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ثبت احوال در :

فيليپين

مقدمه
فيليپين در جنوب شرقي آسيا واقع شده و توسط درياها محتصره شده
است اين كشور از طرف شرق توسط اقيانوس آرام از جنوب با درياي
سلبس از طرف غرب و شمال نيز توسط درياي چين محاصره شده
است .درسياست دولت فيليپين ثبت نام اوليه از تمام رويدادهاي
حياتي وتغييرات آن براي هر شهروند اجباري ميباشد.

تاريخچه
تا سال  1889هيچ دولت مدني مركزي براي جمع آوري ،تفسير و حفظ
سوابق ثبت احوال وجود نداشت .ثبت سوابق وقايع حياتي تا قبل از
سال  1889توسط كاتوليك و اسقف انجام مي شددر سال  1889دولت
اسپانيا دفتر مركزي آمار )(Estadísticaرا ايجاد كرد كه در واقع زير
مجموعه اي ازدفتر مديريت شهري آن بود و تصميم گرفته شد كه
بصورت دوره اي گزارش رويدادهاي حياتي تولد مرگ ازدواج و ...
توسط كاتوليك و روحانيون آنان بصورت منظم تهيه و ارسال گردد اين
سيستم تا پايان دولت اسپانيا در سال 1898ادامه داشت پس از انقالب
فيليپين در سال  ،1898كليسا و دولت جدا شدند.

در عرض چند سال اول ،مقامات مسئول ثبت احوال در هر شهرداري
منصوب مي شد .در سال  1922قانون تمركز آمار اعالم كرد كه بايد
شهرداري ها هر سه ماه گزارشي از ثبت وقايع را به رئيس بايگاني ارائه
دهند كتاب تاريخ خانوادگي بعضي از اين گزارشات و آمارها را بصورت
فيلم درآورده است  .در سال  1930ثبت كشوري اجباري شد و در سال
 1932دفتر سرشماري و آمار براي نظارت بر فعاليت هاي ثبت احوال در
فيليپين ساخته شد .و تا سال  1940بسياري از وقايع حياتي ثبت و
ضبط مي شدند.
متاسفانه در قرن بيستم  ،اكثر پرونده هاي حياتي مدني در دفتر
سرشماري و آمار در طول جنگ جهاني دوم نابود شد .در سال 1974
دفتر سرشماري و آمار به نام اداره آمار و سرشماري ملي تغيير پيدا
كرد اكثر پرونده در اين دفتر به زبان انگليسي هستند ،اما برخي از آنها
نيز با گويش هاي منطقه اي بودند.

فرآيند ثبت تولد








بعد از تولد مي بايست ظرف حداكثر سي روز اطالعات مربوطه در ادارات ثبت
محلي كه در آنجا متولد شده ثبت گردد و كساني كه مسئوليت تهيه اين
گزارش را دارند عبارتند از:
 -1اگر تولد در بيمارستان يا كلينيك و يا مکاني مشابه باشد پرستار يا كسي
كه مسئول تولد بوده بايد آن را تاييد و ثبت نمايد
-2اگر تولد در بيمارستان و يا كلينيك اتفاق نيافتاده باشد هر كسي كه در
تولد و زايمان نقش داشته بايد آن را تاييد كند
 -3درغياب مسئولين بيمارستان يا كلينيك و يا كساني كه در زايمان نوزاد
بوده اند ,والدين نوزاد بايد ثبت تولد را انجام دهند
 -5زماني كه تولد در هواپيما ,خودرو و كشتي در حال حركت اتفاق مي افتد
بايد گواهي اين تولد مشتركا با مسئوليت راننده /كاپيتان/خلبان و والدين
صورت گيرد

فرآيند ثبت فوت








مدت زمان اعالم واقعه تا  30روز پس از مرگ مي باشد و بايد آن را به اداره ثبت آن
شهر يا منطقه گزارش نمود كساني كه مسئوليت اعالم و ثبت فوت را دارند عبارتند
از:
پزشك ,مسئول بيمارستان يا كلينيك باقيد گواهي مرگ و علت آن را گزارش نموده
و گواهي فوت بايد  48ساعت پس از مرگ ارائه شود.
اگر در محلي غير بيمارستان يا كلينيك فوت كرده باشد نزديك ترين اطرافيان
شخص متوفي كه در جريان هستند بايد طي  48ساعت پس از مرگ آنرا اعالم
نمايند و سپس متصدي بهداشت بايد آن را بررسي كرده و سپس فوت و علت فوت
را ظرف سي روز به اداره ثبت كشوري ارائه دهد
اگر فوت در وسايل نقليه رخ دهد راننده ,خلبان,كاپيتان بايد واقعه را گزارش دهند
در غياب متصدي بهداشت يانماينده وي در مکان ثبت  ,مرگ بايستي ظرف 48
ساعت پس از وقوع آن توسط نزديکان متوفافي به شهرداري گزارش داده شود
شهردار يا هر عضو ي از شورا مي بايست قسمت گواهي پزشکي گواهي فوت را
امضا و تاييد كنند و بعد از آن بايد به تاييد اداره ثبت محلي مربوطه نيز برسد

فرآيند ثبت ازدواج









در ازدواج هاي عادي مدت زمان قانوني براي ارائه گواهي ازدواج  15روز پس
از مراسم مي باشد و در مورد ازدواج هايي كه معاف از گواهي ازدواج هستند
 30روز مي باشد
مسئول برگزاري مراسم وظيفه گزارش ازدواج را به اداره كشوري ثبت در
محلي كه ازدواج رخ داده را دارد
ازدواج هايي كه معاف از گواهي هستند شامل:
هنگامي كه يکي از دو طرف ازدواج در آستانه مرگ باشند
در مواقعي كه محل اقامت يکي از دو طرف در جايي باشد كه هيج وسيله
نقليه اي نباشد كه براي ثبت ازدواجشان به كليسا بروند.
ازدواج بين فرقه و اديان مختلف و يا گروه هاي فرهنگي و نژادي كه داري
مراسم هاي خاص خود هستند
ازدواج زن و مردي كه به عنوان زن و شوهر حداقل  5سال با يکديگر زندگي
نموده اند و هيچ منع قانوني براي ازدواج با هم ندارند

فرآيند ثبت طالق
 از آنجا كه طالق در فيليپين قانوني نيست ،هيچ پرونده ي طالقي وجود
ندارد .اما برخي از پروندهاي طالق قانوني در سرشماري ملي و دفتر
آمار و در دادگاه محلي نگهداري مي شوند.

اطالعات مورد نياز برای ثبت تولد








نام كودک
جنسيت كودک
تاريخ تولد
مکان تولد
مشروعيت و قانوني بودن كودک
نام,دين,مليت,نژاد و شغل پدر
تاريخ ازدواج والدين و مکان ازدواج(شهر ,شهرستان استان)

ثبت تولد بعد از  6ماه







در صورت ثبت تولد با تاخير بيش از  6ماه عالوه بر مدارک اساليد قبل
مدارک ذيل نيز اخذ مي گردد:
عکس ها
گواهي تعميد فرزند
گزارش هاي ثبت محلي
شهادت شخص سوم
گزارش بررسي هاي پليس

اطالعات مورد نياز برای ثبت فوت















نام متوفي
محل فوت
نام بيمارستان يا موسسه
تاريخ فوت
علت مرگ
محل اقامت متوفي پيش از مرگ
جنسيت
نژاد
شغل
مکان تولد
تابعيت
تاريخ تولد
نام والدين
نام همسر (درقيد حيات)و آدرس او

اطالعات مورد نياز براي ثبت ازدواج











نام دو نفر جهت ثبت در قرارداد ازدواج
سن
مليت
محل اقامت
موقعيت تاهل قبلي
نام والدين و مليت آنها
مکان ازدواج
تاريخ ازدواج
اسامي شهود
نام متصدي كه ازدواج در حضور او صورت گرفته است

كارت شناسايي
 تا قبل از سال 2010در فيليپين کارت واحد برای همه صادر نمی شد .زمانيکه
برای انجام کاری نياز به احراز هویت بود از کارتهایی همانند پاسپورت ,کارتهای
بانکی گواهی نامه رانندگی و سایر مراکز استفاده می شد.
 اما در سال  2010کارت هایی صادرشد که به عنوان تنها کارت هویت برای
برخی از سازمان ها قابل قبول است.

اطالعات روي كارت شناسايي










نام و نام خانوادگي
نام وسط فرد(پسوند يا پيشوند)
جنسيت
تاريخ تولد
نشاني
عکس تمام رخ
اثر انگشت
شماره هويت مالياتي
شماره سالمت

آمارسال 2012
 جمعيت103,775,002:
 ساختار سني
 14-0سال( ٪34,3 :مرد  / 18،175،763زن )17،452،488
 24-15سال( ٪19,1 :مرد  / 10،107،717زن )9،753،268
 54-25سال( ٪36,6 :مرد  / 19،065،843زن )18،941،091
 64-55سال( ٪5,6 :مرد  / 2،663،592زن )3،102،247
 65سال و بيش از حد( ٪4,3 :مرد  / 1،948،152زن 2012( )2،564،841
برآورد)
 ميانگين سن
كل  23,1 :سال
مردان 22,6 :سال
زن ها 23,6 :سال ( 2012برآورد)











نرخ رشد جمعيت
)2012( ٪1,873
نرخ تولد
 24,98تولد درهر  1،000نفر
ميزان مرگ و مير
 4,98مرگ و مير درهر  1،000نفر (جوالي ) 2012
نرخ خالص مهاجرت
 1,27مهاجر درهر 1،000جمعيت ()2012شهري سازي
جمعيت شهري 49 :درصد از كل جمعيت
نرخ شهرنشيني ٪2,3 :نرخ ساالنه تغيير (تخمين )15-2010
شهرهاي بزرگ  -جمعيت
مانيل (پايتخت)  1,48 ،11،449،000ميليون داوائو شهر سبو  ،845،000زامبومگا 827،000
نسبت جنسي
در هنگام تولد 1,05 :مرد به ازاي هر زن
زير  15سال 1,04 :مرد به ازاي هرزن
 64-15سال 1 :مرد به ازاي هرزن
 65سال و بيش از حد 0,76 :مرد به ازاي هرزن
كل جمعيت 1 :مرد به ازاي هرزن وجود دارد.









نرخ مرگ و مير نوزادان
كل بازديد ها 18,75 :مرگ به ازاي هر  1،000تولد
مرد 21,21 :مرگ به ازاي هر  1،000تولد
زن 16,18 :مرگ به ازاي هر  1،000تولد
اميد به زندگي در بدو تولد
كل جمعيت 71,94 :سال
مردان 68,99 :سال
زن 75,03 :سال ( 2012برآورد)
ميزان زاد و ولد
 3,15كودكان متولد شده
 HIV / AIDSنرخ شيوع بالغكمتر از ٪0,1
 HIV / AIDSافراد مبتال به اچ آي وي  /ايدز زندگي مي كنند8،700
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nVital_Records
 CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS ASSESSMENT:
PHILIPPINES by: Lourdes J. Hufana Director III, NSO-Civil Registration
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تهيه و ترجمه:
سلمه اديبي

بهار92
22

