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  فنالند
  ركوردهاي حياتي

و فوت ركوردهاي حياتي مي گويند چرا كه در بر گيرنده وقايع بسيار مهم   ازدواج، به اسناد والدت، "عموما
مزبور در حكومت است كه  در در كشور فنالند  ثبت احوال مسئول تهيه ركوردهاي .درزندگي افراد هستند

  .براي اطالعات بيشتر مي توانيد به بخش ركوردهاي كليسائي فنالند مراجعه كنيد. كليسا نگهداري مي شود
در نتيجه مشخصات افرادي كه سابقه مذهبي نداشتند نيز . تصويب شد  "آزادي مذهب "قانون  1923در سال 

ربوطه به كليساهاي غير دولتي نيز جمع آوري و ضبط شد همچنين مشخصات اعضاء م. ثبت و نگهداري گرديد
ركوردهاي سرشماري مبناي ثبت جمعيت كل كشور قرار گرفت و اطالعات موجود قبلي نيز به  1970در سال .

  .                  براي دستيابي به اطالعات بيشتر در اين زمينه به بخش سرشماري فنالند مراجعه كنيد.آن اضافه شد

مستقر است و ) parish( 4است كه در كليساي بخش ) محلي(وال در فنالند بصورت ادارات منطقه اي ثبت اح
آن مجهز به ثبت كامپيوتري مي باشد به اين صورت كه اطالعات كل جمعيت كشور را ) مركزي(اداره كل 

  .يات دسترسي داشتتحت پوشش قرار مي دهد و با كمك اين اداره كل مي توان به روابط نسبي افراد در قيد ح

   )Records(ركوردها و اسنادكليساي فنالند

اسناد مربوط به والدت ،ازدواج، فوت، عموما ركوردهايي حياتي نام دارند چرا كه وقايع مهم و حياتي را در بر 
  .دارند

قابل توجه است وزير مختار كشيش كليساي بخش فنالند ،ركوردهاي مزبور را تهيه مي كند و از آنها تحت 
اسناد مسيحيت ،والدت ،ازدواج ، فوت و : عنوان دفاتر ثبت و يا كتاب كليساي بخش ياد ميشود كه عبارتند از 

ال دارد ركوردهاي مربوط به دفاتر عالوه بر موارد فوق احتم. وآيين عشاء رباني) خاكسپاري(مراسم تدفين 
  . را نيز در بر گيرد.... حساب بانكي افراد، تائيديه ها ،ورود و خروج اشخاص از بخش و

نگهداري اسناد را آغاز كرد ) در امريكا(، كليساي لوتري  1686بطور كلي بعد از صدور حكم سلطنتي در سال 
  .به تدريج خود را با حكم مربوطه تطبيق دادند و ساير كليساهاي موجود در بخش ها نيز پس از آن و

 Johannes(البته قبل از تاريخ مزبور ،برخي از كشيشان معروف و مشهور از جمله اسقف يوهانس رود بكيوس

Rudbeckius( در سوئد و اسقف اسحاق روتوويوس)Isak Rothovious ( در فنالند ، نگهداري و ثبت
خي از كليساهاي مناطق ، مدتها زودتر از مابقي حفظ و نگهداري ركوردها را بنابراين بر. اسناد را ترويج دادند

  .شروع شد 1648در سال ) Teisko( براي مثال ثبت اسناد و والدت تيسكو.آغاز كرده بودند
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از آنجائيكه فنالند بخشي از نوار سلطنتي سوئد است ،ركوردهاي كليسا به زبان سوئدي نگهداري مي گردد و 
از آن تاريخ به بعد .ادامه داشت يعني تا زماني كه زبان رسمي كشور فنالندي نبود 1863بعد از سال اين روش تا 

كليسا در بخش ها به زبان سوئدي وجود دارد  30ليكن در حال حاضرنيز حدود .تغيير زبان به تدريج حاصل شد 
  .هردو زبان مورد نظر  ارائه مي شود چنانچه در اين مقاله نيز برخي از نامها و ركوردها و اطالعات آموزش به. 

اسناد و ركوردهاي كليسا ،منابع اصلي و عمده در زمينه ساير اطالعات از جمله نام،تاريخ و محل والدت ، 
با توجه به اينكه دولت، كليسا را مسئول جمع آوري و نگهداري ركوردهاي حياتي تعيين . ازدواج و فوت هستند

ار، تهيه ركورد هاي  مربوط به مشخصات كل ساكنين فنالند انجام گرفت و ثبت نموده تقريبا از همان آغاز ك
  .گرديد

مي گويند و كتاب ) شجره نامه (در كشور فنالند به مجموعه اسناد والدت ،فوت ،ازدواج ، كتابچه هاي تاريخي 
  .مي نامند)  main book( آئين عشاء رباني را كتاب اصلي 

  كليساهااطالعات مندرج در دفاتر ثبت 
اطالعات موجود در دفاتر و كتب كليسا به فراخور زمان متفاوت است،اسناد جديد عموما اطالعات بيشتري 

فرمت و چهارچوب ركوردهاي كليسا،يكسان و متحد الشكل نيست اما . دارند) قديمي(نسبت به اسناد اوليه 
  .مشابه و يكسان است "اطالعات مندرج در آن ها كال

  يدوالدت و غسل تعم

مشخصات نوزادان مرده زاد . كودكان معموال چند روز پس ازتولد غسل تعميد داده شده و مسيحي مي گردند
  .معموال در هر دو ركورد غسل تعميد و تدفين ثبت مي گردد

  :در ثبت مسيحيت معموال اطالعات مندرج ذيل وجود دارد

 نام نوزاد والدين -

 تاريخ غسل تعميد -

 وضعيت مشروعيت طفل -

 )خوانده(شهود و پدر و مادر تعميدينام  -

 محل اقامت خانواده  -

 :ركوردها همچنين ممكن است حاوي اطالعات ذيل باشند

 اطالعات فوت در صورت وفات خيلي زود طفل -
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 .آدرس و نام خيابان خانواده در صورتي كه در شهر بزرگتر زندگي كنند  -

گاهي فقط نام كودك ،پدر و تاريخ در دفاتر ثبت اوليه ،نوعا اطالعات محدودي ثبت مي گرديد، -
،بسياري از پيشوايان روحاني،نام مادر را درركورد  1700تا اواخر دهه ي. مسيحيت طفل درج مي شد

 .ثبت مي شد) غسل تعميد(والدت ثبت نمي كردند و فقط نام كوچك 

  

  ازدواج

دفاتر ازدواج عموما  در. مراسم ازدواج زوجين معموال در كليساي بخش محل زندگي زوجه برگزار مي شد
  .موارد ذيل درج مي گردد

 نام زوج و زوجه -

 تاريخ ازدواج -

 )تجرد يا بيوه گي(وضعيت نكاحي  -

 نام و محل تولد گواه و در صورت ممكن والدين -

 سه تاريخي كه قصد ازدواج در آن اعالم شده بعالوه تاريخ مراسم ازدواج -

و اعالن ازدواج مشخص مي كند  كه . اشاره مي كندسه تاريخ مورد نظر اغلب به اعالن پيشنهاد ازدواج  -
زوجين  تمام شرايط الزم را براي ازدواج دارند ،ازجمله سن ،رضايت پدر و مادر، نداشتن نسبت 

بايد رونوشت حصر وراثت امالك همسران قبلي خود را بهمراه ) زنان ومردان(نزديك و افراد بيوه 
 .است در دفاتر ثبت جداگانه موجود باشداعالن پيشنهاد ازدواج ممكن .داشته باشند

                                                                                                                         

                                                                                      فوت

اري و تدفين در كليساي بخش محلي كه متوفي فوت نموده و  به خاك سپرده شده ثبت مي مراسم خاكسپ
  .گرددومعموال طي چند روز پس از فوت انجام مي گيرد

  .دفاتر ثبت خاكسپاري اغلب اطالعات مندرج ذيل را نشان مي دهد

 نام متوفي -

 تاريخ فوت و محل خاكسپاري -

 سن متوفي -

 محل اقامت -
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 علت فوت -

ثبت فوت زنان و كودكان، اغلب فقط نام همسر و يا پدر و كلمه اي براي نشان دادن همسر و يا سابقا براي 
ركوردهاي تدفين ممكن است براي متولدين نارس تنظيم .فرزند درج مي گرديد و نام متوفي ثبت نمي شد

ري شود وركوردهاي ازدواج گاهي مي تواند به شما كمك كند تا تحقيق جستجوي خودراتا نسل ديگ
مشخصات  افراد مرده به دنيا آمده معموال در هردو دفتر ثبت مسيحيت و تدفين ثبت مي .گسترش دهيد 

  .گرديد،هرچند در برخي  موارد فقط در ركوردهاي خاكسپاري درج شده است

   استخراج اسناد كليسا
ود در كليساها به منظور حفظ و نگهداري اسناد اوليه ،جامعه ي  نسب شناسي فنالند از ركوردهاي موج

ناميد و تمام ركوردهاي مربوط به والدت  "استخراج اسناد كليسا"،رونوشت برداري كرده و آن را 
استخراج برخي از اين اسناد .  ،ازدواج، فوت،و گاهي دفاتر بانكي و مهاجرت را تحت پوشش قرار مي دهد

  ..ادامه يافت 1850آغاز شد و حداقل تا سال  1600در دهه ي 

هاي تهيه شده مبني بر دست خط هاي جديد تدوين گرديد ه و به همين  دليل خوانا تر از اسناد رونوشت 
اطالعات مربوطه به شكل ستوني درج مي شوند و شامل همه اطالعات مهم و اصلي .هستند) قديمي (اوليه 

اين اسناد از قلم البته نام شهود و گاهي بطور تصادفي ساير اطالعات نيز در . موجود در اسناد قديمي است
  .افتاده است

                          The Family History Library Catalog(كاتولوگ كتابخانه ي تاريخچه ي خانوادهها
فنالند،شهرستان و بخش ليست :كليسا را تحت عنوان ثبت كليسايي و به تفكيك ) قديمي(اسناد اوليه ) 
  .ده استنمو

اسناد والدت و برخي از اسناد ازدواج نيز استخراج شده و در بخش ضمائم نسب شناسي جهاني آمده است 
ومي توانيد آن را با توجه به فهرست الفبائي كاتولوگ در كليساي بخش تهيه عنوان فوق الذكر جستجو 

  .نمائيد

  دفاتر تاييد ثبت 

از ساكنين بخش  به تفكيك  روستا  gdsاء رباني ،فهرستاين دفاتر شامل تاييد افراد ،اولين آيين عش
در ركوردها .در اين دفاتر نام بزرگ خانواده ،قبل از ساير اعضاء درج مي گردد.،مزرعه و خانواده است 

  :معموال فهرست اطالعات مندرج ذيل يافت مي شود
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 نام و شغل هرفرد،نسبت وي با بزرگ خانواده •

 ورت امكان تاريخ ازدواج و فوت تاريخ و محل والدت فرد و در ص •

 )تغيير آدرس(تاريخ و محل جابجائي  •

 committed(ويژگيهاي فرد از جمله وضعيت فقر ،تنهايي ، غير مشروعيت و ارتكاب به  جرائم  •

offences( 

و براي اطالع از مكان و زمان .نوعاً اسناد قديمي  حاوي مطالب محدودتري نسبت به  اسناد جديد هستند 
فرد بايد تمام كتاب عشاء رباني را جستجو نمود و  همه ي تاريخهاي موجود مربوط به فوت زندگي 

  .،ازدواج، و والدت را در رابطه با اسناد مرتبط اوليه بازبيني كرد

  اسناد پيش از تاييد

د هرچند در فنالن. اسناد پيش از تاييد ،اساساًدر كليساهاي بخش هايي از فنالند شرقي نگهداري مي شوند
در اين اسناد فهرست هر ساكني . غربي نيز بسياري از اسناد مزبور حداقل بطور خالصه نگهداري مي شوند

البته بعد از تاييد .نيز ثبت مي شود)سال 14معموال همه كودكان زير (كه تاييد نشده ،والدين و فرزندان 
  .،فهرست كودكان به كتاب آئين عشاء رباني انتقال مي يابد

  

  تغيير آدرس و جابجائياسناد 

اسناد تغيير آدرس كمك مي كند تا بتوانيد رد خانواده ها را در سطح فنالند پيگيري كنيدو در منابع 
  .متعددي دسترسي به اين اسناد مقدور است

وزير مختار كشيش ها ،از كتابهاي آئين عشاء رباني براي يادداشت حركت و : كتابهاي آيين عشاء رباني 
  .د در خانواده به داخل و خارج از بخشهاي فنالند استفاده مي كردندجابجائي افرا

برخي از كليساها گواهي تغيير آدرس را براي  1700تا اواخر دهه ي  سال ): تغيير آدرس(گواهي جابجائي 
گواهي هاي مزبور به وزير مختار كشيش در .افرادي كه قصد ترك بخش ها را داشتند صادر مي كردند

  .مي نمود تا افراد را شناسائي و به ترتيب زمان و تاريخ در بخش جديد بايگاني نمايند محل جديد كمك

  :در گواهي تغيير آدرس معموال اقالم اطالعاتي ذيل ثبت مي شود

 نام -

 تاريخ و محل والدت -
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 شغل -

 وضعيت تاهل -

 مهارت خواندن -

 شناخت مذهبي -

 صالحيت مشاركت درآئين عشاء رباني -

 )Character Reference(شخصيت هاي مرجع -

 اطالعات واكسيناسيون  -

 محل ثبت نام  فرد براي اخذ ماليات -

 .چنانچه تمام اعضاء خانواده جابجا شوند در گواهي عموما حداقل نام هريك از اعضاء آورده مي شود -

  ركوردهاي ورود وخروج

اين .از كردندكليساهاي بخش، استفاده از ركوردهاي ويژه ي  ورود و خروج را آغ 1800در دهه 
مهم هستند و به لحاظ ) شجره اي( ركوردها،بيشتر اوقات براي تحقيق و بررسي تاريخچه ي  خانواده ها

و در آنها مي توان  به .تاريخي  فهرست جابجائي افراد را به به داخل و يا خارج از بخش مشخص مي كنند
  :اطالعات ذيل را در خصوص هر فرد دست  يافت

 نام -

 شغل  -

 به داخل و يا خارج بخشجابجائي  -

اقامت موقت و يا فبلي در بخش ،بيشتر در ركوردهاي اخير،اقامت با شماره صفحه در كتاب آئين عشا  -
 رباني ثبت درج مي شود

  .البته در برخي از موارد فهرست اطالعات ذيل نيز تهيه مي گردد

 سن وتاريخ تولد  -

 شناخت مذهبي -

 شخصيت هاي مذهبي -

 جنس -

  .ز حيث نام درج نمي شوند و منحصرا با قيد شماره اي در ستون مجزا آورده مي شوندبيوگان و كودكان ا

  دسترسي به اسناد كليسا
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قلمرو و قدرت (اسناد كليسا در كليساي بخش هر منطقه نگهداري مي شوندو اصطالح كليساي بخش به حوزه قضائي 
يافتن اسناد، اشخاص بايد به نحوي از نام كليساي بخشي قبل از .وزير مختار كشيش كليسا اطالق مي گردد) اختيار قانوني

كليساي بخش احتماال نام روستاها و مزارع بسياري را تحت پوشش قرار مي . محل نگهداري اسناد اجدادشان آگاه  شوند
شد مي تواند چنانچه فرد از نام محل سند جد خود آگاه و مطلع با.دهد و نام اماكن مربوط به  آنها را  نيز در بر مي گيرد

براي دسترسي به اطالعات .با استفاده از فرهنگ جغرافيا ئي موجود به مزرعه روستاو يا بخش وناحيه مربوطه نيزدست يابد
  .بيشتر در اين زمينه به فرهنگ جغرافيائي فنالند مراجعه نمائيد

خانواده ،فهرست كليساهاي در شهرهاي بزرگ كه چندين بخش كليسايي وجود دارد ، كاتولوگ كتابخانه ي تاريخچه 
بارها تقسيمات كشوري تغيير مي كند و بخش ها تقسيم مي شوند لذا ممكن است اسناد اوليه . بخش را مشخص مي كند 

در اين زمينه راهنمايي براي تقسيمات بخشها در آدرس مربوطه وجود .يك كليسا در بخش قبلي يافت كردد) قديمي(
  .دارد

  ي تاريخچه ي خانوادهاسناد موجود در كتابخانه 

تا  1600اسناد كليساي لوتري فنالند از آغاز تا كنون در كتابخانه ي تاريخچه ي فاميلي وجود دارند،يعني از اوايل دهه ي 
  .1900و در برخي از موارد تا  1860يا  1700اوايل 

است  1900تا 1700آغاز دهه ي حاوي اسناد مسيحي كليساهاي ارتدكس فنالند  از) خانواده(كتايچه ي تاريخچه فاميلي 
متعلق به نواحي واگذار شده كه به اتحاد جماهير شوروي در ) اعم از لوتران و يا ارتدكس( و همچنين بيشتر اسناد مسيحي

  .را شامل مي شود 1944سال 

براي يافتن ركوردهاي كليساي فنالند در قسمت جست و جوي كاتولوگ                            
  .جستجو نمائيدFINLAND,COUNTY,PARISHتحت عنوان  

  اسناد غير موجود در كتابخانه ي تاريخچه ي خانواده

ميتوان از طربق مكاتبه با كليساي منطقه اي در فنالند اطالعات الزم . اسناد اخيركليسا در كتابخانه ي  مربوطه وجود ندارد
در درخواست شما ،جمله اي .چنانچه زبان رسمي شما فنالندي نيست مي توانيد به انگليسي مكاتبه كنيد.ريافت نمودرا د

پس از اتمام گردش كار ،صورت حساب شما .مبني بر پرداخت مبلغي براي ارائه خدمت موجود در نظر گرفته شده است
  . وجود دارد) 36215(ده، راهنماي نامه نگاري فنالنديدر انتشارات كتابخانه ي تاريخچه ي خانوا.ارائه خواهد شد 

  .براي مشاهده فهرست كليساهاي ارتدكس و لوتران فنالند و آدرس آنها به بخش ذيل مراجعه كنيد

Kunta- ja rekisterinpitäjäluettelo: Förteckning över kommuner och registerförare (Register 
of the Parishes and Record Keepers). Helsinki: Väestörekisterikeskus, 1981. (FHL book 948  
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                     The Hiski Projectشما مي توانيد براي بدست آوردن اطالعات بيشتر به پايگاه اطالعات بزرگتر ديگري به نام  
مراجعه كنيد و در آن ضمائم و خالصه مطالب بسياري از كليساهاي بخش هاي فنالند  وجود دارد و اسناد كليساهاي 

  .زيادديگري نيز به آن اضافه ميشود كه قابل دسترسي است

ضمائم آن نيز حاوي اسناد .تپايگاه اطالعاتي مزبور شامل ،مسيحيت ،ازدواج ،مراسم تدفين و تغيير آدرس و جابجائي اس
است و به همين دليل كتابخانه ي تاريخچه  ي خانواده همه ي اسناد  1900تا  1860مربوط به بخشهايي در طي دوره هاي 

  .موجود را دربر نمي گيرد

نيز امكان جستجو در اين سامانه اطالعاتي براي هر بخش بطور جداگانه و يا چندين بخش و يا حتي شهرستان و منطقه 
  .وجود دارد

  سيستم اطالعات جمعيت 
سيستم اطالعات جمعيتي فنالند سيستم ثبت ملي كامپيوتري است كه حاوي اطالعات اوليه در مورد شهروندان فنالندي و 

همچنين در اين سيستم اطالعات ديگري در زمينه ي ساختمان ها به پروژه . شهروندان خارجي مقيم دائم فنالند است 
اين سيستم پر استفاده ترين سيستم در فنالند .از ،اقامتگاه و امالك مستغالت نيز ثبت شده استهاي ساخت و س

  .ميزان مشاهده و مراجعه به اطالعات جمعيتي ثبت فنالند زياد است.است

مركز ثبت جمعيت و ادارات منطقه اي ثبت اطالعات سيستم مزبور را نگهداري مي كنند و ثبت اطالعات مبتني بر 
اطالعات موجود در سيستم مزبور در سراسر .يه هاي قانوني تهيه شده توسط افراد خصوصي و مقامات دولتي استاطالع

بخش هاي خدماتي و مديريتي فنالند از جمله ادارات دولتي ،انتخابات،ماليات،دستگاه قضايي ،آماروپژوهش بكار مي 
  .عات را بدست آورندشركت ها و ساير ارگانها ي خصوصي نيز مي توانند اين اطال.آيد

اطالعات .اطالعات پايه و اوليه مربوط به هويت شناسائي افراد و ساختمانها در سيستم اطالعات جمعيت ثبت مي شود 
شخصي ثبت شده در سيستم شامل نام  كد ملي شخصي، آدرس، شهروندي و زبان مادري ، روابط خانوادگي و تاريخ 

مالك، نام محل،  داده هاي ثبت شده در مورد ساختمانها حاوي كدپستي.باشدمي ) در صورت وجود(تولد و فوت 
اطالعات امالك ثبت شده حاوي . استفاده و سال ساخت و ساز است مورد مساحت، امكانات و ارتباطات شبكه اي
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ثبت جمعيت .و ساختمان ها ي واقع در اموال است امالك و مستغالت ، نام و آدرس مالك) ياكد رهيابيشناسه ي واحد(
  .ثبت شده است 1530فنالند قدمت  طوالني دارد و اطالعات جمعيتي از دهه 

  

  تاريخچه

اطالعات .سيستم فعلي اطالعات جمعيت فنالند بر اساس ادغام اطالعات جمع آوري شده و به دو منظور مختلف است
اين زماني بود كه شاه سوئد .شده استبه بعد ثبت  16مربوط به جمعيت براي هردو نياز مقامات مدني و كليسا از قرن 

اصالحات اداري را راه اندازي كرد و بهره وري از مجموعه هاي مالياتي و ) Gustavus Vasa(گوستاووس وسا
در اين راستا تعداد خانوارها و نگهداري آنها .به همين منظور ثبت امالك نيز پي ريزي شد.استخدام نظامي را افزايش داد

نگهداري ركوردهاي مربوط به .) بود 1537اولين ثبت زمين در فنالند،ثبت آالند درسال (گرديدمشخص  1530در دهه 
  .تاسيس شد 1550 ي  مردان مشمول خدمت سربازي در دهه

در اصل اين فهرست حاوي .در فنالند نگهداري شده است 1634فهرست سرشماري ثبت جمعيت منطقه اي از سال 
بعدها سرشماري هاي مزبور تبديل به ابزار مديريتي شده .ثابت را پرداخت مي كرده اندليست افرادي كه سرانه ي ماليات 

تا .براي تسهيل تعيين محل اقامت و خدمت سربازي،همچنين بعنوان يك ثبات انتخاباتي و روال مالياتي در نظر گرفته شد
وظيفه كميسيون زمين و بعد از  1779ثبت اطالعات جمعيت از وظايف مردان روحاني بود اما تا سال  1652قبل از سال 

كليسا نيز ثبت كننده هاي خود را براي ثبت جمعيت .بود 1989آخرين سرشماري در سال .آن ادارات سرشماري گرديد
در اوايل سال .ركوردهاي مربوط به كليساي فنالند ،سوئد،قديمي ترين ركوردهاي جمعيتي در اروپا هستند.معرفي كرد

)  Vicars(دستور دادند ويكارس ) Isacicus,Rothovius(و اسحاق رونوويوس ) turku(،اسقف توركو 1628
تمديد و كل  1660دستور حفظ ثبات كليساي بخش ها تا دهه ي .ركوردهاي والدت ،ازدواج، فوت را نگهداري كنند

جمعيتي فنالند مربوط اولين آمار و جداول .آن را تاييد كرد 1686كشور را تحت پوشش قرار داد و قانون كليسا در سال 
  . است 1750به 

. تغيير قابل مالحظه اي در سيستم ثبت احوال اطالعات جمعيتي رخ داد)  1960و  1950سال بعد در دهه هاي  200(بعدا 
نون ثبت جمعيت ركز و مضاعف كاري طي قرنها ، قاسيستم غير متمبمنظور از بين بردن مشكالت رخ داده در زمينه ي 

  .ثبت مركزي كامپيوتري بعنوان يك هدف ، مدنظر قرار گرفتاد اصالح شده وايج
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كليساي پروتستان لوتري و ارتدكس ، اطالعات مربوط به اعضاء خود را جمع آوري مي كردو در  1970تا اواخر سال 
ثبت يزن  نبودند را يئ،ثبت شهري ، اطالعات راجع به افرادي را كه عضو هيچ كليسا 1970تا  1919فواصل بين سالهاي 

  .مي كردند

سيستم (مركز ثبت جمعيت ،با وظيفه هدايت و نظارت بر ثبت جمعيت و همچنين مسئوليت ثبت مركزي جمعيت 
كليساي پروتستان . ثبت كامپيوتري معرفي گرديد 1971در سال .تاسيس شد  1969در سال ) اطالعات جمعيت فعلي

ت جمعيت را انجام دادند و در آن زمان وظيفه آنها نگهداري با همكاري دفاتر محلي ثب 1999لوتري و ارتدوكس تا سال 
  .ثبت اطالعات اعضاء خود و همچنين سيستم اطالعات جمعيت باقي مانده در دفاتر محلي ثبت بود

بر اساس . در حال حاضر مركز ثبت جمعيت ،سيستم اطالعات جمعيتي را بهمكاري دفاتر محلي ثبت نگهداري مي كند
  .تهيه اطالعات ، از شهروندان و ادارات مختلف دولتي نيز اطالعات در يافت مي كند وظيفه قانوني براي

سيستم اطالعاتي جمعيت فنالند در زمينه ي مختلف اجتماعي ارائه خدمت مي كند از جمله مقدمات انتخاباتي ،ماليات، 
ا و سازمان هاي ديگر نيز به دستگاههاي قضائي، تصميم گيري و برنامه ريزي، جمع آوري آمار و تحقيقات، شركت ه

  .اطالعات موجود در سيستم اطالعات جمعيتي دسترسي دارند

   اطالعات مربوط به  ساختمانها

و سرشماري خانه  1980اطالعات اساسي در مورد ساختمانها در سيستم اطالعات جمعيتي فنالند در رابطه با جمعيت سال 
از اول نوامبر سال .ساكنان خانه ها و مستاجران جمع آوري شده است بر اساس پرسشنامه تكميل شده توسط مالكان و 

به بعد اطالعات راجع به پروژه هاي ساخت وسازي كه مستقيما مجوز از شهرداريها اخذ نموده اند،بدست آمده  1980
سرشماري بررسي گسترده اي در زمينه اطالعات مربوط به ساختمانهاو ساكنين قبل از  1980در نيمه هاي دهه .است

در اين بررسي تمركز نيز بر روي ساختمان هاي مسكوني و منازل .انجام شد  1990جمعيت و ساكنان خانه ها در سال 
اطالعات موجود در مورد .شخصي و هماهنگي موجود بين اطالعات مربوط افراد،اقامتگاها و ساختمانها قرار گرفته است

  .ساختمانهاي جديداستكمتر از  1980ساختمانها ي ساخته شده قبل از 

امروزه اطالعات مربوط به ساختمانها با همكاري مقامات نظارت ساختماني شهرداريها، و دفاتر محلي ثبت ، نگهداري و 
 2010اطالعات جمعيت در سال  128و اليحه ي ) 2009در سال (اطالات جمعيت  661به استناد قانون . بررسي مي شود

همچنين وظيفه دفاتر محلي . رداري، انتشار آگهي ،پروژه هاي ساخت و ساز مي ياشدوظيفه مقامات نظارت ساختمان شه
همكاري با مقامات شهرداري و دفاتر محلي . ثبت حفظ جزئيات مربوط به اقامت اشخاص و اقامتگاه هاي مربوطه است
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س و اطالعات مربوط ثبت منجر به تغييرات واصالحات مختلف اطالعات مربوط به ساختمانها و حفظ و نگهداري آدر
  .به مناطق راي گيري است

  

  خدمات

و اين .مركز ثبت جمعيت به استناد اطالعات موجود به شهروندان دولت شركتها و ساير ارگانها ارائه خدمات مي نمايند
و بطور خاص براي خدمت به نيازهاي دولت طراحي شده .مركز در فنالند پر استفاده ترين پايگاه ملي ثبت است

استفاده مي شود و براي ارائه خدمت به شركتها و ساير ارگانهاي ) علمي(مچنين بمنظور تحقيقات آكادميك ه.است
اين مركز همچنين بمنظور به روز نمودن ثبت مشتري و بازاريابي مستقيم بكار .مرتبط با شركاي آن ايجاد گرديده است

  .مي رود

الكترونيكي را  براي هريك از افراد مقيم فنالند بهمراه كد  براي معامالت الكترونيكي امن مركز ثبت جمعيت ،هويت
شناسه ي الكترونيكي مشتري براي تشخيص هويت الكترونيكي كاربر در معامالت بر خط امن . هويتي شخثي ايجاد نمود

ي  مثالكارت شناسائي تراشه  كه مشخصه.اين سيستم زماني فعال مي شود كه فردكارت دريافت كند.استفاده مي شود
  .گواهي شهروندي  است و آن را مركز ثبت جمعيت صادر مي كند

  مركز ثبت جمعيت فنالند
مركز ثبت جمعيت فنالند حاوي اطالعات تكنيكي در زمينه گواهي شهروندي و ساير توليدات مركز ثبت جمعيت  

تكنيك گواهيها  ، اطالعاتي در زمينه تشريح)ONLINE(ازجمله آموزش الزم براي سازندگان خدمات بر خط.است
،فهرست ابطال شدگان ،ويژگي و چگونگي مديريت گواهي، سياستهاي مربوطه ، استانداردهاي فنالندي و يا ساير 

همچنين سايت مزبور در زمينه ي نرم افزار و كارت خوانهاي الزم براي . استانداردها و همچنين قوانين را شامل مي شود
  .     ني نيز اطالع رساني مي كندبكارگيري كارتهاي مربوطه و توسعه جها

  انجمن مركز ثبت جمعيت

و دارندگان كارت هويتي تراشه اي است كه از گواهي )  ONLINE( اين بخش مورد توجه عالقمندان خدمات بر خط
شهروندي استفاده مي كننداين انجمن اعضاء خود را مستمرا از طريق ايميل از خدمات جديد اينترنتي مطلع مي سازد و 
ر براي ارائه ي خدمات غالبا از گواهي شهروندي و ساير محصوالت مرتبط با گواهي شهروندي و كارت هويتي تراشه دا

  .و كارت خوانها و نرم افزارها استفاده مي كند
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   همكاري وارتباط  جهاني

و porvooگروه : مركز ثبت جمعيت فنالند با دو شبكه همكاري جهاني در ارتباط است است كه عبارتند از 
  regnoهمايش

ونيكي قابليت تبادل شبكه اي جهاني همكاري است و هدف اصلي آن ترويج انتقال ملي و شناسائي الكترporvoگروه 
و كارتهاي هوشمند و ) Public Key Infrastructureزير ساخت عمومي ،(PKIبر اساس تكنولوژي .اطالعات است 

معامالت (تراشه كارتهاي طراحي شدن كه بمنظور كمك به حصول اطمينان از امنيت عمومي و بخش خصوصي 
  .در اروپا بكار ميرود)الكترونيكي

جلسه ي تاسيس .تشكيل شد 2002فنالند در آوريل  Porvoo در شهر Porvooهمانطور كه از نامش پيداست گروه 
مانور در كنفرانس بين المللي مربوط به پروژه ي هويت عمومي كارت  هوشمند برگزار و  Haikkoاين گروه در هتل 

  .اجرا شد 2002درسال )e-Europe(تحت برنامه  ي الكترونيك اروپا

روه مزبور توسعه ثابت دارد و اكثر اعضاء آن مقامات ملي مربوطه خود را معرفي كرده اند و نمايندگان جامعه تجاري و گ
كشور اروپائي آمريكائي ايالت  30در حال حاضر بيش از .كميسيون اروپا و ملل متحد نيز به كارآن كمك كرده اند

رندوكميسيون هاي آن تقريبا با حضور يكصد نماينده  ي تشكيل شده متحده ،كانادائي و آسيائي در اين گروه نماينده دا
  .است كه هر شش ماه يكبار در كنفرانس دو روزه برگزار مي شود

براي شركت كنندگان فرصتي است در جهت تبادل اطالعات در زمينه  ي وضعيت توسعه  Rengoهدف از همايش 
بعنوان بخشي از دولت ) منطقه(استراتژي آتي آن ناحيه  اساس ثبت در كشورهاي مختلف و بحث و بررسي در خصوص

الكترونيك اين كنفرانس بر موضوعات در زمينه توسعه ثبت زمين ،جمعيت و اشخاص حقيقي ،آدرس در راستاي    
 18توسعه تكنولوژي انتشار اطالعات خدمات كارآمد به متقاضيان، حفاظت از داده وامنيت  سيستم متمركز شده استو هر 

برگزار شد و  2007اولين كنفرانس در تالين استوني در سال .ه يكبار در يكي از سه كشور بالتيك تشكيل مي شودما
و اين كنفرانسها در جهت همكاري بين سازمان ملي و . عالوه بر آن كنفرانسهايي نيز در يگاوويلينوس  برگزار شده است

در آغاز كشورهاي .كشور مختلف برگزار شد 25ننده از شركت ك 800مركز ثبت جمعيت فنالند و با حضور بيش از 
عضو فنالند و بالتيك بودند ليكن متعاقبا كشورهاي شمال اروپا و ساير كشورهاي اروپايي نيز شركت كردند، اولين 

  .كنفرانس رگوتو  از سوي مركز ثبت جمعيت فنالند و ارگانهاي ثبت دولتي استوني برگزار شد
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  جمعيتيمفاهيم 
  سن

سن متوسط عبارتست است حاصل جمع .ينه ي وقايع حياتي ،منظور از سن  ،روزي است كه واقعه رخ داده استدر زم
سن تمام افرادي كه در زمان واقعه وجودداشته تقسيم بر تعداد آن افراد، به اين ترتيب سن فرد كه در سالهاي زمان واقعه 

متوسط افراد فرض شود در زمان واقعه با عدد نيم جمع مي به همين دليل وقتي كه سن .ارائه شده ،سن واقعي وي نيست
  .شود

  تغيير جمعيت

  .تغيير جمعيت عبارتست از افزايش جمعيت كه با اصطالحات ثبت انجام شده است

   فوت

واحد مراقبتهاي بهداشتي و يا متخصصين پزشكي مبني .وقوع وفات معموال بالفاصله به پزشك يا پليس گزارش مي شود
بايد واقعه فوت را به سيستم اطالعات جمعيتي و يا مراكز   2009و  1997در سال هاي  858و1973در سال  459بر قانون 

گواهي فوت بوسيله پزشك صادر مي شود و در موارد استثنائي بعد از اعالم نتيجه پزشك .مدعي آن گزارش كنند
اعالميه فوت و گزارش هاي .مي كنند موسسه ملي بهداشت و سالمت و يا پليس، گزارشي را در اين خصوص تهيه

مربوط به مركز ملي بهداشت و سالمت تحويل داده مي شود و اين مركز مكلف است فوت را به اداره ثبت گزارش كند 
در  99و  1973درسال  948اليحه (تا اداره مزبور اطالعات الزم در آن خصوص را وارد سيستم اطالعات جمعيتي بنمايد

  ).2009سال  در 1062و  1998سال 

آژانسهاي اداري منطقه اي دولت ،اعالميه هاي فوت را براي بررسي به پزشك آسيب شناسي دادگاه مي فرستد و مركز 
  .مزبور  بايد آنها را به صورت ماهانه به مركز آمار فنالند تحويل دهد

آمار افراديكه .وجود مي باشدآمارهاي فوت بر اساس سيستم اطالعات جمعيتي مركز ثبت جمعيت در ادارات منطقه اي م
اعالميه هاي فوت در آمار فنالند براي درج .سابقا در فنالند زندگي كرده اند،در زمان فوت ،در آمار فوت ثبت شده است

رقم فوت آمار جمعيت با عدد ارائه شده مبني بر علل فوت استخراجي از گواهي فوت متفاوت .علت فوت كاربر دارد
  .است

  طالق

طالعاتي را نشان مي دهد كه مبتني بر اطالعات جمع آوري شده از احكام طالق ارسالي دادگاه هاي قانوني آمار طالق ا
اين آمار همچنين شامل مواردي از مقيم هاي دائمي فنالنداست كه در دادگاه هاي خارجي .به مركز ثبت جمعيت است

زم است موارد مزبور به مسئولين دفاتر ثبت طالق چنانچه وقوع واقعه در خارج از كشور باشد ،ال.طالق داده شده اند
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مورد استثنائي در اين زمينه ،مشمول طالق هائي مي شود كه به تابعين فنالند در سوئد مربوط است چرا كه .گزارش شود 
  .مسئولين دفاتر ثبت سوئد مستقيما موضوع را به مقامات همتاي خود در كشور فنالند ،اطالع مي دهند

در كشورهاي شمال .واقعه طالق در خارج از كشور ،بايد دادگاه تجديد نظر هلسينكي آن را تاييد كنددر صورت وقوع 
  .،تحت عنوان وقايع بدون اعتبار ثبت مي شوند 2001اروپا و اتحاديه اروپا ،طالقهاي اول مارس 

ثبت و مشخص شده مربوط به زنان مقيم دائم فنالند است مگر اينكه مورد ديگري  1980وقايعي طالق مورخ 
اجرا شده و روند طالق را ساده تر نموده  1988از اول ژانويه سال ) 1987از سال  411ماده (اصالحيه قانون ازدواج .باشد
  .آغاز شد 1988رشد و افزايش طالق تا اواخر سال . است

دواج مقرراتي در خصوص بزودي قانون از.اجرا شد) بعد از دوره شش ماهه تجديد نظر(اولين طالقها تحت قانون جديد
،مقررات مزبور در بين گروههاي  1988لغو و يا ابطال ازدواج وضع نمود و قبل از بكار آمدن قانون جديد در سال 

  .متاركه وجود است و در حال حاضر در بين مطلقين نيز وجود دارد

   ازدواج

تعداد زنان و .ر موارد مشخص شده اشاره مي كندازدواجهاي قراردادي به ازدواج بين زنان مقيم دائم در فنالند و يا ساي
مرداني كه قرارداد ازدواج دارند،برابر نيست چرا كه تعداد ازدواج بين زنان مقيم دائم فنالند و مردان خارج از كشور و 

  .تعداد ازدواج بين مردان مقيم دائم فنالند و زنان خارج از كشور ،باهم يكسان نمي باشد

  جمعيت

افراديكه بر اساس . اشاره مي كند)  مثل جمعيت كشور،استان ،شهرداري(افراد مقيم دائم يك منطقهجميت به تعداد 
دسامبر اقامتگاه قانوني داشتند از هر مليتي كه باشند و همچنين مليت هايي از  31سيستم اطالعاتي جمعيت در مورخ 

  .الند محسوب مي شوندفنالند كه به طور موقت در خارج از كشور ساكنند ،همگي مقيم دائم فن

    

                                                             

افراد خارجي مقيم فنالند ،چنانچه اقامت ايشان طول بكشد و حداقل به يكسال برسد ،مقيم آنجا محسوب مي شوند البته 
.                كه با در خواست ايشان موافقت گرددبه همه متقاضيان پناهندگي امتيازات قانوني اقامت داده نمي شود مگر اين

پرسنل سفارتخانه هاي خارجي، مامورين تجاري و مشاورين ،اعضاء خانواده هاي ايشان و كارمندان شخصي تحت 
از طرفي پرسنل سفارتخانه هاي فنالند . پوشش جمعيت مقيم محسوب نمي شوند مگر اينكه از شهروندان فنالندي باشند

  .ن تجاري خارجي و پرسنل تحت خدمت نيروهاي محافظ صلح همه مشمول جمعيت مقيم هستندو ماموري

                                                                                           يآمارهاي جمعيت
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   2005هرم جمعيت فنالند در سال                                                       

           آبي تيره -چپ : مردانروشن   آبي  -راست: زنان                                               

  840/304/5 :جمعيت

  سال    3/79كل جمعيت : به زندگي  اميد

  سال 8/75مردان 

  سال 8/82: زنان

 )2008(فرزند متولد براي هر زن    85/1: زاد و ولد كل نرخ
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   ) كارت ملي(گواهي الكترونيكي تشخيص هويت

پيامهاي محرمانه .استبا بكارگيري خدمات الكترونيكي ، نياز به تاييد و تصديق موثق و مطمئن هويت خيلي زياد شده 
  .ارائه مي گردد) online(تري ارسال مي شود و خدمات متعددي نيز يصورت بر خط 

هويت الكترونيكي براي شهروندان فراهم كرده ) كد ملي (مركز ثبت جمعيت فنالند با ارائه ي كد هويتي شخص 
و اين مركز پايگاه .)بر خط مطمئن مي گرددتعيين هويت الكترونيكي براي متقاضي منجر  به استفاده از تراكنش .(است

اطالعاتي است كه حاوي سريالي از شماره ها بهمراه كد است و به شهروندان فنالندي و ساكنين موقت اين كشور كه در 
سيستم اطالعاتي جمعيتي ثبت شده اند ،كمك مي كند و اين امكان به استناد قانون اقامت شهرداري در فنالند ميسر 

  .است

م تشخيص هويت الكترونيكي به محض وصول هرنوع كارت هويتي يعني گواهي شهري مركز ثبت جمعيت ،از سيست
گواهي شهري ،هويت الكترونيكي است و حاوي ساير اطالعات .) بكار مي افتد(قبيل تراشه كارت هويتي فعال مي گردد

  .از جمله نام كوچك ،نام خانوادگي،و تعيين كننده الكترونيكي متقاضي است

تعامالت .گواهي مركز ثبت جمعيت در فنالند ،بالفور به اطالعات مندرج در تراشه كارت هويتي الحاق مي گردد
گواهي هاي مزبور براي تشخيص هويت اسناد و پست . الكترونيكي مبتني بر گواهي هاي شهري قابل اطمينان است 

ناد امضاء شده الكترونيكي همانند اسناد امضاء شده اس.الكترونيكي رمز دارو همچنين امضاء الكترونيكي بكار مي رود
مركز ثبت جمعيت در حال حاضر ،تنها مركز مسئول تشخيص هويت است و مي تواند . دستي الزم االجرا  و نافذ است

گواهي هاي اروپائي را به استناد قانون و مديريت اتحاديه اروپا  صادر كند و اطالعات آن در سطح باالاست و ضريب 
  .گواهي مزبور واجد شرايط الزم نيز است.ينان زيادي دارد و در واقع هويت آن تضمين شده استاطم

  :اطالعات در زمينه هويت الكترونيكي، در سه وب سايت متنوع وجود دارد

           ttp://www.vaestorekisterikeskus.fi/enh                                          :سايت اصلي آن عبارت است از

  .مباحث اين سايت مشتمل است بر موضوعات كلي

 http://www.fineid.fi/en                               :                                 به آدرس    The FINEID.FIسايت ديگر 
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     klubi.fi/-p://www.etuhttبه آدرس   cluB-the Etuو سايت   .است كه  بر موضوعات تكنيكي متمركز مي شود
گواهي شهري ) ONLINE( اين آدرس قابل توجه ي عالقمندان به استفاده از خدمات بر خط .كه به زبان فنالندي است 

  .و دارندگان كارتهاي هويتي الكترونيكي است

صوص و در اين سايت در خ. سايت اصلي مركز ثبت جمعيت داراي بخش صدور گواهي و هويت الكترونيكي است
نحوه ي استفاده از كارت هويت الكترونيكي و گواهي شهروندي در ساير پايگاهها از قبيل سيم كارت تلفن همراه ،و 

اين .خدماتي براي شهروندان در راستاي نقش مركز ثبت جمعيت بعنوان مركز تاييد و تصديق بحث و بررسي مي شود
  .اتي را فراهم مي آوردسايت همچنين مقررات الزم براي كار شركتهاي جهاني خدم

  كارت هوشمند فنالند 
سته از كارتهاي باولين كارت شناسائي ملي الكترونيكي را صادر نمود اولين  1999وزارت كشور فنالند در دسامبر 

بتدريج كارت مزبور براي عموم نيز صادر گرديد ليكن .كيلو وزن داشته و براي اولين متقاضيان صادر شد 16هوشمند 
  .كارت اختياري است داشتن اين

و ساير اقالم اطالعات  )Visual Demographic Data(دموگرافيك بصريكارت هوشمند عالوه بر اطالعات 
با بكارگيري تكنولوژي كليه ي گواهي هاي الكترونيكي .امنيتي،مجهز به هويت الكترونيكي دارنده كارت نيز مي باشد

آر جاد امضاء الكترونيكي از جفت كليدهاي براي اي.در كارت هوشمند ذخيره و صادر مي شوند
بطور جداگانه استفاده مي شود،و ) اولين الگوريتم  رمزنگاري كليدي عمومي)(Aldemen,Shamir,River(ايسا

بدين ترتيب از جهت اطالعات ،عدم توليد مجدد تراكنش و معامالت الكترونيكي جهت خدمات محرمانه و تامين امنيت 
  .حمايت مي گردد

همچنين با استفاده از گواهي .هروندان فنالندي مي توانند از راه پليس منطقه كارت هوشمند را درخواست كنندهمه ش
آنها مجبورند هرگونه تغيير آدرس را به ثبت (ديجيتالي تغيير آدرس خود را با اطمينان از طريق اينترنت ثبت كنند

ر هاي مركز ثبت جمعيت و همچنين سيستم آدرس وارد مي پست فنالند اطالعات مزبور را به كامپيوت) حكومت برسانند
  .كند

اوال شهروندان .درحال حاضر كارت مزبور براي ارائه ي خدمات متعدد و پاسخگوئي به چندين نوع تقاضا به كار مي رود
را در وب سايت  فنالندي مي توانند امنيت هويتي را در اينترنت با استفاده از كارت مربوطه ايجاد نمايندو فرم امضاء شده

براي امنيت پست الكترونيكي ،هويت وبراي كارهاي از راه دور ايجاد كنند، ثانيا دارنده ي  ) نوعا براي ثبت آدرس(
كارت مي تواند از آن استفاده كرده و هويت خود را براي انجام كارهاي بانكي و خدمات بيمه از راه دور تاييد 
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عيين هويت در خدمات شهري و يا حكومت منطقه اي استفاده نمود مثل دسترسي همچنين از كارت مي توان براي ت.نمايد
  ....به كتابخانه ها ،تسهيالت تفريحي و

  

  

   نحوه ي اعالم تغيير آدرس
خود به آدرس صحيح در تاريخ مورد نظر الزم است خبر تغيير آدرس و يا قطع انتقال خود را اعالم mail بمنظور انتقال 

  .نمائيد

اطالعيه تغيير آدرس را از طريق اينترنت يا تلفن براي خودتان و يا اعضاء خانواده كه به همراه شما به آدرس  مي توانيد
  .جديد نقل مكان مي كنند، به پست و يا اداره ي منطقه اعالم نمائيد

  از طريق اينترنت

براي .خود را نيز بهنگام نمائيداقدام مزبور را مي توان از طريق خدمات وب پست انجام دهيدو ساير اطالعات تماس 
مثل كارت (و يا گواهي شهروندي ) بررسي نموده(استفاده از اين خدمات ،مي بايست هويت را به طريق رمز بانكي 

  .تغيير آدرس را اعالم و اطالعات تماس خود را به روز نمائيد) هويتي الكترونيكي

  از طريق تلفن

بعدظهر تماس  8صبح تا  8دوشنبه تا جمعهاز ساعت ) ه،شارژ تلفن همراهشارژتلفن منطق( 020071000با شماره تلفن 
  .ضمناهزينه ي  آن در حد معمول است. بگيريد

  .هرگونه تغيير آدرس خارج از فنالند يا به داخل كشور فنالند بايد از طريق اينترنت و يا فرم مكتوب اعالم گردد

  با استفاده از فرم رسمي 

  .نيداز اداره پست و يا ادارات ثبت منطقه تهيه كنيدفرم هاي مربوط را مي توا

 


