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  :موقعیت جغرافیایی

 

 
 )یتخت جامائیکاپا -شهر کینگستون)                                (پرچم کشور جامائیکا( 

    جامائیکا در.باشدسومین جزیره بزرگ دریاي کارائیب میا بزرگترین جزیره انگلیسی زبان وجامائیک
 تاینوپوستان  سرخ آراواکیاین جزیره در زبان . قرار دارد کیلومتري غرب هائیتی١۶١کیلومتري جنوب کوبا و ١۴۵

را در » خ«حرف . شده همان نام است می جزیره، خایماکا نام داشت که نام جامائیکا دگرگونیعنی ساکنان بو
سرزمین «واژه خایماکا یا به معنی . شود تلفظ می» ج«دهند و همین حرف در انگلیسی  نشان می Jاسپانیایی با حرف 

. بود و سانتیاگو نام گرفته بود اسپانیااي از تملکات امپراتوري  جامائیکا در دوره. است»بهار و یاسرزمین چوب و آب
این کشور . نامیده شد» مستعمره سلطنتی هند غربی بریتانیایی جامائیکا«افتاد و  ها بریتانیاییپس از آن به دست 

جمعیت امروزي آن بیشتر از نسل بردگان سیاهپوست . است)المنافع بریتانیا مشترك( اتحادیه کشورهاي همسودعضو 
 قاره آمریکازبان در  سومین کشور پرجمعیت انگلیسی کاناداو  ایاالت متحده آمریکاجامائیکا پس از . آفریقایی هستند

 .است جامائیکاپایتخت کشور ) Kingston: انگلیسیبه (کینگستون  .است

 :تاریخ
از . ، کریستوف کلمب دریانورد اسپانیایی جامائیکا را کشف نمود و نام آنرا سانتیاگوگذاشت١۴٩۴در سال 

از  .تحت تسلط اسپانیا بود ١۶۵۵جامائیکا تا سال . سیل مهاجرت اسپانیایی تباران به جامائیکا آغاز شد ١۶اوایل قرن 
 .بریتانیا بود رهمستعم ١٩۶٢آن پس به بعد جامائیکا به دست بریتانیا افتاد و تا سال 

 :سیاست
بسیاري از ساکنان  هاي مسري به بیماري مهیبی جامائیکا را لرزاند، پس از آن ابتالً زلزله ١٩۶٢در سال 

در طول . پس از آن بردگان آفریقایی تبار براي کار در مزارع نیشکر به جامائیکا آورده شدند. بومی جزیره را کشت
زدند و براي ساکنین  مسلحی بودند که در سطح جزیره پرسه می هکه بردگان آزاد شد هامیالدي مارون ١٨و  ١٧قرن 

و  ١٨٠٧تصویب قانون لغو تجارت برده در سال . اي بریتانیا تبدیل شده بودندنمودند به مشکلی بر تولید زحمت می
هایی  شورش ١٨۶۵مائیکا شد که در سال میالدي باعث افت قیمت شکر در جا١٨٣٣قانون آزادي بردگان در سال 

تولید . تر شدبه پادشاهی بریتانیا درآمد اوضاع اقتصادي نسبتاً هپس از اینکه جامائیکا به صورت مستعمر. نیز رخ داد
جامائیکا به خودگردانی داخلی دست یافت و  ١٩۵٣ می ۵در . موز در جامائیکا باعث کاهش وابستگی به نیشکر شد

رهبر حزب کارگر ناسیونالیست جامائیکا،  ١٩۶١در سال . به عضویت فدراسیون هند غربی درآمد 1958در سال 
پس از آن در جامائیکا . تقاضاي جدایی از فدارسیون هند غربی و رسیدن به استقالل کامل را کرد آلکساندر بوستامنته
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، جامائیکا از بریتانیا اعالم ١٩۶٢ آگوست ۶ي دادند، در أساکنان جزیره به استقالل ر هندومی برگزار شد و همرفرا
قدرت  ١٩٧٢اولین نخست وزیر جامائیکا، مایکل مانلی از حزب سوسیالست خلق نام داشت که در سال . استقالل کرد

از سمتش  ١٩٩٢به سمت نخست وزیري انتخاب شد، ولی در سال  مانلی مجدداً ١٩٨٩در سال . را در دست گرفت
موافقت کرد، به موجب این  دولت جامائیکا با طرح ١٩٩٧ در ماه می. پترسون جایگزین او شد. جی. استعفا داد و پی

هاي آنها  ها و عدوات دریایی آمریکایی اجازه دارند به منظور مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و کشتی طرح کشتی
در . سال دیگر در سمت خود ابقا شد ۴پترسون به مدت  ٢٠٠٢در اکتبر . آزادانه در آبهاي جامائیکا تردد کنند

طوفان ایوان، بدترین طوفان در تاریخ جامائیکا موجب کشته شدن دهها نفر، آواره شدن هزاران تن و  ٢٠٠۴سپتامبر 
 نیز بروس گودلینگ ٢٠٠٧سپتامبر ١١در . به بار آوردن خسارات سنگین به خصوص به صنعت توریسم جامائیکا شد

کنت هال به عنوان فرماندار  ٢٠٠۶ فوریه١۵ائیکا نخست وزیر این کشور شد، همچنین در از حزب کارگر جام
 .جامائیکا انتخاب شد

 :اقتصاد

توان به،  از جمله اقالم صادراتی جامائیکا می. نام دارد) سنت(واحد پول جامائیکا، دالر با واحد جزء 
 .باشد جامائیکا از اعضاي کشورهاي مشترك المنافع می. اشاره کرد پوشاكو  قهوه، موز، شکر، بوکسیت، آلومینیوم

 :دفاع

  .دخدمت سربازي ندار. یرهذخ 870 هعالو به) 1991( 3350: کل نیروهاي مسلح 

 :آموزش

  )تري نیسبخشهاي این جزیره اجبا هدر کلی (سال  16تا  ۶ تحصیل اجباري   - سنین%. 85: میزان باسوادي         

 :جمعیت
کیلومتر  ١١١٠٠مساحت جامائیکا . باشد نفر جمعیت می ۶۵١٨٨٠با  پایتخت جامائیکا شهر کینگستون

 درصد 5/0و با میزان نرخ رشد جمعیتی سالیانه  باشد می )میلیون نفر 7/2حدود ( رنف ٢٨٠۴٣٣٢مربع و جمعیت آن 
نفر و ٩۶۴٨٨  نفر، مونتگو بی ١٨٠٠٠٠ توان به پورت مور، اسپنیش تاون از مهمترین شهرهاي جامائیکا می.باشدمی

 پوستان تاینو مترین آنها سرخپوستان آراواك بودند که مه جامائیکا، سرخ هساکنان اولی. نفر اشاره کرد ۶٠٠٠٠ می پن
  .نام داشتند 
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 :تقسیمات کشوري
 )سه استان و چهارده بخش یا شهرستان دارد(باشد ایالت می١۴کشور جامائیکا شامل 

  کورنوال کانتی

  (Hanover) هانوور

  (Saint Elizabeth)سنت الیزابت

  (Saint James) جیمزسنت 

  (Trelawny) ترالونی

 (Westmoreland) وستمورلند

  میدلسکس کانتی

  (Clarendon) کالرندون

  (Manchester) منچستر

  (Saint Ann) سنت ان

  (Saint Catherine) سنت کاترین

 (Saint Mary) سنت ماري

  سوري کانتی

  (Kingston) کینگستون

  (Portland) پورتلند

  (Saint Andrew) سنت اندرو

 (Saint Thomas) سنت توماس

 

مردم جامائیکا، پروتستان و %  62نیز سفید هستند، همچنین دین %  3دورگه و %  6ها سیاه،  جامائیکایی%  91نژاد 
 .زبان انگلیسی زبان رسمی مردم جامائیکا است. باشند نیز کاتولیک می%  2

  :ثبت احوال در جامائیکا
محدوده کوچکتر و  بصورت رسمی شروع بکار کرده ولی در یک ١٨٧٨ثبت  احوال در جامائیکا در سال 

صادر شد که طی آن اطالع داده شده ) دستوري( اي براي مسئولین هر ایالت نامه .سال قبل از آن شروع شد ۵حدود 
بوسیله  ١٩٩۵ثبت احوال در سال  .بود فقط و فقط یک مرکز براي ثبت احوال در جامائیکا وجود خواهد داشت

سعی شده تصاویر  ١٩۵٠در این مجموعه از سال . و تصویر گذاري شد کتابخانه تاریخ خانوادگی جامائیکا طبقه بندي
 .آوري شودافراد نیز جمع

 :پیشینه سازمان ثبت احوال کل
 RGD  ( Registrar General’s Department :RGD)  

 Rodneyدر ساختمان شهر اسپانیا -در پایتخت قدیمی جامائیکا 1879سازمان ثبت احوال ابتدا در سال 
Memorial تا . آغاز شد 1878ثبت به صورت اجباري در سال  .این تنها ارگان مسئول ثبت مدنی بود. تاسیس شد

ازدواج ومرگ ومیرها توسط کلیساي انگلستان  قبل از این همه دفاتر ثبت شامل اطالعات تولد ها، غسل هاي تعمید،
 پردازندمی ان ثبت احوال کل به ثبتاما حاال همه کلیساها از طریق سازم. شدمی نگهداري1664تا قبل از سال

در کشور ... بایگانی براي نگهداري اسناد تولد، ازدواج، مرگ، اسناد راکد ومحل تنها )RGD(سازمان عمومی ثبت .
آغاز شد، با  1996از سال  RGDتحول تاریخی  .نمایدهر چند این سازمان طالق را ثبت نمی. باشدجامائیکا می

که اعضاي خانواده ساکن در این  1996در یک اپریل  ،مان جدید در خیابان تویکن هام پاركانتقال سازمان به ساخت
اي در سراسر منطقه ادارهشامل نه  RGDاز آن زمان . کمال همکاري را نمودند RGDساختمان با سازمان 
ساسی بر روي یک یک موجودیت دولتی که به صورت ا(به یک سازمان اجرایی 1999آپریل  1جامائیکا گردید، و در 
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این سازمان اولین نهاد اجرایی است که در . موثر تبدیل شد) باشدهدف نتیجه گرا بودن آن متمرکز میخدمت با 
در  1980خط مشی نهادهاي اجرایی جامائیکا از سال  .دستگاههاي اجرایی را به دست آورد Cرتبه  2007سال 

از  RGD. هاي کشورهاي کانادا و نیوزیلند پیاده سازي شده استبریتانیا و زیر نظر دولت مارگارت تاچر  شبیه مدل
دریافت نموده است که  زمان تاسیس تاکنون جوایز مهم بسیاري را به خاطر ابتکار در ارائه خدمات مشتري مدار

توسط انجمن مدیریت منابع انسانی جامائیکا به خاطر استفاده از روشهاي مبتکرانه  2007مهمترین آن در سال 
سیستم   RGDسازمان 2003آپریل  1در  .داده شده است RGDحصر به فرد در حل مشکالت سازمانی به من

قابل  RGDکه به صورت یک شبکه اینترانت تنها توسط کارمندان . کاربردي استعالم هویت را اجرایی کرده است
سیستمهاي سازمان توسط شبکه . که به ساده شدن استعالم  هویت افراد  کمک فراوان نموده است. باشداستفاده می

یکسال . سازدشود، که امکان خدمات رسانی به مشتریان را در هر قسمت از سازمان ممکن میبی سیم پشتیبانی می
دهد، تا درخواست آنچه که به مشتریان اجازه می. سیستم آن الین خود را ارائه نمود RGDبعد از سیستم استعالم، 
 2006ژوالي  1در نهایت سیستم پرداخت آن الین در . ارائه نمایند www.rgd.gov.jmخود را به کمک سایت 

سازمان،  2007می  7.معرفی گردید، از آن زمان به بعد هزاران کاربر با عالقه فروان از این سامانه استفاده نموده اند
هاي ابتکاري سازمان در راستاي بهبود د، این فرایند یکی از طرحچاپ اسناد بر روي کاغذهاي امنیتی را شروع کر

تالش خود را براي بهبود  1997در سال  "و شما RGD"سازمان با معرفی برنامه رادیویی .امنیت فعالیتهاي خود بود
شده و خدمات ارائه  چگونگیهدف از این برنامه آگاه کردن عموم مردم از . آموزش فرهنگ عمومی مردم آغاز نمود

هاي وشته و اجرا شده است، این برنامهنبرنامه  300از آن زمان بیش از . باشددسترسی به این خدمات می نحوه
 FM ٨٩ ١٠۶ FM ، KLAS FM ، Power ١٠٢ FM ، Hot ١٠١ Loveرادیویی از هفت ایستگاه با نامهاي 

، HITZ ٩٢ FM ، News talk ٩٣ FM  ،Roots FM- Kool ٩٧ FM 2007ژانویه1 .شودپخش می 
هاي توسعه سازمان این ابتکار به عنوان قسمتی از پروژه. سازمان ابتکار صدور اولین شناسنامه مجانی را آغاز کرد

این طرح یک سطح . شوند و اطالعات آنها به صورت کامل و رسمی ثبت شوند سبب شد، تا تمام کودکان داراي نام
صات پدر و نامگذاري فرزندان بالفاصله بعد از تولد را بدنبال داشته باالیی از ثبت هویت شهروندي شامل ثبت مشخ

این روش تاخیرهاي گذشته در ثبت تولد و نام گذاري را از بین برده است، با اجراي این طرح فعالیتی نوین در . است
مور ثبت احوال همه این مأ 330در حال حاضر  .سازمان آغاز گردید، که تحوالت وسیعی را به دنبال داشته است

میلیون بایگانی که قدمتشان از  70اساسنامه بر کار نهاد نظارت دارد و بیش از  30بیش از . دهندجزیره را پوشش می
موري از سوي أم.یک نهاد اجرایی شروع به کار کرد 1999درآوریل  .شودحفظ ونگهداري می ،باشدمی 1660سال 

تامین بودجه به صورت  2007ازآوریل سال  .مدیریت منابع انسانی اعزام شد فرماندار کل براي تصمیمات مالی و
 86,200درآمد ساالنه از .هاي افزایش دهنده بودجه صورت گرفتها و سایر فعالیتمستقل از طریق حق الزحمه کامالً

درآمد حاصل  از .دافزایش پیدا کر 2010 - 2011دالر آمریکا  درسال  689,600به  1996-1997دالرآمریکا در سال 
 از

 .شودهاي غیرمرکزي استفاده میفعالیت
 :ظرفیت اجتماعی

 .باشدثبت وقایع حیاتی یک امر بنیادي و اساسی براي ظرفیت اجتماعی جمعیت جامائیکا می -

http://www.rgd.gov.jm
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 :براي بدست آوردن مدرك مستند مجاز به دسترسی به موارد زیر هستیم -

  .واگذاري ملک، حقوق بازنشستگی وسایر مزایاي اجتماعی، مه ملیشماره بی، شماره ثبت مالیاتی، پاسپورت -

 :سیاست عمومی
 .حوال کشور نقش حیاتی درتوسعه وبرنامه ریزي ملی داردثبت ا -

 سیاستهاي بهداشتی ایجادکند از قبیل ثبت احوال به سیاستگذاران و سایر نهادهاي دولتی در کشور کمک می -
 .وندشهاي که سبب مرگ ومیر میبیماري یت وطبقه بنديارزیابی طول عمرجمع، آموزشی و

 ل نمودن موارد جنایی ح -

  :ثبت احوال و سیاست عمومی
هاي سیستماز قبیل : هاي سیاسی عمومی سطح رفاه شهروندان را بهبودخواهد بخشیداین قبیل مشارکت 

کردن اطالعات ثبت ) ايرایانه(لیکم کردن این فاصله از طریق دیجیتا، مشارکت کردن دولت، تعیین هویت ملی
، ایجاد کمیسیون آمار حیاتی، دسترسی به اطالعات براي تصمیم گیران 1992الی  1879احوال کشوردرسالهاي 

گواهی فوت براي ، بوجودآمدن سیاست اشتراك گذاري اطالعات ملی، ارتباط همه سهامداران با فرایند ثبت احوال
 .بررسی علل مرگ و میر ،بهبود انجام گواهی انحصار وراثت

 :وضعیت سیاست عمومی و ثبت احوال کشور
سازمانهاي مبتنی : از قبیل راه اندازي و رسمیت دادن به شبکه ثبت احوال کشور که شامل موارد زیر است

یادداشت ، دانشگاهیان، سهامداران بخش خصوصی، سهامداران دولت، (NGOs)سازمان هاي مردم نهاد،برمذهب
براي تامین مالی جهت صدور گواهی والدت درجوامع فقیر فاقد امکانات  11/2010شت تفاهم در تاریخیاددا( تفاهم

دالر براي صدور  000/116 (وزارت کار وتامین اجتماعی، )رسید RGDرفاهی الزم به امضاي سازمان ثبت احوال کل 
گواهی والدت  6000تاسیس شد،ر ثبت احوال دراین دوره دفت 14،)دالر یونیسف 000/100د، گواهی تول 16600

گواهی  8000دالر را صرف فراهم نمودن  000/60صندوق سرمایه گذاري اجتماعی جامائیکا بیش از .(صادر شد
 .)گواهی والدت کرد 2000دالر را صرف فراهم نمودن  000/14وزارتخانه دولت محلی بیش از نمود،والدت 

 :شبکه ثبت احوال کشور جامائیکا
 تنی برمذهبسازمانهاي مب �

 گروه حفاظت 6 �

 .کلیساها داراي قابلیت الزم براي دسترسی به فقرا و بینوایان هستند �
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 بهداشت

 مسکن

 آموزش

 هاي منافع اجتماعی و ملیبرنامه

 دانشگاهیان �

 مطالعات جمعیتی�

 مطالعات جنسیتی�

� NGOs 
 شنیدن صداي گریه کودکان �

 جامائیکا براي عدالت �

 سهامداران دولت �

 مراکز زنان �

 پلیس �

 خدمات اجتماعی �

 بهداشت �

 موزشآ �

 سهامداران بخش خصوصی �

 DNAالبراتورهاي  �

 شرکت هاي امنیتی  �

  :روابط ثبت احوال کشور با سیاست عمومی
                                                                  

 

 

 

 تحقیقات شجره اي       

 )نسب شناسی(             

 

 
امه ها وصیت ن ثبت احوال

 وگواهی انحصار وراثت
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 :قانون گذاري
 .نیازمند کاهش زمان براي انجام تغییرات قانونی استاین فرایند 

  :هاي عمومیمشاوره
P ایرت غدستور العمل هاي مطرح شده نیازمند بررسی قوانین دیگري هستند که ممکن است با قانون جدید م

 .داشته باشد

 Pًمتوقف نکند مراقب تعیین وضع قانون باشند که روندهاي بهبود یافته فعلی را مدیران ثبت باید دائما. 

P مستثنی کردن جزئیات کارها از قانون گذاري. 

 P قادر به شناسایی باشنددر هنگام نیاز به تغییرات قانونی بایستی مدیران. 

 Pبراي تغییر وضعیت موجود و ارتقاء بازدهی کل سیستم. 

P  باشدمی) قانون(هدف ایجاد رغبت بیشتر براي استفاده از این زبان. 

 :رسیدگی قانونی
 .بعد از وقوع حادثه حیاتی وضع قانون کشوري باید در کمترین دوره از زمان اتفاق بیفتد:  زمان بندي نمودن

 . آوري شده و در طول ثبت باید به وضوح بیان شودجزئیات از اینکه چه اطالعاتی جمع :جمع آوري اطالعات

 .روش ثبت نمودن حوادث باید بیان شود :روش شناسائی

 .انتخاب شوند ،یند ثبتاص با صالحیت، براي گزارش فرآاشخ: صالحیت

 ها براي منحرف شدن از روش شناسائی باید ذکر شود همچنین باید امکان بهبود بخشیدنجریمه :هاجریمه

 .از طریق قوانین وجودداشته باشد            

 :هاي ممکنحلهاي روبرو شده وراهچالش
Pکندي را محدود میاریه گذرکود اقتصاد جهانی دسترسی به سرما. 

Pهاي بین المللیعدم شناخت درست از وضعیت ثبت احوال دیگر کشورها در انجمن. 

 P اطالعات و بایگانیصحیح اصول مدیریت عدم.. 

Pمورد قبول بودن اطالعات منابع مختلف از درون کشورهاي دیگر . 
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Pانجامدیند تغییرات قانونی بسیار زیاد به طول میآفر. 

Pوابستگی اطالعات ثبت احوال به قانون و سیاست عمومی سهامداران از سیاست عمومی درباره ثروت وه عمد 
 .اطالعندبی

Pمدیریت نبود یا کمبود اثر اعمال نفوذ. 

 :هاي احتمالیحلراه

R استفاده از تکنولوژي مشترك. 

Rممیزي بین المللی کشورها.  

Rآموزش کاربران مجرب. 

Rز شناسایی و برطرف نمودن تناقضاتپس ااطالعات انتشار. 

Rایجاد بانکی از وکالي دانشجوي دوره کارشناسی حقوق جهت پرداختن به این موضوع. 

Rبازبینی آموزش عمومی درباالترین سطح ممکن وموثر نشان دادن اطالعات تجربی. 

Rاستفاده ازشبکه ثبت احوال کشور. 

 :)RGD(معرفی سازمان عمومی ثبت 
این . کنددر توسعه ملی کشور جامائیکا نقش کلیدي را بازي می)  RGDدر اصطالح ( بت سازمان عمومی ث

 RGDسازمان . باشدسازمان تنها مسئول رسمی ثبت وقایع تولد، ازدواج، فوت، مرگ جنینی، در کشور جامائیکا می
هاد مورد نظر دولت در این سازمان اولین ن. به شکل یک سازمان اجرایی موثر مطرح شد 1999آپریل  1در تاریخ 

 Cبه عنوان یک سازمان رتبه  RGDسازمان  ٢٠٠٧باشد، از سال هاي عمومی کشور میبخش مکانیزه نمودنپروژه 
شود که بتوانند تمام فعالیتهاي خود را به صورت کامال متمرکز انجام این رتبه به سازمانهایی داده می(معرفی شد 

 .سال خدمات بی وقفه خود به مردم جامائیکا را جشن گرفت RGD ،127سازمان  2007در سال ). دهند

  :هاي سازمانشرح ماموریت-1

 .هاي ملی توسعه و پشتیبانی آماري از تولد، مرده زایی، سازش و ازدواج و بایگانی امن و صحیح اطالعات عمومیطرح 

 اهداف سازمان-1-1

متصدیان ازدواج و اطمینان از ثبت به  کنترل و حمایت از شبکه سازمانهاي محلی سراسر جزیره و -
  .موقع و دقیق وقایع حیاتی
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 .اطمینان از آگاهی کامل مردم درباره زمانبندي ثبت وقایع حیاتی -

تهیه امکانات ملی متمرکز براي سندیت موثر و حافظت دقیق از رکوردهاي اطالعاتی مردم، با ایجاد  -
سازش، اعطاي تابعیت و سند (ثبت و ضبط وقایع حیاتی ها و اهمیت دادن بهیک بایگانی امن از داده

 .)تک برگی

امکان دسترسی به کپی اسناد عمومی براي مشتریان در یک روش زمانبندي شده، با پرداخت هزینه  -
 .مربوطه

بندي آن بر اساس استاندارد بین المللی در راستاي تهیه آمار زمانبندي شده، تجزیه و تحلیل و دسته -
 .هاي ملی و دولتیحپیشبرد طر

 :RGDفعالیتهاي سازمان
Pها، مدارك شهروندي و  قوانین جامائیکانگهداري اسناد عمومی و تاریخی مهم مانند وصیت نامه. 

Pهاي شناسایی شده، بر اساس مدارك پزشکی موجود در گواهی فوتدسته بندي علت بیماري. 

Pن ثبت حقوقی و سازمانهاي محلی ثبتنظارت دائم بر فعالیت تمام متصدیان ازدواج، مامورا. 

Pارائه رونوشت مدارك تولد، وفات و ازدواج بر اساس تقاضاي ارائه شده. 

Pتهیه مدارك بدون اشکال. 

Pاصالح خطاهاي موجود در ثبت وقایع حیاتی. 

Pاضافه کردن نام دقیق پدر در شناسنامه فرزندان. 

Pصدور مجوز و اجراي ثبت مجدد. 

Pنجام ثبت تاخیريصدور مجوز براي ا. 

Pهاي کارگريهاي اجتماعی و انجمنثبت واحدهاي تجاري، ساختمان. 

Pبندي بیماریها بر اساس دهمین هاي آماري و خالصه رکوردهاي ثبت شده، این آمار شامل دستهارائه گزارش
 .تجدیدنظر استاندارد بین المللی بیماریها

Pي قضاییهاک برگی، فاکتورها و وکالتنامهثبت اسناد ت. 

Pهاها و بخششثبت ضمانتنامه. 

P کمک به دولت جهت از بین بردن فقر 
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 اعالم لیست وضعیت افراد صغیر  -

 .شناسایی افراد تهیدستی که زیر خط فقر زندگی می کنند -

 امکان صدور شناسنامه مجانی براي افراد فقیر -

کنند شناسایی و ست را که زیر خط فقر زندگی میافراد تهید. کندلیست وضعیت افراد صغیر را اعالم می سازمان
 .نماید، تا امکان صدور رونوشت مجانی از شناسنامه براي افراد فقیر ممکن شودمعرفی می

تیم سیار . دانددر مجموع سازمان خود را متعهد به ارائه خدمات در هر دو ناحیه داخل و خارج کشور می
خدمات واحد . را ندارند وجود داردادارات نه گانه ن حضور در مرکزي و جهت شهروندانی که امکاسازمان مربوط به 

ثبت تاخیري، تاخیر در : تولد، مرگ، گواهی ازدواج و دریافت راهنمایی درباره به روز کردن خدماتی مانندسیار شامل 
  .باشدمی انتخاب نام، تکمیل اطالعات پدر، اصالح خطاها و ثبت مجدد اسناد

RGD سازمان بر نقش خود در .باشدمامور و متصدي ازدواج در سراسر جزیره می 1800ز مسئول بیش ا
 RGD 2000در سال  .باشدتولید آمار حیاتی دقیق و زمانبندي شده براي پشتیبانی طرحهاي ملی کامال متعهد می

افی اندازه بر اساس اهد RGDرکورد را در پایگاه جمعیتی خود ثبت کرده است، موفقیت هاي  4000000بیش از 
هاي تغییر شاخص -1شاخص هاي خارجی در دو بخش  .شودگردد، که شاخص کلیدي کارایی نامیده میگیري می

ها براي اندازه گیري بهره وري، تاثیر و کارایی اقتصاد، این شاخص.شوندهاي مالی، تقسیم بندي میشاخص -2کننده 
عی و تحقیقات ارزشمند از طرحهاي نوسازي در سالهاي گذشته اهداف سازمان بر اساس  عملکرد واق. ایجاد شده اند

   .اندتوسعه داده شده

  :معرفی اسناد
تولد، ازدواج و فرزند خواندگی تنها سازمان مسئول ارائه رونوشت رویدادهاي حیاتی مرگ،  ،داره عمومی ثبتا

 .باشدح ذیل میمدارك هویتی صادر شده توسط این سازمان به شر. باشدکشور جامائیکا میدر 

موجود تولد فرد که درسازمان عمومی ثبت یک مدرك رسمی از اطالعات ثبت شده در زمان  :شناسنامه -1        
 شناسنامه براي شناسایی هویت شخصی افراد استفاده ... باشد و شامل اطالعات والدین، تاریخ و مکان تولد ومی
                      .شودمی

 

   

 

 )امهشناسن (
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یک مدرك رسمی از اطالعات ثبت شده در زمان فوت یک فرد که در اداره عمومی ثبت  :گواهی فوت -2
 . باشدباشد و شامل اطالعاتی در مورد تاریخ، مکان، علت مرگ، نام همسر و شغل فرد متوفی میموجود می

 )گواهی فوت(          ).شودتوجه یک مجوز دفن گواهی فوت محسوب نمی(

 

 

 

اداره عمومی ثبت یک فرد دردر زمان ازدواج یک مدرك رسمی از اطالعات ثبت شده  :سند ازدواج-3
 .باشدمی مور ثبت کننده ازدواج و نام پدر زوجینأ، محل تولد، مکان اقامت، نام ماست و شامل تاریخ و مکان

 

 )سند ازدواج(                    

 

 

مشخص شدن  جهت ،عات ثبت شده در سازمان عمومی ثبتاز اطال یک مدرك رسمی :گواهی تجرد-4
 .باشدمی ازدواج یک فرد د و یا تاییدیهمجرد بودن یک فر

یک مدرك رسمی از اطالعات ثبت شده در سازمان عمومی ثبت در  :گواهی فرزندخواندگی-5
 .باشداطالعات میداراي دو نوع فرم ورود  شود و معموالٌزمانیکه یک کودك به فرزند خواندگی پذیرفته می

 .شامل نام والدین متقاضی فرزندخواندگی و نام، تاریخ، و محل تولد فرزندخوانده می باشد :فرم کامل

 .شوددر این فرم کلمه فرزندخواندگی در کنار نام هیچکدام از والدین فرزند خوانده ثبت نمی :فرم مختصر

 .را براي خود انتخاب نمایندتوانند هر کدام از دو فرم کامل یا مختصر متقاضیان می

Bگیرد، سپس به وسیله یک پیک صدور گواهی وقایع حیاتی بر اساس درخواست متقاضی صورت می :توجه
 .گردددرکوتاهترین زمان ممکن به آدرس تعیین شده در فرم درخواست ارسال می

 دت، وفات، ازدواج یا توانند هر یک از روشهاي ذیل را جهت دریافت یک کپی از گواهی والمتقاضیان می
 .فرزندخواندگی انتخاب نمایند
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 استفاده از مسترکارت به صورت آن الین�

ارائه درخواست آن الین و ارسال هزینه  و پرداخت آن الین RGDاستفاده از وب سایتهاي سازمان �
  .براي رئیس سازمان عمومی ثبت

 : والدت

باشد، که باید طی شش هفته بعد از می")LDR(سازمان محلی ثبت"ثبت یک واقعه حیاتی توسط تولد، 
مور ارشد حاضر در بیمارستان یا أر بیمارستان بر عهده مدثبت تولد  .گردداولیه به سازمان عمومی ثبت ارسال ثبت 

 .و در خارج از بیمارستان بر عهده والدین است ، می باشدی که تولد در آن واقع شده استمراکز زایمان

  .نمایند توجهبه موارد ذیل ثبت فرزندشان  باید قبل ازوالدین 

R  حداکثر سه ماه(ممکن  در کوتاهترین زمان و یا اعالم نام فرزندثبت واقعه تولد  نام فرزند در هنگامتعیین(. 

Rولدهایی که بیش از سه ماه از وقوع آنها گذشته باشد، به یک اعالم کننده براي مطلع کردن اداره تLDR  و
 .نیاز داردامضاء فرم تولد 

Rخیري به یک مجوز رسمی از مرکز أتمام تولدهایی که یکسال بعد از زمان تولد اعالم شوند، به عنوان ثبت ت
 .عمومی ثبت نیاز دارند

وجود LDRیا  اداره ثبت محلی بخش از جامائیکا به نواحی کوچکتري تقسیم شده است و در هر بخش معموالً 14 
ي تولدها باید به نام همه  .است و نه اداره )در پارك توایکنهام(یک اداره مرکزيامل شسازمان ثبت در جامائیکا .دارد

در خیابان  Spnuhبراي مثال تولدي که در شهر . دنثبت شو، صورت گرفته است واقعه تولداي که در آن ناحیه
Cathrine به  ،تولددرهنگام ثبت  .باید در اداره ثبت محلی به نام همان ناحیه و همان شهر ثبت شود ،روي داده

نشان دادن  جهت خاص،و در موارد . استاین شماره منحصر به فرد . دوشمیاختصاص داده ک شماره ثبت شخص ی
و خیابان   Spnuh تولدي که در شهر مثالً .گیردمحل تولد، تاریخ تولد و سال تولد کودك مورد استفاده قرار می

Cathrine داراي شماره ثبت  ،روي دادهEAباشدمی ١٠٣. 

تواند درخواست خود را به تیم می ،اگر براي شهروندي امکان مراجعه به اداره مرکزي و نه اداره نباشد
در نظر pro-poorبرنامه  کنندبراي افرادي که زیر خط فقر زندگی میسازمان، همچنین .این سازمان بدهدمتحرك 

 .شدبامور ثبت شهري میازدواج و مأ مأمور1800، داراي بیش از می ثبتواداره عم .گرفته است

 :صورت انجام می گیردثبت تولد در جامائیکا به دو 

 . فرزند درخارج بیمارستان متولد شود -2    . فرزند در داخل بیمارستان متولد شود -1

ولدها و همچین اداره کل ثبت، ثبت ت.افتداتفاق می بیشتر تولدها در بیمارستان یا کلینیکامائیکا جدر  در حالت اول،
این امر موجب پیشرفت بسیار زیادي در . دهدرا انجام می گیردصورت میتولدهایی که در کنار مادر در بیمارستان 
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مراکز ثبت در بیمارستانها و مراکز تولد  ،ها مأموران آموزش دیده ثبت، توسط آژانس. باشدمقوله مهم رویداد تولد می
 ،اداره کل ثبتفردي است که توسط  ،یک مأمور ثبت محلی. کنندرا ثبت می کودکان حضور داشته و این رویداد

 ،شودنامیده می Dفرم ثبت والدت که فرم  .کندثبت میوالدت و وفات مربوط به ناحیه خود را  کلیهعیین شده و ت
ه خواهد داد و امضاءبه والدین کودك جهت تکمیل . این فرم که شامل اطالعات ذیل می باشد ،وران ثبتأمتوسط م

فرم به اداره  ،شش هفته بعد از ثبت .کمیل و همه امضاهاي الزم ضمیمه شودت ،توسط مأموروالدت بایدفرم ثبت . شد
 یکبارروز  14هر مأمور ثبت موظف است  .شده و فرم موردنظر بایگانی خواهد شد شماره ثبت تأییدواصلی منتقل 
 .سال کندرا به اداره ثبت منطقه ار والدتاطالعات ثبت 

نزدیکترین اداره ثبت به شخص آگاه بایستی یک . شودمیخارج از محیط بیمارستان متولد  نوزاد، که حالت دومدر
که هنگام تولد بزرگسالی  فردکودك بوده یا والدین باید این شخص . و تولد کودك را ثبت کندرفته )  LDR(محلی 
  .است حضور داشتهکودك 

B ژه اي در فرم ضروري است که در  ، تکمیل اطالعات ویتعیین وضعیت سرپرستی کودك جهتالزم به ذکر است که
 .محل اداره ثبت صورت می گیرد

مأمور ثبت باید گواهی تولد را براي اداره ثبت منطقه  اگر در هنگام تولد هنوز نامی براي کودك انتخاب نشده باشد،
والدین . می شوددستورالعمل تکمیل فرم به والدین داده  بانضمام Dاز فرم  گواهی تولدجداشده  بخش  .تکمیل کند
  .تکمیل و به اداره ثبت محل تحویل دهند ،تولد  ازهفته بعد  6تا  مورد نظر را Dموظفند فرم

 :وفات
 .گرددبندي میناگهانی یا خشونت آمیز تقسیم -2طبیعی   -1 :صورتثبت اطالعات فوت به دو 

حداقل به (که متوفی تحت مراقبت منظم یک پزشک معالج بودهشود ته میبه فوتی طبیعی گف :مرگ طبیعی-1
 .مشکوك تشخیص داده نشود ،و علت مرگ توسط پزشک معالج) مدت سه ماه قبل از فوت

 :منزلمراحل ثبت فوت طبیعی در 
 .فوت را به پلیس گزارش نمائید -

اقل سه ماه قبل از مرگ معاینه تکمیل و امضاي گواهی پزشکی توسط آخرین پزشکی که متوفی را حد  -
 .نموده است

نجا داده است و امور مالی متوفی در آ جائیکه مرگ رخ(گواهی پزشکی علت مرگ توسط مسئوالن محلی -
 .ثبت شود) شودانجام می

 : مراحل ثبت فوت طبیعی در بیمارستان
 .نمایدو امضاء میپزشک حاضر گواهی پزشکی علت مرگ را کامل  ، بعد از وقوع فوت در بیمارستان
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 .شودگواهی پزشکی به یکی از بستگان یا شخص مسئول تدفین تحویل داده می

 .شودتحویل داده شود، جائیکه مرگ ثبت خواهد شد و کارهاي مالی انجام می LDRگواهی پزشکی باید به 

زیر نظر یک پزشک معالج شود، که متوفی در طول سه ماه قبل از فوت به فوتی ناگهانی گفته می :مرگ ناگهانی -2
شود که در مرگهاي مجرمانه به آن دسته از مرگهایی گفته می. نبوده باشد و یا علت مرگ، مشکوك به قتل باشد

 .پیشامدهاي خشونت بار مانند چاقو کشی، تیراندازي و خود کشی رخ داده باشند

 :مراحل ثبت فوت مرگ ناگهانی
سپس به دستور و یا با حضور یک افسر پلیس کالبد شکافی . ه شودپلیس گزارش دادبه واقعه ابتدا باید  -1

 .دشآسیب شناس تکمیل خواهد نتیجه توسط  شده وانجام 

 .کندکالبد شکافی را تکمیل می)آسیب شناس(پاتالوژیست -2

 .دهدافسر پلیس گواهی فوت را به افراد مسئول تدفین تحویل می -3

 سط پاتالوژیست یا پزشک امضاءشده به دادگاه بازرسی تحویل پلیس، نتیجه کالبد شکافی را که تو -4
 .دهدمی

توسط مأمور ثبت محلی تأیید شده و به اداره کل ثبت )Dفرم (هاي بازرس، گواهی فوتبعد از بررسی -5
LDR شودمنتقل و مراحل مقدماتی ثبت فوت انجام می. 

کوك نبوده، این مطلب در کالبد شکافی اگر بازرس تشخیص دهد که نیازي به بررسی نیست و مرگ مش -6
 .شودنشان داده می

 .شودکالبد شکافی و گواهی بازرس براي ثبت مرگ استفاده می -7

، دالیل جنایی مرگ مشخص )Eفرم (و گزارش بازرس و شنیدن گزارشات دادگاه Dبعد از تکمیل فرم  -8
 .شودمی

 :ازدواج
مور ثبت مأ 300بیش از . گیردخدمات حقوقی صورت می مور ثبتأثبت ازدواج توسط متصدي ازدواج یا م

 .باشندمتصدي ازدواج در کل جزیره موجود می 1500حقوقی و 

 :ثبت مراسم ازدواج
یک  RGD . کندخصوصی با قیمت مناسب را فراهم میامکان یک مراسم عروسی  ،سازمان عمومی ثبت

 .کندکه گواهی ازدواج را صادر می است تنها مرجعی وباشد میآل براي مراسم ازدواج مکان ایده
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مراسم ازدواج هر هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت نه .، صادر خواهد شدساعت بعد از ثبت ازدواج، قباله ازدواج 24
هایی که زوج. شود و با وقت قبلی در روزهاي شنبه نیز امکان برگزاري مراسم وجود داردصبح تا چهار عصر انجام می

شاهد  ،اگر کسی را به عنوان شاهد ازدواج نداشته باشند، به درخواست آنهانمایند، استفاده می RGDاز خدمات 
توانند لباسهاي سفید عروس سنتی را بپوشند و دسته گل داشته باشند و عروسها می.فراهم خواهد شد RGDتوسط 

 .یا با حجاب حاضر شوند

 :براي ازدواج مدارك مورد نیاز

 .دواج که شامل نام پدر زوجین و سایر اطالعات باشداز طرفینشناسنامه  •

 ...عکس پرسنلی رسمی، پاسپورت، گواهینامه و  •

 .هزینه •

B ساعت قبل از مراسم ازدواج باید در جامائیکا مقیم شوند 24عروس و داماد حداقل. 

 :در مورد ازدواج RGDخدمات 
  .اداره مرکزي واقع دراغ سازمان یا در ب اتدر محیط داخلی  ادار برگزاري مراسم ازدواج •

 .بعد از سه روز ارائه گواهی ازدواج •

 .برگزاري مراسم ازدواج با قیمت مناسب •

زوجین باید فرم ازدواج را از سازمان تحویل گرفته و هرکدام از زوجین با پس از ازدواج،  بعد از دو هفته •
آگاهی عموم پست خواهد  براي RGDحضور شهود آن را تکمیل نمایند و در نهایت اطالعیه آن توسط 

 .شد

 :نسب شناسی
 :مزایاي نسب شناسی     

 ام؟دانستن این سوال که من چه کسی هستم و از کجا آمده�

روابط خانوادگی بعضی از اشخاص تاریخی، اصالت اعضاي خانواده یا اشخاص معروف  نمودنمشخص �
 .باشندبیگانه میبا سابقه خانوادگی خود مانند ستارگان سینما و ورزشکارانی که �

 .آموزش افراد جوان براي استفاده از درسهاي تاریخ در زندگیشان�

 .کمک به تحقیقات پزشکیجهت  تحقیقات در مورد علل مرگ و میر در یک خانواده�
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 :فرایند نسب شناسی     
P  ،نام، محل و تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی شامل انتخاب بررسی خانوادگی تا چند نسل
اجداد و نام برادرها و خواهرها و سایر  ، نامیخ تولد، محل و تاریخ وفات، زمان و محل ازدواج والدینتار

 ...و نام والدین، شغلها، نام محلهاي اقامت، ناحیه اقامت، نام همسران، خویشاوندان

 Pانجام تحقیقات توسط RGDبررسی محل اقامت قبلی، بررسی محل سکونت ها،، با انجام مصاحبه 
 .)هافهرست رویدادهاي حیاتی موجود در بایگانی( RGDبانک اطالعاتی  بررسی، فعلی

P شخص متقاضی براي هر یک از اعضاي خانواده و یا یک مدرك  شناسی توسط مدرك نسب  دریافت
 .از ساختار شجرنامه خانوادگی

زمان با توجه به نوع تحقیق و  یک تحقیق نسب شناسی ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد، این
 .باشدمحیط جغرافیایی که امکان جستجو در آن وجود دارد متفاوت می

 

 

 

                           

                    
 

 )پژوهش در اداره مرکزي عمومی ثبت(

 :ارائه خدمات سیار
 700آن زمان تاکنون بیش از  به مردم جامائیکا معرفی شده است و از 2002تیم خدمات سایر در سال 

 .موریت سیار در سراسر جزیره انجام داده استأم

 :خدمات تیم سیار
P  استفاده از مشاوره خصوصی با نمایندهRGD 

P درخواست رونوشت گواهی وقایع حیاتی تولد، ازدواج، وفات. 

P  فرزند خواندگیدرخواست رونوشت گواهی. 
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امکان ارسال درخواست به  .گرددپیک ارسال می بوسیله واست متقاضیبه آدرس موجود در فرم درخ هادرخواست
 .باشدنیز ممکن می RGDکمک سایت 

 

. 

  :تغییر نام
براي تغییر نام به کمک یک سند تک برگی  شودتغییر نام در جامائیکا  به کمک سند تک برگی انجام می

باید یکی از والدین و یا قیم او نسبت به این امر  سال داشته باشد 18فردي کمتر ازاگر  .سال ضروري است18داشتن 
سند  راههمبلکه باید به   ،ادتنهایی ارائه دبه  تواننمی کپی شناسنامه را ،بعد از دریافت سند تک برگی .اقدام نمایند

 .باشدمی روز کاري 21الی  15حدود زمان الزم جهت آماده شدن سند تک برگی  .استفاده نمودبرگی تک 

Bشودسند تک برگی در یک مفهوم و کاربرد عمومی به سند تغییر نام گفته می :وجهت. 

 :فرایند تغییر نام
 .تغییر نام تک برگیتهیه سند  �

 .ددرخواست کتبی متقاضی مبنی بر تغییر نام براساس گواهی مستن �

 .دریافت کپی از پیش نویس سند تک برگی از سازمان عمومی ثبت �

 .ور یک مامور دادگستري و امضاء فرم مربوطهدرج نام جدید در حض �

 جهت تمبر گذاريبراي الصاق تمبر مالیاتی و ارسال ان به اداره مالیات ) کپی پیش نویس(دریافت سند �

  .قانونی    

 .بازگرداندن سند تمبر گذاري شده به سازمان عمومی ثبت براي ثبت شدن �

 .توسط متقاضی ولد ضمیمه آن می باشدسند شناسایی با نام جدید که گواهی ت دریافت �

 .RGDبازگرداندن سند براي ثبت رسمی به  �

 :دسترسی به خدمات خاص
از . باشدبخش تشخیص هویت سازمان عمومی ثبت مفتخر به ارائه خدمات به افرادي با نیازهاي خاص می

احد از کمک و مساعدت کارمندان در زمان ایجاد این واحد بیش از یکصد نفر داراي نیازهاي خاص با مراجعه به این و
 .باشندمی RGDو متقاضی استفاده از سایر خدمات . اندتکمیل فرم درخواست خود استفاده کرده
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 )ارائه خدمات خاص(

 :اسناد
 1879باشد و  بر اساس قانون پارلمان در سال یک شاخه از سازمان عمومی ثبت می  IROاداره ثبت جزیره 

توانند در اداره ثبت جزیره بخش دوم، اسناد ذیل می 1995مصوبه  52قانون  335ر اساس فصل ب. ایجاد شده است
  .ثبت گردند

ها، احکام، وصیتنامه هاي اجتماعی،ها، خالصه مذاکرات، مصوبهها، کتابشامل قوانین، نوشته :هاي عمومیثبت
 .ها و اسناد عمومیهاي بانکی، یاداشتها،حسابضمانتنامه

 :نی در زیر ذره بینثبت مد
. باشدثبت رویدادهاي مدنی یک روش جهت پیگیري تولد، مرگ و ازدواج افراد یک کشور توسط دولت می

درنهایت اطالعات آماري . باشداین روش بهترین سیستم براي تولید آمار حیاتی، شمارش تولد، مرگ و دلیل مرگ می
 این آمار اغلب پایه ارزیابی توسعه محسوب . کنندنه کار میهاي سالمت چگودهند که برنامهتولید شده نشان می

تولد در ) میلیون 128میلیون از  48% (40باشد که هر سال اغلب ضعیف بودن ثبت مدنی به این معنا می .شوندمی
در یک سال ) میلیون 57میلیون از  38(فوتها  3/2باشد، حدود وضعیت فوت بدتر می. شوندسراسر جهان ثبت نمی

 . باشدنفر می 193نفر از  31در حالیکه آمار علت واقعی مرگ . شوندثبت نمی

 :اهمیت ثبت مدنی
اي مانند ساختن مدارس، بیمارستانها و دهد دربارهء طرحهاي توسعهثبت دقیق وقایع به طراحان اجازه می

هاي هد تا جهت کاهش ناراحتیدهاي حیاتی به کشور اجازه میداده .گیري دقیقی داشته باشندشبکه راهها تصمیم
ثبت  .باشندهاي حیاتی دقیق اغلب یک شاخص توسعه میداده .اجتماعی به اندازه کافی برنامه اجتماعی تهیه کند

اي مانند ساختن مدارس، هاي توسعهریزان سیاسی براي تصمیم گیري دقیق درباره طرحدقیق وقایع حیاتی به برنامه
موفقیت  .ثبت وقایع حیاتی تاثیر بسیار شدیدي بر روي خدمات اجتماعی دارد.کندکمک میها بیمارستانها، شبکه راه

باشد و یکی از اسناد ثبت وقایع حیاتی شناسنامه می .باشدخدمات اجتماعی به ثبت دقیق وقایع حیاتی وابسته می
کشور در شناسایی و کنترل  ثبت وقایع حیاتی به .باشداین اولین تماس بین نوزاد با سازمانهاي رسمی کشور می

 هایی را براي کنترل شیوه خاص زندگی وابسته با بیماریها مسئوالن سالمتی برنامه. کندمیها کمک بیماري
 .کنندسازي میپیاده
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 : RGDهاي نقش
R  نقشRGD در پشتیبانی سازمانها. 

R  نقشRGD بهینه سازي پاسپورت جامائیکا در. 

R  نقشRGD بت مالیاتیدر کاهش دفعات ث. 

R  نقشRGD در پردازش مقرري افراد و دسترسی به سایر امتیازات اجتماعی. 

R  نقشRGD در حل و فصل مشکالت ارث به عنوان باالترین سازمان اجرایی کشور. 

  :کارت هوشمند ملی در جامائیکا
در که  مطرح نمودوزارت کشور براي ثبت شهروندي و صدور کارت هویت یک بحث جدي و زیرساختی 

هداري اطالعات شخصی وخانوادگی افراد در نگ. رسدبنظر میواجب و ضروري امري تحقق آن ، جامائیکاشرایط ناامن 
 افراد مجرم .ولی از قوانین ضروري است ناقض امنیت شخصی است ،مراکز محلی و پتانسیل دسترسی به آن اطالعات

کارت  .کنندنقل مکان میاطالعات و کارت شناسایی معتبر  دیگر بدون هیچگونه ثبتاز یک نقطه به نقطه به راحتی 
شناسایی هوشمند طراحی شده توسط آقاي گلدینگز یک برنامه پیشرفته است که حتی براي حل مشکالت افراد 

خصی تولد و شماره امنیت حاوي اطالعات شکارت شناسایی ملی که  جایگزینمقیم در مرزها هم کاربرد دارد و 
یک و باشد می.... مثل اثر انگشت و  شامل اطالعات شخصی، امنیتی و بدنی که این کارت .شودیم ،است اجتماعی

این قسمتی از  و فرد جامائیکائی اگر بخواهد به امریکا سفر کند باید اثر انگشت خود را در کشورش به ثبت برساند
ي سفر به بریتانیا نیز شرایط به همین برا .حفاظت و امنیت ملی امریکائی است که ایالت متحده به دنبال آن است

 .خواهندراهم می DNAمنوال است البته آنها مشخصات 

 :کد ملی در جامائیکا 
 3بخش اول که شامل یک کد .  KAC٨۵٣٨کدملی در جامائیکا ترکیبی از اعداد و حروف است براي مثال

بخش  .دهنده منطقه جغرافیایی استحرف اول نشان دهنده ایالت است و حروف بعدي نشان که  حرفی است 2یا 
 5این اعداد وارد بخش  1930از سال  .دهدرا نشان میدوم یک مجموعه از اعداد است که کد شهروندي هر فرد 

 . ١٠٠٠٠ KACرقمی شده است براي مثال 

 :مهاجرت
  :جامائیکا در کانادا

در زمان اندکی . ساکن شد "هالی فاکس"به کانادا مهاجرت کرد و در شهر  1776جوالي  22اولین جامائیکائی در 
 -1800"(سیتادل هالی فاکس" با ساختن ساختمان .کمک کردند "نوا اسکویتا"تعدادي از این مهاجران به دفاع از 
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 ساکن شدند که به دلیل بدي آب و هوا اکثر آنها به  در کانادا "مارونها"در همین مدت تعداد زیادي از  ،)1795
در قرن نوزدهم کسانی از جامائیکا به . کنندها تا به امروز در آنجا زندگی میکردند و نوادگان آنمهاجرت  "سیئیرآالن"

ها براي کارکردن در مشاغل مربوط به در اوایل قرن بیستم جامائیکائی ،کانادا مهاجرت کردند که صاحب نام بودند
مهاجرتها به ، تعداد لت کاناداوگیرانه دهاي سختبه دلیل سیاست1995تا سال  .آمدندبه کانادا می... دمات خانگی وخ

هاي خانگی از جامائیکا به زن جامائیکائی باتوجه به برنامه 1000حدود  1995بطوریکه تا سال  .کانادا محدود بود
 .دنداز جامائیکا به کانادا مهاجرت کراي بودندداراي امتیازات ویژه کهتعدادي پرستار،میالدي 60در دهه . کانادا آمدند

اصالح شدجامائیکاهاي بیشتري قدرت مهاجرت به کانادا را  در جامائیکا که حقوق و قوانین مهاجرت 1967در سال 
 .کانادا هستند» ورنتوت«داشتند که باتوجه به تحصیالت و مهارتهاي خود بیشتر آنها مقیم 

 :بانک آدرس شهروندان در جامائیکا
    PICA در جامائیکــا،  مخفــف"passport,immigration&citizen aency  "  ،آژانــس گذرنامــه ،

این آژانس وابسته به وزارت امنیت ملی است و یکـی از وظـایف آن  امـور مربـوط بـه      . مهاجرت و شهروندي می باشد
 .شودبانک اطالعاتی آدرس شهروندان در این آژانس نگهداري می. شهروندي است

 

  :آدرس اداره مرکزي ثبت احوال جامائیکا

 908-0172:فکس-922-0013-4:تلفن  27-26فروشگاه-Kinsgonبازار -بلواراقیانوس-ستونکینگ

  rgdkingston@rgd.gov.jm:     آدرس پست الکترونیکی 
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 :یهاي حیاتدآمار رویدا
 : 2011تا  2006هاجرت  بین سالهاي آمار والدت و وفات و م
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 :2011تا  2004آمار ازدواج و طالق بین سالهاي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :2011تا  2006آمار رشد جمعیت بین سال هاي 
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