن خاکستر در گودال ( قبر ) در گورستان -سوزندان و نگهداري خاکستر خارج از قبرستان براي خانواده
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 هزينه تدفين: در قبرستانهاي متعلق به اراضي شهرداري ،تا  5سال رايگان است. خانواده مي تواند در صورت تمايل براي بازسازي قبر به مدت  53سال هزينه پرداخت نمايد. -پاکيزگي اطراف قبر از وظايف خانواده است ودر صورت تخلف به آنها اخطار داده مي شود.

 شرايط بازگرداندن جسد به وطن
 – 1طي مراحل ذکر شده در خصوص ثبت اوليه فوت
 – 2اعالم درخواست بازگرداندن جسد به وطن توسط گزارشگر فوت
 – 3ارائه مدارک الزم براي اقدام در اين زمينه
 – 4پيروي از نکات و مقررات ذيل:
الف -مهر و موم کردن تابوت ،چک پليس و تهيه مدارک الزم براي اين کار
ب -تائيد پزشک بر عدم ابتال ء متوفي به بيماري مسري و موميايي جسد در صورت درخواست کشور
مربوط
ج -ارائه پذيرش مدرک کشور مقصد
د -صدور مجوز انتقال جسد توسط منطقه اي که فوت در آنجا رخ داده است
هـ  -تقبل نقل و انتقال جسد توسط مرکز برگزاري مراسم تدفين

 تغيير آدرس

افراد بايد تغيير آدرس خود را به شهرداري محلي که مربوط به آدرس جديد است اعالم نمايند.
 نحوه ي ثبت تغيير آدرس:
 – 1مکتوب ( نامه ،فاکس  ،پست الکترونيکي )
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 – 2حضور شخص در بخش خدمات جمعيت

 اطالعات
در موارد ثبت مکتوب الزم است اطالعات مندرج ذيل درج گردد:
 – 1هويت ( نام  ،نام خانوادگي  ،تاريخ تولد ،شماره ملي )
 – 2آدرس قبلي
 – 3آدرس جديد
 – 4هويت کامل همراهان متقاضي
 – 5هويت کامل اشخاصي که با متقاضي زندگي مي کنند
 ثبت آدرس
ثبت آدرس در طي  1روزکاري هفته و پس ازمراجعه به آدرس جديد انجام مي گيرد.
تغيير آدرس را مي توان از طريق بخش اداري الکترونيکي نيز اعالم نمود ( .و يا از طريق  crish boxو
با استفاده از کارت هويتي الکترونيکي و کارت خوان )

افراد خارجي:
افراد خارجي که براي اولين بار وارد بلژيک مي شوند براي ثبت اطالعات خود به دفتر امور خارجيان
مراجعه مي کنند و در دفتر جمعيت ثبت مي شوند  .اين افراد بايد براي اعالم تغيير نشاني خود به
خدمات شهري مراجعه کنند .و نحوه مراجعه آنها نيز مانند ساير ساکنين دائم بلژيک است.

قوانين و مقررات:
در کشور بلژيک قوانين ذيل به گونه اي با وقايع حياتي ثبت در ارتباط مي باشند که مطالب مشروحه
فوق از اين قوانين استنباط شده و در حال اجرا است:
کدهاي مدني 1134/3/21:
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قانون مليت 1714/6/21 :
قانون نامگذاري 1712/5/15:
اليحه نام ونام خانوادگي 1274/1/25:
قانون شوراي شهرداري 1777/5/4 :

5

جمع بندي
جدول وقايع حياتي در بلژيک
واقعه

مدارک و اطالعات

والدت

*گواهي والدت ( صادره
توسط ماما و يا بيمارستان )

اعالم

مهلت

مدرک

کننده

اعالم

صادره

والدين

15

کتابچه
هويتي
گواهي
ثبت

هزينه

جريمه-عدم

مرجع ارائه

اعالم در

خدمات

موعد مقرر

* کارت هويتي متقاضي (
مادر و يا پدر )

*

*

* سند ازدواج يا اعالميه به

*دفاترخدمات
ثبت ( مستقر
در شهرداريها )
*ثبت والدت
در زايشگاه

رسميت شناختن پدر پيش از
تولد کودک ،در صورت لزوم

ازدواج

 -گواهي والدت

طرفين

طرفين
اجازه

 -گواهي

اقامت با نام
کامل ،مکان و
تاريخ

تولد،

اقامت

قانوني

قبلي،

مليت

 15روز
پس از
صدور
اعالميه
ازدواج

،وضعيت تأهل
براي

هر

دوطرفين
 سند طالق درصورت ازدواج
قبلي ،با درج
دقيق

تاريخ

ثبت طالق و در
غير اين صورت

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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دفاتر
ازدواج-
فرداد
ازدواج

2335:

سند
يرو
اجراي مراسم :
روزهاي
در
عادي رايگان
ودر رزوهاي
اداري
غير
233يورو

*

شهرداري
محل اقامت
يک يا هر دو
طرفين

رأي

ارائه

دادگاه صادره
طريق

از
اعالميه

خود

دادگاه مربوطه
 گواهي فوت (صورت

در
متوفي

بودن

همسر قبلي )

طالق

ارائه دادخواست دادگاه به
دفاتر برگزاري محل ازدواج
 -ارائه درخواست طالق

طرفين -يا
از
يکي
زوجين تحت
شرايط
قانوني

يکماه
پس از
دريافت
دادخوا
ست

گواهي
طالق

*

*

دفتر خدمات
ثبت

فوت

-1کارت هويتي متوفي

خويشاوندا

 – 2گواهي فوت

ن مرحوم

در

 – 9گواهي والدت و سند

 – 2افراد

ازدواج

مسئول

 – 4گواهي ازدواج والدين

مراسم

گواهي
ثبت
فوت:
جواز
دفن

*

*

دفاتر خدمات

در صورت وجود

خاکسپاري

 – 1گواهي رانندگي در

( با حضور

صورت نياز

حداقل

 – 2ارائه وصيت يا مدرک

يکي

مبتني

تغيير ادرس

بر

درخواست

از

خويشاوندا

متوفي

ن)

هويت ( نام  ،نام خانوادگي

متقاضي

اولين
فرصت
انجام
مي
گيرد و
محدود
يت
زماني
ندارد.

بعد از

اعالميه

،تاريخ تولد ،شماره ملي )

مراجعه

تغيير

 – 2آدرس قبلي

به

ادرس

 – 9آدرس جديد

آدرس

 – 4هويت کامل همراهان

جديد

متقاضي
 – 1هويت کامل اشخاصي
که با متقاضي زندگي مي
کنند
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ثبتي واقع در
شهردار

رايگان

*

شهردار محل

 .2فنالند
فنالند يک جمهوري با ساختار مجلس و حکومت واحد است که در آن مديريت غير متمرکز اعمال مي شود
و شهرداريها به طور مستقل عمل مي کنند و وزراء به طور مستقل هريک مسئول بخشي از پار لمان
هستند.سيستم مديريت هويت الکترونيک در مفهوم دولت الکترونيک در سطح بين الملل توسعه داده شده
است و تالش هاي زيادي در حال انجام است تا با استفاده از احراز هويت  ،خدمات بيشتري در بخشهاي
مختلف قابل ارائه باشد.
زيرساخت دولت الکترونيک در اين کشور با راه اندازي پورتال و سيستم شبکه هاي مختلف داخلي و
خارجي و همچنين تدارکات الکترونيکي بستر مناسبي براي دسترسي به اطالعات دولتي و پارلماني و يا
خدمات الکترونيکي را فراهم مي آورد.
مرکز ثبت جمعيت فنالند با صدور کارت شهروندي و تلفيق آن با کارت تامين اجتماعي ارائه برخي از
خدمات کاربردي را فراهم آورده و براي خدمات آنالين عمومي و توسعه ي آن ويژگي هاي خاصي تعيين
نموده است و در اين راستا وقايع حياتي را در بر مي گيرد.

 والدت
والدت بايد به اداره ثبت در طي  2روز اعالم گردد.
مراحل ثبت :
 – 1ثبت جزئيات مربوط به والدت در بيمارستان
 – 2ارسال اطالعات از بيمارستان بطور مستقيم به ادارات محلي ثبت
 – 3اختصاص شماره هويتي به فرد در ادارات محلي
 – 4صدور گواهي والدت براي نوزاد در ادارات محلي
 – 5ارجاع گواهي والدت براي والدين

17

 – 6گزارش هويت نوزاد به ادارات ثبت محلي توسط والدين
محتوي سند والدت:
* مدت بارداري
* کمکهاي پزشکي در زايمان
* نام زايشگاه
* مشروعيت
* چند قلوي و يا يک تولدي
* نام نوزاد  ،جنيسيت ،مليت  ،تاريخ و محل تولد
* شماره هويتي فردي
* وزن و قد به هنگام تولد
* نتيجه تست فعاليت مبني بر معيار APGAR6
* زبان کودک
* زبان والدين ( هر دو )
* دين
* نام ،سن ،وضعيت تأهل  ،آدرس و شغل والدين
مراحل ثبت تولدهاي خارج از کشور:
 – 1مراجعه به سفارت ها ي فنالند و يا کنسولگريها
 – 2ترجمه اصل گواهي والدت به زبان فنالندي و يا سوئدي توسط مترجم رسمي
 – 3تکميل و ارائه فرم محلي اعالميه والدت خارج از کشور و بانضمام گواهي والدت يا شناسنامه

 APGARتستي است که حرکت اعضاء بدن  :عضالت ،نبض و رنگ پوست و وضعيت تنقس نوزاد را در هنگام تولد مشخص مي سازد.
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 ازدواج

مراسم:
 – 1در کليسا و يا برابر مراسم مدني برگزاري مي شود.
 – 2قبل از برگزاري مراسم ،ادارات ثبت محلي به بررسي موانع آن مي پردازند.
 – 3درخواست بررسي موانع را زوجين و يا يکي از آنها از کليساي محل مي نمايد.
 – 4کليساي مربوط درخواست موانع را بررسي و اعالميه عدم وجود مانع را صادر مي کند و طرفين بايد آن
را (يک هفته بعد از درخواست ) امضاء نمايند.

شرايط ازدواج:
 – 1سن  11سالگي
 – 2عدم ازدواج و يا مشارکت قبلي
 – 3عدم وجود رابطه خويشاوندي  :بستگان نزديک حق ازدواج ندارند ( .فرزند والدين و خواهر و برادرها از
يک نسل  ،فرزند خواهر و برادر مثل عمو و عمه ،فرزند خوانده والدين .البته در دو مورد اخير ازدواج با کسب
مجوز از دادگستري مجاز است )
 -4اعضاء هر کليسا با مراجعه به کليساي مزبور ازدواج مي کنند ( انجيلي – ارتودکس – کليساي کاتوليک)
 – 5ازدواج هاي مدني را در ادارات ثبت محلي انجام مي دهند
 – 6حضور دو شاهد براي ازدواج ثبت در کليسا ضروري است
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 – 2عالوه بر جزئيات صدور گواهي عدم وجود مانع ،در ازدواج هاي شرعي ،رعايت قوانين مربوط به جامعه
مذهبي طرفين ضرورت دارد.
ازدواج شرعي:
مکان:
 در کليساي لوتري – انجيلي در کليساي ارتدکس يونان -در هر جامعه مذهبي ديگري که داراي مجوز وزارت آموزش براي اجراي مراسم ازدواج باشد.

افراد مجاز به اجراي مراسم مذهبي:
بر اساس قانون ازدواج در فنالند ،افراد ذيل مجاز به اجراء مراسم ازدواج مي باشند:
– 1اسقف کليساي لوتري انجيلي
 – 2اسقف کليساي ارتودکس يونان
 – 3مسئولين ذيصالح ساير جوامع مذهبي
مدارک الزم:
پاسپورت و کپي  2صفحه ي اول شناسنامه
گواهي والدت يا خروج بين المللي فاکس از ثبت والدت
گواهي فوت و طالق ( در صورت فوت يا طالق همسر )
درخواست بررسي مانع ازدواج ( با امضاء دو شاهد )
زندگي مشترک:
 برابر مقررات در فنالند ،افراد در زندگي مشترک در برخي از قوانين همکاري معادل با ازدواجهستند.
 -ثبت زندگي مشترک ازدواج نيز در ادارات ثبت ميسور است .
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 براي اجراي مراسم نياز به شهود ندارند. بررسي موانع ازدواج انجام مي گيرد. تبعات حقوقي اين نوع زندگي همانند ازدواج است ( مگر خالف آن را قانون ثابت کند ) زوجين حق اقدام به فرزندخواندگي با همديگر را ندارند.نحوه ثبت ازدواج مدني:
 – 1در اداره ثبت محلي انجام مي گيرد.
 – 2رئيس اداره منوط بر اينکه مسئول ثبت و يا قاضي کارآموز بخش باشد مي تواند اقدام به ثبت
مشارکت نمايد.
 – 3در ساعات اداري از وظايف رسمي ثبت کننده به حساب مي آيد.
 – 4در ساعات غير اداري اختياري است.
هزينه:
 – 1در ساعات اداري در خود اداره ،ثبت و اجراء مراسم ازدواج رايگان است .
 – 2در خارج از اداره  123يورو در ساعات غير اداري  233يورو است .
تبصره  :الزم به ذکر است که هزينه رفت و آمد ( اياب و ذهاب ) ثبت کننده و يا مأمور مربوطه نيز بايد
جداگانه محاسبه شود.

 طالق
مراحل انجام طالق:
 – 1مبتني براي رأي دادگاه و تحت شرايط ذيل ازدواج فسخ مي گردد:
* پس از شش ماه زندگي مشترک
*پس از دو سال متارکه
 – 2رسيدگي به طالق با ارائه درخواست مکتوب به دادگاه ( بخش و منطقه ) انجام مي گيرد.
21

* ارائه درخواست مي تواند فردي و يا با هم باشد.
مراحل درخواست طالق:
 – 1شش ماه بعد از ارائه دادخواست به دادگاه مرحله اول رسيدگي تلقي مي گردد.
 – 2بعد از اتمام شش ماه دوره تجديد نظرآغاز مي گردد و رسيدگي به درخواست نهايي مي شود.
نحوه مراجعه براي اقدام:
 – 1فرد شخصاً مراجعه مي کند.
 – 2از طريق مقامات رفاهي اجتماعي اقدام مي نمايد.

 فوت
ثبت :
 محل  :ثبت کننده هاي جمعيتي
 مراحل:
 – 1ارسال گزارش فوت از بيمارستانها و يا موسسات به ثبت کننده جمعيت
 – 2صدور گواهي فوت در ثبت جمعيت
 – 3ارائه و ارسال گواهي فوت به نزديکترين خويشاوند
* تبصره  :در موارد خاص پليس مکلف است ضمن بررسي و ذکر علت فوت ،موضوع را به اطالع ساير
مقامات مرتبط برساند.
 – 4اطالع رساني به اداره ثبت شرکت ،بيمه ،بانکها و وراث توسط خويشاوندان متوفي
مفقودين:
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 – 1گمشدگان در صورت ارائه حکم قضايي متوفي اعالم مي شوند .بستگان آنها نياز به ارائه اعالميه
ندارند و محدوديت زماني نيز براي ادامه درخواست آنها وجود ندارد .و چنانچه فرد در معرض تهديد به
مرگ باشد مي تواند بالفاصله پس از مفقود شدن ن وي  ،مراتب را به اطالع مسئول ذيربط برساند.
دسترسي به اطالعات موجود در اعالميه فوت مفقودين خارج از کشور :
به اداره صادرکننده که در سايت جمعيت وجود دارد مراجعه و نسبت به تکميل فرمهاي مربوطه اقدام
نمايند.
اطالعات موجود در فرم متوفي:
* نام – نام خانوادگي ( فعلي و سابق )
* شماره هويتي
* تاريخ والدت
* محل والدت در فنالند
* آخرين محل اقامت در فنالند
* تاريخ و محل فوت
* محل دفن متوفي ( خارج يا داخل کشور )
* محل سوزانده شدن متوفي ( در خارج از کشور )
* ضمائم  :مشخصات تماس ارسال کننده اعالميه – تاريخ – امضاء نام به مشخصات تماس با سفارت
براي خارج از کشور

کفن و دفن:
 کفن و دفن درگورستانهاي کليساي بخش انجام مي گيرد ( همه اعضا و هم سايرين ) -هزينه براي همه يکسان است
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تبصره  :افرادي که وابسته به گروههاي مذهبي نيستند مي توانند نسبت به انتخاب مراسم تدفين به
دلخواه خود عمل کنند .و حتي نسبت به انتخاب خريد محل دفن گورستانهاي غير مذهبي نيز اقدام
نمايند
 دسترسي به فهرست الفبائي مراکز کفن و دفن در سايت فنالند وجود دارد. امکان ارتباط با خدمات کفن و دفن مراکز صدور اعالميه فوت شهروندان متوفي در خارج از کشورنيز وجود دارد .

 خدمات آدرس
مراکز اطالع رساني آدرس در فنالند  ،با مرکز ثبت جمعيت و ادارات محلي ثبت در ارتباط هستند امکان
دسترسي به آدرس افراد مقيم دائم از طريق تلفن و يا اينترنت به آساني ميسر است.

ثبت آدرس:
در سامانه اطالعات جمعيت موجود است.

اطالعات موجود در سامانه آدرس:
 نام  ،نام خانوادگي ( قبلي و فعلي )
 تاريخ تولد
 محل اقامت قبلي و فعلي

اطالعات فردي الزم براي دسترسي به آدرس:
نام ،نام خانوادگي ( قبلي و فعلي )
تاريخ دقيق تولد
آدرس و محل اقامت قبلي فرد
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توجه :دسترسي به ادرس فرد در صورتي ميسر است که شخص دسترسي به اطالعات فردي خود را
برابر مقررات ممنوع نکرده باشد.
نحوه دسترسي به آدرس:
 - 1تماس تلفني ( از  1صبح تا  13شب )
 – 2خدمات اينترنتي ( شبانه روزي است )
 – 3مراکز خدماتي ( از جمله بانک هاي خاص )
نکته  :با استفاده از سبد خريد موجود در شبکه اينترنتي هر فرد مي تواند به يک تا  2آدرس دسترسي و
هزينه آن  1/23يورو مي باشد.
 – 4ارسال نامه الکترونيکي به اداره محلي ثبت هلسينکي

اعالميه تغيير آدرس:
برابر مقررات فنالند اشخاص بهنگام اطالع از جابجائي بايد:
 .1محل سکونت جديد ( دائم يا موقت ) خود را در صورتي که بيش از سه ماه باشد  ،يک ماه
قبل از جابجايي به دفاتر ثبت اطالع دهند.
 .2نسبت به اخذ اطالعيه جابجايي خود از دفاتر مزبور ،حتي المقدور طي هفته آخر سکونت خود
اطمينان يابند.

نحوه اعالم تغيير آدرس:
 – 1از طريق سرويس بر خط  24ساعته و با استفاده از رموز دسترسي موجود در بانکها و يا کارتهاي
هويتي و يا کلمه عبور پستي فرد
 – 2تماس تلفني با بخش خدمات تغيير آدرس روز هاي دوشته تا جمع  ،از  1صبح تا  4/15بعد از ظهر
 – 3مکاتبه وارسال فرم مربوط به اداره پست و يا دفاتر محلي ثبت

قوانين و مقررات:
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در کشور فنالند قوانين ذيل به گونه اي با وقايع حياتي ثبت در ارتباط مي باشند که مطالب مشروحه
فوق از اين قوانين استنباط شده و در حال اجرا است.
قانون ازدواج ( :ماده  235سال ) 1727
اليحه ازدواج مصوبه 1712/11/16 :
قانون ثبت 1725/7/5:
قانون نامگذاري 2333/5/16:
قانون نام خانوادگي27/12/5 :
قانون فرزند خواندگي15/2/1 :
قانون ثبت مشارکت
اعالم فوت2335/3/4 :
قانون اطالعات فردي (:ماده  523سال )1777

جمع بندي
جدول وقايع حياتي در فنالند
مهلت

مدرک

اعالم

صادره

واقعه

مدارک و اطالعات

اعالم کننده

والدت

مدت بارداري
* کمکهاي پزشکي در زايمان
* نام زايشگاه
* مشروعيت
* چند قلوي و يا يک تولدي
* نام نوزاد ،جنيسيت ،مليت ،
تاريخ و محل تولد
* شماره هويتي فردي

بيمارستان  2روز
والدين

هزينه

جريمه-

مرجع

عدم

ارائه

اعالم در

خدمات

موعد
مقرر
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گواهي
والدت
وگزارش
هويت نوزاد

 5يورو

*

ادارات
محلي
ثبت

* وزن و قد به هنگام تولد
* نتيجه تست فعاليت مبني بر
2
معيار APGAR
* زبان کودک
* زبان والدين ( هر دو )
* دين
* نام ،سن ،وضعيت تأهل  ،آدرس
و شغل والدين

ازدواج

پاسپورت و کپي  2صفحه ي اول
شناسنامه
گواهي والدت يا خروج بين المللي
فاکس از ثبت والدت
گواهي فوت و طالق ( در صورت
فوت يا طالق همسر )
درخواست بررسي مانع ازدواج ( با
امضاء دو شاهد )

رئيس
اداره-
مسئول
کليسا

*

ساعت اداري *
:رايگان
درخارج از
اداره123:يورو
در ساعات
غير اداري
 233يورو

طالق

درخواست

دادگاه

*

*

*

*

فوت

نام – نام خانوادگي ( فعلي و

اشخاص و يا
بيمارستانها و
ثبت کننده
هاي جمعيتي
طريق
از
ارسال گزارش

محدوديت

گواهي

ندارد

فوت

*

*

سابق )
* شماره هويتي
* تاريخ والدت
* محل والدت در فنالند
* آخرين محل اقامت در فنالند

*

ادارات
ثبت
محلي
کليسا

ثبت
کننده
هاي
جمعيت

تاريخ و محل فوت

* محل دفن متوفي ( خارج يا
داخل کشور )
* محل سوزانده شدن متوفي (
در خارج از کشور )
* ضمائم  :مشخصات تماس
ارسال کننده اعالميه – تاريخ –
امضاء نام به مشخصات تماس
با سفارت براي خارج از کشور

تغييرآدرس
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نام
،
نام
خانوادگي ( قبلي
و فعلي )
تاريخ تولد
محل اقامت قبلي

مراکز
آدرس

اعالم

يکماه قبل
از جابجائي

اعالميه
تغييرآدرس

*

*

 APGARتستي است که حرکت اعضاء بدن  :عضالت ،نبض و رنگ پوست و وضعيت تنقس نوزاد را در هنگام تولد مشخص مي سازد.
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ادارت
محلي و
مرکز
ثبت
جمعيت

و فعلي

نتيجه
کشور هاي بلژيک و فنالند با نسبت جمعيت تقريبي  2به ،1و به لحاظ برخورداري از برنامه هاي دولت
الکترونيک تا حد زيادي شبيه به هم باشند و ارقام وآمار موجود در جدول ذيل خود گواه اين مدعاست.

کشور

زيرساخت
الکترونيکي

دسترسي به اينترنت

خانواده

شرکتها

ثبت
وقايع
حياتي

ثبت
آدرس

خدمات
ارائه
الکترونيکي

فنالند



%67

%77







بلژيک



%63

%72







زير ساخت دولت الکترونيکي در اين دو کشور متشکل است از پرتال،شبکه وساير تدارکات الکترونيکي و
هدف از آن بهبود ارتباطات وهمکاري و مديريت دانش است وبدين ترتيب براي ارائه خدمات به شهروندان
از اين طريق قوانين خاصي تصويب گرديده تا نظارت برنحوه عملکرد و حمايت از زندگي خصوصي افراد و
حق دسترسي به اسناد و اطالعات و همچنين حمايت از آن بسهولت ميسر باشد.
همچنين بر اساس مطالعات سازمان ملل و گزارش آن در سال 12331در زمينه آمادگي الکترونيکي
کشورهاي بلژيک و فنالند به ترتيب رتبه 24و 15را به خود اختصاص داده اندو در بين شاخص هاي مورد
نظر سازمان ملل در زمينه خدمات براي شهروندان در بخش درخواست اسناد تولد وازدواج کشور بلژيک
نسبت به فنالند وضعيت مطلوبتري ( 4به  )0دارد درحاليکه درمورد اعالن تغيير اين روند کامال
معکوس است و فنالند در مرحله ي تراکنش(اداره کامال الکترونيکي ) است.

3

همان،ص110
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:منابع و مآ خذ
http://diplomatie.belgium.be/en/services
http://www.publicrecordcenter.com/international_background_check.htm
https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Belgium_Civil_Registration_(FamilyS
earch_Historical_Records
https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Belgium_Civil_Registers
http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf

.1
.2
.3
.4
.5

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?site=4 .6
http://www.suomi.fi/suomifi/english/services_by_topic/families_and_social_services/a_dea .7
th_in_the_family/death/index.html
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/asiasanat.php?start=a&id=1233 .3
1330 موسسه دانش پارسيان،مرکز اموزش وپژوهش سازمان ثبت احوال کشور، کارت هوشمند ملي

.7
http://belgium.angloinfo.com/healthcare/pregnancy-birth/registration- .13
/nationality
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