آشنايي با ثبت احوال ساير كشورها
مطالعه موردي كشور
ايرلند شمالي

ترجمه و تأليف:
داود فاضل – كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
تكتم پرويش -كارشناس ارشد جمعيت شناسي

مقدمه
کشوری است در شمال جزیره ایرلند و در غرب جزیره
بریتانیا .این کشور به همراه انگلستان ،اسکاتلند و ویلز کشور
پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را تشکیل
میدهد و پایتخت آن شهر بلفاست است.
ایرلند شمالی ،پارلمان مستقلی دارد و مجمع ایرلند شمالی
در محلی به نام استورمونت در بلفاست قرار گرفتهاست.
تشکیل این مجمع و دولت ائتالفی ایرلند شمالی نتیحه یک
روند صلح طوالنی و سخت می باشد که در روزی موسوم به
"جمعه نیک" به نتیجه رسید .این توافق سبب گشت تا
ستیز خشونت بار بین جمهوریخواهان و وحدت طلبان که
دههها ادامه داشت ،پایان گیرد.

دفتر ثبت عمومی ( ( )GRONIاداره ثبت احوال )
 دفتر ثبت عمومي ( )GRONIبخشي از آژانس تحقیقات آمار
ایرلند شمالي( )NISRAاست .و در درجه اول در ارتباط با ثبت
تولد ،مرگ ،ازدواج و مشارکت هاي مدني مسئولیت اجرایي دارد.

اطالعات ثبت شده در دسترس عموم قرار ندارد اما اطالعات در
اختیار آنها در گواهي هاي تأیید شده ارائه مي شود GRONI .در
جستجوي شجره نامه ها فعالیت چنداني ندارد هرچند که
اطالعات موجود در این پرونده ها مي تواند شامل اطالعات با
ارزش ،براي افرادي که شجره نامه تدوین مي نماید ،باشد.

وظایف و اطالعات موجود در دفتر ثبت عمومی
 GRONI دارای اطالعات تولد،مرگ،ازدواج و پروندههای تصویبی
است.همچنین یک سیستم جستجوی عمومی که در آن امکان
جستجو براساس ایندکسهای کامپیوتری نظیر شاخص نام و نام
خانوادگی ،تاریخ و محل رویداد ،نیز فراهم می باشد.
 اداره ثبت عمومی ،به موجب قانون مسئولیت ثبت ،احوال افراد در
خصوص تولد ،ازدواج و مرگ و میر در کشور ایرلند شمالی را دارد .که

این تحوالت را بعنوان سوابق هویتی افراد حفظ و در صورت
درخواست نسخه هایی از گواهی را صادر می نماید.

گواهی تولد
 ثبت تولد در ایرلند به اول ژانویه  1864بر می گردد.
 گواهی والدت شامل اطالعات ذیل می باشد:
 تاریخ و مکان تولد نام جنسیت نام و نام خانوادگی و محل سکونت پدر نام و نام خانوادگی و مادر مرتبه اجتماعی و شغل پدر امضا ،مدرک تحصیلی و محل اقامت اعالم کننده تاریخ ثبت گواهی امضاء کارمند ثبت احوال تاریخ و نام غسل تعمید ،اگر پس از ثبت تولد اضافه شده باشد.

انواع گواهی های صادر شده توسط : GRONI

 ثبت ازدواج در ایرلند در اول آوریل سال  1845آغاز و اطالعات قبل از 1922
اسناد از طریق دفاتر منطقه ای شورای محلی و سوابق اداره ثبت عمومی در
دسترس می باشد.
 گواهی ازدواج شامل اطالعات ذیل می باشد:
-

-

-

تاریخ ازدواج
نام و نام خانوادگی عروس و داماد
سن ( که اشاره به سن ازدواج در  21سال تمام دارد)
سابقه ازدواج قبلی ( بیوه) ... ،
شغل
محل اقامت در زمان ازداج
نام و نام خانوادگی پدر( در بسیاری از موارد هنگامی که پدر فوت کرده باشد نام
وی ذکر نمی شود)
شغل و حرفه پدران
کلیسایی که ازدواج در آن انجام شده است.
نام دو نفر شاهدو روحانی و کشیش



گواهی فوت

 ثبت وفات در ایرلند به اول ژانویه  1864بر می گردد
 گواهی فوت شامل اطالعات ذیل می باشد
 تاریخ و محل فوت نام و نام خانوادگی جنسیت وضعیت ازدواج ( متأهل) ... ، سن و تاریخ تولد شغل و حرفه گواهی علت مرگ و طول مدت بیماری امضاء ،مدرک تحصیلی و محل اقامت اعالم کننده تاریخ ثبت

سایر اطالعات موجود در اداره ثبت عمومی
 ثبت مرده زایی
 سابقه ثبت مرده زایی در ایرلند شمالی به اول ژانویه  1961برمی گردد با این
وجود اطالعات آن جهت جستجوی عمومی در اختیار نمی باشد.

 ثبت فرزند خواندگی
 ثبت سوابق این افراد (فرزند خواندگی) که براساس رای دادگاه های ایرلند
شمالی صورت پذیرفته از سال  1931به تصویب رسید

 ثبت متولدین اتباع
 سوابق تولد اتباع مربوط به کودکانی یکی از آنها پدر و مادر می باشد در ایرلند
شمالی به دنیا آمد و یا پس از اول ژانویه سال  1922ثبت نام کرده بودند

 ثبت فوت اتباع
 سوابق مرگ و میر مربوط به افرادی که در ایرلند شمالی به دنیا آمده اند از اول
ژانویه سال  1922به ثبت رسیده است

 گروه خدمات ثبتی
 سوابق تولد ،مرگ و ازدواج بعد از اول ژانویه سال  1927از طریق قانون ارتش از
سال  1879ثبت شده است



متولدین ثبت شده در کنسولي ها



سوابق تولد کودکان داراي پدر و مادر ایرلندي شمالي که در خارج از کشور توسط کنسولي
بریتانیا از اول ژانویه سال  1922ثبت شده است



فوت هاي ثبت شده در کنسولي ها



سوابق فوت اشخاص ایرلندي شمالي که در خارج از کشور توسط کنسولي بریتانیا از اول ژانویه
سال  1922ثبت شده است



ازدواج هاي ثبت شده در کنسولي ها



سوابق ازدواج اشخاص ایرلندي شمالي که در خارج از کشور توسط کنسولي بریتانیا از اول ژانویه
سال  1923ثبت شده است



ازدواج هاي ثبت شده در کنسولي ها



سوابق تولد ،مرگ و ازدواج اشخاص ایرلندي شمالي توسط کمیساریاي عالي بریتانیا در
کشورهاي مشترك المنافع از اول ژانویه سال  1950ثبت شده است



ازدواج هاي خارجي



نسخه هاي گواهي شده (ترجمه شده) مربوط به ازدواج افراد از ایرلند شمالي در کشورهاي
خارجي با توجه به قوانین این کشور ،بدون حضور یک افسر کنسولي بریتانیا



مرگ و میر ناشي از جنگ



سوابق مرگ و میر افرادي که در ایرلند شمالي به دنیا آمده اند و در طول جنگ بین سال هاي
 1939و  1948فوت نموده اند

شرایط درخواست گواهی تولد ،فوت ،ازدواج و مشارکت مدنی
 افراد می توانند درخواست خود را ،از طریق تلفن یا فکس ،و یا آنالین از
طریق سایت  www.nidirect.gov.uk/groو یا از طریق پست به دفتر
عمومی ثبت ،به نشانی آکسفورد ،خیابان  Chichester 55-49در
بلفاست  .HL4 BT1ارسال نمایند .درخواست های های شخصی ظرف

 3روز کاری آماده و درخواست های پستی ،تلفن ،فکس و بر آنالین در
عرض  7روز کاری آماده می شوند .فرم های درخواست در دفتر ثبت نام
عمومی ،دفاتر ثبت منطقه ،دفتر مشاوره شهروندان  PRONIو یا
بصورت آنالین در دسترس می باشد.

درخواست گواهی تولد ،تصویب فرزند خواندگی ،فوت ،ازدواج یا
مشارکت مدنی آنالین:
 از طریق لینک مربوطه در سایت ثبت احوال و با پر نمودن فرم مربوط

به هر خدمت و داشتن کارت اعتباري براي پرداخت هزینه ارائه
خدمات ،امكان درخواست جهت گواهي هاي تولد ،تصویب فرزند
خواندگي ،فوت ،ازدواج یا مشارکت مدني امكان پذیر مي باشد.
 اداره ثبت عمومي هنگامي که اطالعات ناقص و یااطالعات مورد نیاز
تكمیل نگردد مانند( نام ,نام خانوادگي,تاریخ ,محل رویداد و ) ...قادر به
ارائه خدمت نمي باشد.

هزینه های ارائه خدمات
 هزینه نسخه گواهي شده گواهي تولد  /فرزندخواندگي  /ازدواج  /مشارکت
مدني  /فوت  14پوند مي باشد که در صورت درخواست هر عدد کپي اضافي
مبلغ  8پوند دریافت خواهد شد.
 گواهي موقت تولد /فرزند خواندگي  14پوند که تنها شامل نام خانوادگي ،نام،
جنس ،تاریخ تولد و منطقه تولد است .گواهي موقت به طور کلي فقط به
عنوان مدرك اثبات سن پذیرفته شده است .الزم به ذکر است گرفتن
پاسپورت ایرلندي یا بریتانیایي با گواهي تولد موقت امكان پذیر نمي باشد و
ارائه گواهي دائم مورد نیاز است.

ثبت والدت و نام گزینی
 طبق قانون تمامی تولدهایی که در ایرلند شمالی اتفاق می افتد باید به ثبت
برسد .نیاز به مدارک ثبت والدت باتوجه به استفاده از خدمات اجتماعی مختلف
الزامی می باشد.
 -3-2 مهلت قانونی ثبت والدت
 یک والدت در عرض  42روز از تاریخ تولد باید به ثبت برسد.
 -4-2 چه افرادی جهت ثبت والدت می توانند اقدام نمایند:
 1پدر و مادر ( اگر بایکدیگر ازدواج نموده باشند)
 2پدر و مادر ( اگر ازدواج نکرده باشند)
 3مادر بزرگ ،پدربزرگ ،خاله یا عموی کودک
 4ساکن محلی که نوزاد در آن متولد شده است ( که شامل زن متأهل،
فرماندار،سرپرست و یا مدیر ارشد ساختمان)
 5هر شخص حاضر در زمان زایمان و تولد نوزاد
 6هر فردی که عهده دار یا مسئولیت کودک را برعهده دارد.

تغییر نام و نام خانوادگی




1







1


الف) تغییر نام بعد از ازدواج پدر و مادر
ب) تغییر نام بعد از درج مشخصات پدر
ج) مطابق با قانون:
سایر روشهایي که طبق قانون اجازه تغییر نام وجود دارد:
تغییر نام برای کودکان زیر  2سال:
تغییر نام ناشی از غسل تعمیدی
اگر نام کودك در هنگام مراسم غسل تعمیدي تغییر یابد یک گواهي از نام غسل تعمیدي باید تكمیل
شود و به وسیله شخصي که مراسم را انجام نموده و یا کسي که مسئولیت ثبت مراسم را برعهده دارد،
امضا شود.
تغییر نام ناشی از غسل غیر تعمیدی
اگر نام کودك با روش دیگري غیر از غسل تعمیدي تغییر یابد نام مراسم غسل غیر تعمیدي باید توسط
متقاضي واجدالشرایط امضاء گردد.
نكته مورد توجه :فقط یک تغییر نام بابد تا قبل از دوسالگي انجام گردد
تغییر نام/نام خانوادگی برای کودکان باالتر  2و کمتر از  18سال
تغییر نام/نام خانوادگی برای شخص باالتر از  18سال:
افراد باالتر از  18سال مي توانند نام یا نام خانوادگي خود را تغییر دهند .نام یا نام خانوادگي جدید باید
بیشتر از دو سال مورد استفاده قرار گرفته شده و اسناد و شواهد دال بر این موضوع نیز وجود داشته
باشد.

تعداد دفعات نام تغییر داده شده که می تواند ثبت شود


یک تغییر نام ناشی از غسل تعمیدی یا غیر تعمیدی می تواند تا قبل از 2
سالگی ثبت شود بدون انجام تغییر دیگری تا قبل از  18سالگی.



اگر کودکی تغییر نام ناشی از غسل تعمیدی یا غیر تعمیدی نداشته باشد،
یک تغییر نام می تواند بین  2تا  18سالگی انجام دهد.



افراد  18ساله یا باالتر یک تغییر نام و تا سه تغییر نام خانوادگی را می توانند
ثبت نمایند .ولی باید بین هر تغییر نام خانوادگی حداقل پنچ سال فاصله
وجود داشته باشد.

فوت


براي اینكه ثبت کامل گردد فرم هاي ذیل نیز باید تكمیل شود:
فرم  GR021براي اجازه خاکسپاري یا سوزاندن بدن متوفي( اگر قرار بر سوزاندن بدن باشد اداره ثبت یا
بیمارستان با تأیید دکتر دوم براي ثبت گواهي سوزاندن اقدام مي نمایند)
یک گواهي ثبت فوت (فرم  )BD8/36صادر مي شود بمنظور مقاصد امنیت اجتماعي اگر فرد داراي مزایاي
بازنشستگي مي باشد ،آگاهي از اطالعات پشت فرم و تكمیل و بازگشت آن ضروري مي باشد.



 -3-4اطالعات مورد نیاز :
نام و نام خانوادگي کامل از مرحوم
تاریخ و محل مرگ و آدرس معمول
وضعیت تاهل (مجرد ،متاهل ،بیوه یا مطلقه)
تاریخ و محل تولد
شغل مرحوم (اگر مرحوم همسر دارد یا بیوه ،نام کامل و اشغال همسر متوفي)
اگر متوفي یک کودك بود ،نام و شغل پدر الزم است ،یا اگر پدر و مادر با هم ازدواج نكرده اند نام کامل و شغل مادر
نیاز است
نام خانوادگي ناشي ازدواج اگر متوفي یک زن متأهل مي باشد
نام و آدرس اداره ثبت مرحوم
جزئیات بازنشستگي از حقوق بازنشستگي دولتي که ممكن است مرحوم داشته باشد
سایر مدارك و اطالعات اگر مرتبط است:
کارت اهداء کنندگان عضو
دین


















فوت
 -3-4 اطالعات مورد نیاز :
 نام و نام خانوادگی کامل از مرحوم
 تاریخ و محل مرگ و آدرس معمول
 وضعیت تاهل (مجرد ،متاهل ،بیوه یا مطلقه)
 تاریخ و محل تولد
 شغل مرحوم (اگر مرحوم همسر دارد یا بیوه ،نام کامل و اشغال همسر متوفی)
 اگر متوفی یک کودک بود ،نام و شغل پدر الزم است ،یا اگر پدر و مادر با هم
ازدواج نکرده اند نام کامل و شغل مادر نیاز است
 نام خانوادگی ناشی ازدواج اگر متوفی یک زن متأهل می باشد
 نام و آدرس اداره ثبت مرحوم
 جزئیات بازنشستگی از حقوق بازنشستگی دولتی که ممکن است مرحوم داشته
باشد
 سایر مدارک و اطالعات اگر مرتبط است:
 کارت اهداء کنندگان عضو
 دین

چه افرادی می توانند فوت را ثبت نمایند


هریک از بستگان متوفی که اطالعات الزم جهت ثبت را دارا می باشد ( که شامل
بستگان سببی نیز می شود)



افراد حاضر در زمان فوت



فردی که مقدمات مراسم تشیع جنازه را انجام می دهد



مدیر با مسئول یک ساختمان که مرگ در انجا رخ داده است



فرد مسئول در مسافرخانه  ،هتل یا آپارتمانی که فوت در آنجا رخ داده است

 ثبت فوت در ایرلند شمالی از یکی از طرق آنالین ،حضوری و پستی امکان پذیر
خواهد بود.

ازدواج
 افرادی می توانند در ایرلند شمالی ازدواج نمایند که:


هر دو شخص در زمان ازدواج حداقل  16سال سن داشته باشند و نیز هر شخص
زیر  18سال نیاز به رضایت نامه والدین و یا یک توصیه نامه مقتضی از دادگاه
دارد



رابطه ای بین آن دو وجود نداشته باشد که مانع از ازواج بایکدیگر گردد



آنها ازدواج نکرده باشند (هر ازدواج قبلی باید با طالق ،مرگ و یا ابطال به پایان
رسیده باشد)



هم جنس نباشند



آنها توانایی درک ماهیت مراسم ازدواج و توافقات آن را داشته باشند

 ازدواج و مشارکت مدنی مهاجرین گواهینامه طرح تصویب ازدواج از تاریخ  9می  2011توسط وزات
کشور لغو گردید .و هرشخص مشمول طرح کنترل مهاجرت که
تمایل به ارائه اطالع ازدواج و یاثبت یک مشارکت مدنی دارد دیگر
نیازی نسیت به :


یک گواهی توصیه



یک اجازه نامه ورود برای هدف از ازدواج یا ثبت یک زندگی
مشارکتی



وضعیت استقرار در بریتانیا

کنترل مهاجرت
 علی رقم تصویب طرح فوق شرایط ورود مهاجرت بدون تغییر باقی مانده است.
هر شخصی که تمایل به آمدن به بریتانیا برای ازدواج یا ثبت یک مشارکت مدنی
را داشت باشد کماکان به اجازه نامه معتبر قبل از مسافرت به بریتانیا نیاز دارند.
 عدم بدست آوردن اجازه نامه معتبر ورود ممکن است منجر به ورود به بریتانیا از
طرق غیر قانونی باشد .جهت بدست آوردن اطالعات بیشتر در خصوص بدست
آوردن اجازه نامه معتبر جهت ورود می توان به آژانس مرزی بریتانیا یا اداره
مهاجرت و تابعیت مراجعه نمود.
 نکته قابل توجه :افراد ذیل مشمول طرح کنترل مهاجرت نمی باشند:





شهروندان انگلیسی
شهروندان حوزه همکارهای اقتصادی اروپا
افراد با ملیت سوئیسی
دارانده گواهی حق اقامت در بریتانیا

ازدواج مذهبی


یک ازدواج مذهبی ممکن است به واسطه یک شخص صورت پذیرد (بعنوان مثال یک
کشیش ،روحانی)  .شخصی که بعنوان یک کشیش این ثبت را انجام می دهد باید اجازه
انجام ازدواج مذهبی را اداره ثبت عمومی دارا باشد.



زوج هایی که تمایل دارند تا مراسم مذهبی داشته باشند باید با کشیش در خصوص
توافق در مورد تاریخ و محل برگزاری مشورت نمایند



در رابطه با ازدواج مذهبی با توجه به شرایط و محل و همچنین تعداد کشیش ها و اینکه
آیا کلیسا مورد نظر کشیش مورد تأیید می باشد یا خیر ،شرایط در فرم های مختلف در
نظر گرفته شده است.

ازدواج مدنی


یک ازدواج مدنی ممکن است بوسیله مأمور ثبت یا نمایند وی در آن منطقه صورت
پذیرد .یک مراسم مدنی ممکن است در اداره ثبت و یا یک محل مورد تأیید انجام شود.

مهلت زمان اعالم ازدواج











تمامی ازدواج ها باید ظرف  12ماه قبل از تاریخ ازدواج اعالم شود .این اعالم باید
در یک مهلت زمانی ارسال شود که برای اداره ثبت مشخص گردد که این دو نفر
بصورت آزادانه بایکدیگر ازدواج می نمایند.
به طور معمول اعالمیه باید حدود  8هفته قبل از ازدواج در اختیار ثبت کننده
باشد ،اما اگر هریک از زوجین ازدواج قبلی داشته باشند ،اعالمیه های باید 10
هفته قبل از ازدواج در اختیار ثبت کننده باشد.
حداقل دوره زمانی اعالم  14روز قبل از تاریخ مراسم ازدواج می باشد ،اما اگر
افراد در اعالم دچار تأخیر گردند ممکن است با به تعویق انداختن مراسم ازدواج
خود مواجعه شوند
تنها در یک شرایط استثنایی اداره ثبت اجازه انجام ازدواج را در حالتی که قبل
از  14روز اطالع داده نشده است ،صادر می نماید.
فرم های اعالم ممکن است بصورت حضوری و یا از طریق پست برای مأمور ثبت
کننده ارسال گردد
قبل از تاریخ ازدواج ممکن است از افرادی برای حضور در اداره ثبت درخواست
شود برای امور نهایی کردن مقدمات

جمعیت

جهان

ایرلند

7,058,000,000

4,683,100

تعداد

آمار و اطالعات جمعیتی ایرلند
میزان مرگ و میر اطفال بر حسب هر هزار مولود زنده

جهان

ایرلند

44.0

3.6

تعداد

امید به زندگی در بدو تولد (به تفکیک جنس)

جهان

ایرلند

جنس

70

79

هر دو جنس

72

82

زنان

68

77

مردان

جمعیت کمتر از  15سال

جهان

ایرلند

26%

21%

درصد

جمعیت  65سال و باالتر

جهان

ایرلند

8%

12%

درصد

میزان باروری کل

جهان

ایرلند

2.4

2.1

تعداد

 گروه های قومی:
 ایرلندی  ،٪87.4دیگر سفیدپوستان  ، ٪7.5آسیایی  ، ٪1.3سیاه  ،٪1.1مخلوط
 ، ٪1.1نامشخص ٪1.6
( سرشماری)2006
 * جمعیت:
( 4.722.048 تخمین جوالی )2012
 مقایسه کشور با جهان119 :
 * ساختار سنی:
 14-0 سال( ٪21.1 :مرد  / 503.921زن )483.454
 64-15 سال( ٪67.3 :مرد  / 1.581.959زن )1.560238
 65 سال و باالتر( ٪11.6 :مرد  / 246.212زن ( ) 295.192تخمین)2011

* متوسط سن:
 کل  35.1 :سال
 مرد 34.8 :سال
 زن ها 35.4 :سال (تخمین)2012
* نرخ رشد جمعیت:
 %1.112 تخمین()2012
 مقایسه کشور با جهان107 :

* نرخ تولد:
 15.81 تولد  1000 /جمعیت (تخمین )2012
 مقایسه کشور را به جهان128 :
* میزان مرگ و میر:
 6.38 مرگ و میر  1000 /جمعیت
 مقایسه کشور را به جهان152 :

* نرخ مهاجرت خالص:
 1,69 مهاجر (ها)  1000 /جمعیت (تخمین )2012
 مقایسه کشور را به جهان43 :
* شهرنشینی:
 جمعیت شهری ٪62 :از کل جمعیت ()2010
 نرخ شهرنشینی ٪1.8 :نرخ ساالنه تغییر (تخمین )2010
* بیشترین جمعیت شهری
 دوبلین (پایتخت) ( 1.084.000سرشماری )2009
 * نسبت جنسی:
 در هنگام تولد 1.06 :مرد (ها)  /زن
 زیر  15سال 1.04 :مرد (ها)  /زن
 64-15 سال 1.01 :مرد (ها)  /زن
 65 سال به باال 0.84 :مرد (ها)  /زن
(تخمین )2011
 کل جمعیت 1 :مرد (ها)  /زن

* نرخ مرگ و میر مادران:
 6 مرگ 100,000/تولد زنده ()2010
 مقایسه کشور را به جهان169 :
* نرخ مرگ و میر نوزادان:
 کل 3,81 :مرگ و میر  1,000 /تولد زنده
 مقایسه کشور با جهان202 :
 مرد4,2 :مرگ و میر  1000 /تولد زنده
 زن 3,41 :مرگ و میر  1000 /تولد زنده ( 2012تخمین)
* امید به زندگی در بدو تولد:
 کل جمعیت 80,32 :سال
 مقایسه کشور با جهان26 :
 مرد 78,07 :سال
 زن 82,69 :سال (تخمین )2012
* نرخ کلی زاد و ولد:
 2,01 کودکان متولد شده  /زن (تخمین )2012
 مقایسه کشور با جهان129 :

