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 )جفرافي ، تاريخ  ، جمعيت و اقتصاد در صورت امكان سياست( معرفي حكومت كشور با توجه به الگوي موجود 

 
 مقدمه:

كشوري است متشكل از مجمع الجزايري در دهانه رودخانه اورينوكو، آبهاي ساحلي ترينداد و توباگو
ر آنتيل كوچك و در جنوب خاوري درياي كشور ونزوئال و آمريكاي جنوبي ، كه در انتهاي جنوبي جزاي

توباگوي  كيلومتر مربع و جزيره  4828 كارائيب قرار دارد . از جزيره نسبتا بزرگ ترينيداد به وسعت
كيلومتر مربع و توباگوي كوچك به وسعت يك كيلومتر مربع و جزيرك هاي  300بزرگ به مساحت 

كه بزرگترين جزيره ي اين مجموعه است گوت و بوكوريف تشكيل يافته است . جزيره ترينيداد 
متر ( كوه آريپو ) كه حدود يك سوم آن را  940سرزميني است نسبتا كوهستاني با بلندي حداكثر 

كشتزارهاي نيشكر و كاكائو زير پوشش قرار داده و نفت و قير طبيعي از عمده ترين منابع زير زميني آن 
 ين است و آتشفشاني در ميان آن به چشم مي خورد . است . توباگوي بزرگ در واقع يك جزيره ي آذر

اقليم اين كشور اگرچه گرم و مرطوب و پر باران است ولي به سبب وزش بادهاي اقيانوسي از هواي نسبتا 
معتدلي برخوردار است و كوه هاي آن از جنگلهاي انبوهي پوشيده شده و رودخانه ي قابل توجهي در آن 

 ديده نمي شود .
 )Trinidadترينيداد(

شصت و يك و نيم درجه  جغرافيايي طول ده و نيم درجه شمالي و جغرافيائي عرض جزيره ترينيداد در
قرار  كيلومتر 80در  كيلومتر 60 در اندازه كيلومتر مربع به شكلي شبيه مستطيل، 4828  مساحتبا  غربي

آريما   آن، ي بزرگ شهرستانهاو وفرناند سان ، اسپانيا بندراين جزيره ، اصلي و مهم شهرهايگرفته است. 
 پوينت فورتين و اگواناس مي باشد. ،

 El( قله بلندترين با شمالي، دامنه در است، كه، غني باراني هاي جنگل از وسيعي نواحي داراي ترينيداد

Cerro del Aripo( ، زمينبا  يهاي دشت مركز ، و در دريا سطح از باالتر متر 940 ارتفاع به يشيب با 
 .تشكيل شده است موجدارو  كوهپايه هاي آرام  از جنوب و دراست   كشاورزي عمدتا كه مسطح هاي
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 )Tobagoتوباگو(
كه با مساحت    درجه غربي 60جغرافيائي  درجه شمالي و عرض 11طول جغرافيايي  جزيره توباگو در

. كه عمده شهرهاي است رفتهقرار گ كيلومتر 10 كيلومتردر 42 اندازهكيلومتر مربع به شكل ماهي در 300
 روكس بوروگ وچارلوتيويلي است.اسكاربورو، آن

،كه منطقه حفاظت شده اي مي  مركزي پست هاي زمينسمت  بلند به قله هاي بسياربا ،توباگو شرق
 آبهاي  با كامل تضاد در كه است آتشفشاني سنگ شامل عمدتا توباگو توپوگرافي. كشيده ميشودباشد،

 .است كارائيبي آن آبي
 

از  منطقه  .است آيلند رود ايالت برابراندازه نيم و يك حدود مربع، كيلومتر 5128 با توباگو و ترينيداد
برخوردار  )F ° 89( گراد، سانتي درجه 32  متوسط حرارت درجه حداكثر با گرمسيري هواي و آب

 را  تجربه مي كند .خنك  با توجه به باد هاي فصلي ثابت در شمال شرق دماي نيز توباگو. است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همسايگان:
 قرار دارد. گراناداو جنوب  ونزوئالاين كشور در شمال شرق 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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 تاريخچه :
اگر چه ترينيداد و توباگو يك كشور را تشكيل مي دهند ولي هركدام داراي تاريخ و سرگذشت 

به  1498كيلومتري دهانه رود اورينوكو جاي دارد در سال  12جداگانه اي هستند . جزيره ترينيداد كه در 
ت اسپانيا در آمد .اما توباگو از پيش به وسيله ي بوميان وسيله كريستوف كلمب كشف شد و به مالكي

به آنجا وارد شدند آن را خالي از سكنه  1632كارايب مسكون بود ولي هنگامي كه هلندي ها در سال 
يافتند و به كشف و استخراج معدن طالي آن پرداختند . در سال هاي بعد اسپانيائيها ، فرانسوي ها و 

به مالكيت مطلق  1802مورد تاخت و تاز خود قرار دادند و در نهايت از سال انگليسي ها نيز آن را 
انگلستان درآمد . از آنجا كه اقتصاد جزاير مزبور بر پايه كشت نيشكر بنا نهاده شده بود و از طرفي در 

 برده داري لغو گرديده بود ، اغلب آفريقائيان كه قبال به صورت برده در كشتزارها كار مي 1834سال 
كردند ، رو به شهرها آوردند  و كارگران هندي و چيني جاي آنان را در مزارع نيشكر گرفتند . در سال 

به خود  1950نخستين جنبش آزاديخواهي و استقالل طلبي در ميان مردم پايه گذاري شد . در سال  1924
عنوان نخستين نخست مختاري داخلي نايل گرديد و دكتر اريك ويليامز ، از حزب جنبش ملي خلق ، به 

كه به مرگ طبيعي درگذشت ، در اين سمت باقي ماند  1981وزير انتخاب و به كار مشغول شد و تا سال 
قانون اساسي آن به تصويب رسيد و به  1976به استقالل كامل دست يافت و در اوت   1962. در سال 

 صورت يك كشور جمهوري درآمد .
ا تحت الشعاع قرار كشف منابع نفت ، صنعت توليد شكر ر

 1982تا  1972داد و عايدات كشور از نفت در سال هاي 
به ميزان چشمگير و دور از انتظاري فزوني يافت . در دهه 

كشور با بحران اجتماعي روبرو گرديد و كارگران  1970
آفريقايي و هندي تبار براي كسب شرايط مطلوبتر زندگي 

لت جورج دو 1983دست به اعتصاب زدند . در اكتبر 
چمبرز با حمله ي آمريكا به گرانادا مخالفت كرد و از 

كشور درياي كارائيب  6شركت نيروهايش در ارتش 
خودداري كرد . ناپلئون رابينسون ، از اتحاد ملي براي 

به پيروزي رسيد و به  1986بازسازي ، در انتخابات 
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دولت با بحران اجتماعي  1990 ژوئيه 27حكومت سي ساله ي حزب جنبش ملي خلق پايان داد .  در 
ن آفريقايي تبار وابسته به جماعت بود روبرو گرديد و طي آن صد مسلماديگري كه بي شباهت به كودتا ن

پاتريك  1991المسلمين ، بركناري آرتور رابينسون ، نخست وزير را خواستار شدند .  در انتخابات 
براي اولين بار  1995د و در انتخابات نوامبر منينگ رهبر حزب جنبش ملي خلق به رياست جمهوري رسي

يك آسيايي تبار به نام با سدئوپانداي از كنگره ملي متحد مقام نخست وزيري را از آن خود كرد . در 
 آرتور ناپلئون رابينسون به رياست جمهوري رسيد .  1997فوريه  14انتخابات 

لمسلمين و دولت به وقوع پيوست . اين تخاصمات جديدي ميان گروه اسالمي جماعت ا 1998در مارس 
گروه قطعه زميني را به تصرف خود درآورده بودند و دولت اين اقدام را غيرقانوني دانسته و خواستار 
استرداد آن شده بود . در اين سال ذخاير جديد نفت و گاز در بستر درياهاي اطراف اين جزاير كشف شد 

عقد قرارداد براي استخراج اين منابع با شركت هاي خارجي  و شركت نفت ترينيداد و توباگو اقدام به
پرنس چارلز وليعهد انگلستان از اين كشور ديدن كرد و با استقبال عمومي مواجه  2000نمود . در سال 

در امريكا ، ياسين ابوبكر ، از رهبران اسالمگراي  2011سپتامبر  11شد . به دنبال عمليات تروريستي 
جماعت المسلمين را به عهده داشت هرگونه رابطه با  1990و كه رهبري شورش در سال ترينيداد و توبا گ

 اسامه بن الدن رهبر القاعده را رد كرد .
 

 اجتماعي : ساختار
 طبق آن جمعيت .است شده تشكيل ونزوئال ساحل در جزيره دو از توباگو و ترينيداد جمهوري

 سال انگلستان سابق مستعمره كشور اين .است كيلومترمربع 5130 آن مساحت و نفر 1300000آمار

 پايه بر آن پرورش و آموزش نظام .است آورده دست به را خود استقالل 1962 سال در كه است2000

 .است انگليسي نيز آن رسمي زبان و انگليسي الگوي

 زبان:
ديگرصحبت  هاي زبان بخش هايي از مردم به چه اگر است، انگليسي زبان توباگو و ترينيداد رسمي زبان

 دوره در مهاجران توسط كه بود فرانسه از زبان عاميانه نسخه كه يك محلي لهجه جمله از ، مي كنند 
 ونزوئال واقع سواحل كيلومتري 11 تنها در ترينيداد كه آنجا از. شده است آورده جزيره به فرانسه استعمار
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 مادر و پدر از جوانان ونزوئاليي توسط بسياري. است  رو به رشد ترينيداد اسپانيايي در زبان ، است شده
 فرستاده مي شوند. ترينيداد به انگليسي زبان به صحبت يادگيري براي خود

) چين يا هند از( شده اند آورده اينجا به قراردادي كارگران عنوان به اجدادشان كه ها خانواده از برخي 
منتقل  خود فرزندان به را اين مهارت و كنند مي صحبت خود مادري زبان هنوزبه كه بزرگتر هايي دارند 

 كرده اند .
لهجه ها  ترين ساده ازو جذاب لهجهداراي  و كند مي صحبت انگليسي Trinbagonian هر حال، اين با

 .خواهيد يافت  درك از نظر
 

 مردم:
 از Trinbagonians اكثر است . نفر ميليون 1,3 حدود در حاضر حال در توباگو و ترينيداد جمعيت

 اروپا، تركيبي از اقوام تاريخي بقيه كه حالي در جمعيت، ٪ 40 مشتمل بر هستند، هندي يا آفريقايي نژاد
 بزرگترين مسيحيت است؛ شده منعكس نيز مذهبي تركيب در تنوع اين. است ميانه شرق اصليت يا چيني
 .است آفريقايي سنتي اديان و اسالم هندوئيسم، از پس و دين،
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 :كشوري تقسيمات
 ** ) قيوميت تحت ي ناحيه يك و ( * ) خودمختار ي ناحيه 3 ايالت، 8 از توباگو و ترينيداد كشور

 :است شده تشكيل(

( Arima ) * - آريما 
( Caroni ) - كاروني 

( Mayaro ) - مايارو 

( Nariva ) - ناريوا 

( Port-of-Spain ) * - ( پايتخت كشور)  اسپاين آو پورت 

( Saint Andrew ) - آندرو سنت 

( Saint David ) - ديويد سنت  

( Saint George ) - جورج سنت 

( Saint Patrick ) - پتريك سنت 

( San Fernando ) * - فرناندو سان 

( Tobago ) ** - توباگو 

( Victoria ) - ويكتوريا 
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 :است شده آورده زير جدول در كه باشد مي رسمي تعطيل سال از روز 14 توباگو و ترينيداد در

 رسمي جدول تعطيالت

 
 

 توباگو : و ترينيداد سياسي و ساختار دولت
 به 1976آگوست 1 در و آورد دست به بريتانيا از خود استقالل 1962  آگوست 31در توباگو و ترينيداد

 جمهور دولت رئيس رئيس.است پارلماني دموكراسي يك توباگو و ترينيداد دولت. شد جمهوري تبديل
 براي نمايندگان مجلس و سنا مجلس اعضاي از انتخاباتي كالج توسط است كه)تشريفاتي نقش مدتاع(

 شده واگذار دولت و وزير نخست به حال اجرايي در هر قدرت. شود مي انتخاب ساله پنج دوره يك
 .است كه هر پنج سال در انتخابات تعيين مي شوند 

 جمهور رئيس گردند. مي انتخاب سال پنج براي بالغ افراد تمامي رأي با نمايندگان مجلس عضو36

 .است برخوردار نمايندگان مجلس اكثريت پشتيباني از كه ميكند انتصاب وزيري نخست به را شخصي

 :از عبارتند سياسي عمدة احزاب
 )  سوسياليستي ائتالف(     بازسازي براي ملي •
 )  رو ميانه(    خلق ملي جنبش •
 )  اليستسوسي(    ملي متحد كنگرة •
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 :حقوقي نظام
 تشكيل شده است از قضايي سيستم.است مشترك انگليسي هاي اساسنامه و قانون اساس بر حقوقي نظام

 جمهور رئيس.است عالي ديوان و استيناف دادگاه يك شامل، كه كشور، عالي ديوان و بدوي دادگاه
 قضايي و حقوقي نظام سئولم كل دادستان .منتصب مي كند  وزير نخست توصيه اساس را بر قضات

 . است
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گزارش جامع از ثبت احوال و وقايع حياتي (چهار گانه ) و مهاجرت و آمار هاي 
 مربوطه به شرح ذيل

 
POPULATION  2000 - 2010 
(Based on 2000 Census) 

YEAR 

Age -Group 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 
Population 

1،262،366 1،266،797 1،275،705 1،282،447 1،290،646 1،294،494 1،297،944 1،303،188 1،308،587 1،310،106 1،317،714 

Under 15 319،937 321،060 320،748 320،612 327،104 328،080 328،954 330،283 331،651 332،036 333،965 

15 - 19 138،477 138،963 125،050 125،951 141,579 142،001 142،380 142،955 143،547 143،714 144،548 

20 - 24 111،980 112،373 116،170 117،007 114،489 114،830 115،136 115،601 116،080 116،215 116،890 

25 - 29 96،605 96،944 107،284 108،057 98،769 99،064 99،328 99،729 100،142 100،258 100،841 

30 - 34 92،193 92،517 101،449 102،179 94،258 94،539 94،791 95،174 95،569 95،680 96،235 

35 - 39 102،573 102،933 102،215 102،952 104،871 105،184 105،464 105،890 106،329 106،452 107،070 

40 - 44 90،371 90،688 93،454 94،127 92،396 92،671 92،918 93،293 93،680 93،789 94،333 

45 - 49 74،822 75،085 79،488 80،060 76،498 76،726 76،931 77،242 77،562 77،652 78،103 

50 - 54 62،433 62،652 61،594 62،038 63،832 64،022 64،193 64،452 64،719 64،794 65،170 

55 - 59 46،498 46،661 48،106 48،453 47،540 47،681 47،808 48،002 48،201 48،256 48،537 

60 - 64 37،109 37،239 34،478 34،726 37،940 38،053 38،155 38،309 38،468 38،512 38،736 

65 and over 89،368 89،682 85،667 86،285 91،370 91،642 91،887 92،258 92،640 92،748 93،286 
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Year سال Population جمعيت Percent Change درصد تغيرات 

۲۰۰۰ ۱٫۲٦۲ 
 

۲۰۰۱ ۱.۲٦۷ ۰٫٤۰ % 

۲۰۰۲ ۱٫۲۷٦ ۰٫۷۱ % 

۲۰۰۳ ۱٫۲۸۲ ۰٫٤۷ % 

۲۰۰٤ ۱٫۲۹۱ ۰٫۷۰ % 

۲۰۰٥ ۱٫۲۹٤ ۰٫۲۳ % 

۲۰۰٦ ۱٫۲۹۸ ۰٫۳۱ % 

۲۰۰۷ ۱٫۳۰۳ ۰٫۳۹ % 

۲۰۰۸ ۱٫۳۰۹ ۰٫٤٦ % 

۲۰۰۹ ۱٫۳۱ ۰٫۰۸ % 

۲۰۱۰ ۱٫۳۱۸ ۰٫٦۱ % 
 

 

Population density (Number of people per square kilometer)- ( تعداد افراد در هر كيلومتر مربع ) تراكم جمعيت  

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ سال

Trinidad and Tobago ۲۱٥٫۳۳ ۲۱۳٫۸٤ ۲۱۲٫۲۹ ۲۰۷٫۸٥ ۲۰٦٫۰٥ ۲۰٤٫۲٤ ۲۳۹٫۸٥ ۲۳۹٫٦ ۲۳۹٫۳۷ 

 

Population growth rate (%)- رشد جمعيت بر حسب درصد 

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago -۰٫٤۹ -۰٫٥۱ -۰٫٥۲ -۰٫٦۸ -۰٫۷۱ -۰٫۷٤ -۰٫۸۷ -۰٫۸۸ -۰٫۸۹ -۰٫۱ -۰٫۰۹ -۰٫۰۹ 

 

Birth rate (births/1،000 population) نفر جمعيت ) 1000ميزان والدت ( تعداد والدت در هر    

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ۱۳٫۸٤ ۱۳٫۷۳ ۱۳٫٦٦ ۱۲٫۷٤ ۱۲٫۷٥ ۱۲٫۸۱ ۱۲٫۹ ۱۳٫۰۷ ۱۳٫۲۲ ۱٤٫۳٦ ۱٤٫۳۷ ۱٤٫۳٥ 

 

http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/population_growth_rate.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/birth_rate.html
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Death rate (deaths/1،000 population)-  نفر جمعيت ) 1000ميزان وفات ( تعداد وفات در هر  

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ۸٫۸٤ ۸٫۸۲ ۸٫۸۱ ۸٫۷۱ ۹٫۰۲ ۹٫۳۷ ۱۰٫٥۷ ۱۰٫۷٦ ۱۰٫۹۳ ۸٫۱۱ ۸٫۲۱ ۸٫۲۹ 

 

Net migration rate (migrant(s)/1،000 population)- نفر جمعيت ) 1000نرخ خالص مهاجرت ( تعداد مهاجر در هر    

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago -۹٫۹۲ -۹٫۹۷ -۱۰٫۰۲ -۱۰٫۷۹ -۱۰٫۸۳ -۱۰٫۸۷ -۱۱٫۰۷ -۱۱٫۱۳ -۱۱٫۲ -۷٫۲۸ -۷٫۱۱ -٦٫۹۳ 

 

Infant mortality rate (deaths/1،000 live births)- تولد زنده) 1000نرخ مرگ و مير نوزادان ( تعداد وفات در هر    

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ۲٥٫۷٦ ۲٤٫۹۸ ۲٤٫۲ ۲٤٫۹۷ ۲٤٫٦٤ ۲٤٫۳۱ ۲٥٫۰٥ ۲٤٫۳۳ ۲۳٫٥۹ ۲۹٫۹۳ ۲۸٫۹ ۲۷٫٦۹ 

 

Maternal mortality rate (deaths/100،000 live births)- ميزان مرگ و مير مادران 

 ۲۰۰۸ سال

Trinidad and Tobago ٥٥ 

 

Children under the age of 5 years underweight-    سال كم وزن 5درصد كودكان زير  

 ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ٤٫٤ 

Life expectancy at birth (years)- ميد به زندگي در بدو تولد ( سال )ا   

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ٦۷٫۹۷ ٦۸٫۲۷ ٦۸٫٥۹ ٦۹٫٥۹ ٦۹٫۲۸ ٦٦٫۷۳ ٦٦٫۷٦٦٫ ٦۸٦ ٥۷ ۷۰٫۸٦ ۷۱٫۰۹ ۷۱٫۳۷ 

 

Total fertility rate (children born/woman)- ( تعداد فرزندان / زنان ) نرخ زاد و ولد 

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال

Trinidad and Tobago ۱٫۸۳ ۱٫۸۱ ۱٫۸ ۱٫۷۸ ۱٫۷۷ ۱٫۷٥ ۱٫۷٤ ۱٫۷٤ ۱٫۷۳ ۱٫۷۲ ۱٫۷۲ ۱٫۷۲ 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/death_rate.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/net_migration_rate.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/infant_mortality_rate.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/maternal_mortality_rate.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/children_under_the_age_of_5_years_underweight.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/life_expectancy_at_birth.html
http://www.indexmundi.com/trinidad_and_tobago/total_fertility_rate.html
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 تاريخچه ثبت احوال در كشور ترينيدادو توباگو
 

بسياري از پرونده هاي تاريخي و خانوادگي ترينيدادو توباگو بر اثر آتش سوزي و سهل انگاري از بين 
اما برخي از خسارات در سراسر جهان است.براي پژوهشگران  رفته است .اين موضوع سرنوشتي آشنا

 با توجه به دو عامل مهم ديگر كه توسط محققان تجربه نشده بوجود آمده است: كشور ترينيدادو توباگو
 ئه راهنمايي به ادارات دولتيي اراعدم وجود قوانين كافي در بايگاني برا

صول اطمينان از شيوه مطلوب نگهداري سوابق  براي عدم پشتيباني حرفه اي براي حفظ و نگهداري و ح
 جلوگيري از زيانهاي آينده 

اسناد باقيمانده از ارزش بيشتري برخوردار شده اند اما از همه آنها به اندازه كافي در مقايسه با بهترين 
و مرگ)  –ازدواج  -سوابق ثبت احوال (تولدروشها ي نگهداري جاري مراقبت حائز اهميتي نمي شود.

و  تدفين) با ارزشترين پرونده هاي خانوادگي در كشور ترينيداد –ازدواج -(غسل تعميد ثبت كليسا
 كه هنوز هيچ شاخص واحدي از آنها در دسترس نيست. است ،توباگو

 .دارد 1848در بندر اسپانيا سوابق اسناد والدت و وفات و ازدواج مربوط به ترنيداد را از سال ،  ثبت احوال
ازدواج و تدفين توسط قوه مقننه توباگو به تصويب  ،قانوني براي ثبت غسل تعميد 1856امبرسالدس 27در 

 .يا خير؟ رسيد امام معلوم نيست كه آيا تمام سوابق از اين تاريخ موجوداست
در هر حال ثبت هاي قانوني يا ثبت هاي ناقص كليسايي حفاظت نمي شوند و به آساني در دسترس 

 ادگي نيستند.محققان سوابق خانو
دستيابي و  ،بر شناسايي ،مشتمل است  كشور ترينيداد و توباگو از سوي آرشيو مليقانون اعالم شده ،

با ارزش و اهميت ملي، ايجاد استاندارد هايي براي مديريت و  دسترسي جزئي و كلي به پرونده هاي
اما  ، سازمانها دولتي و ساير حفاظت از ركوردها و خدمت رساني به عنوان يك پايگاه دائمي از سوابق 

 .به اين اهداف وجود دارد عمده اي دردستيابي  متاسفانه مشكالت 
را نگهداري مي كند  20و  19سازمان ثبت عمومي و ثبت امالك برخي از اطالعات ارزشمند قرن 

 .بازرسان گزارش داده اند كمبود زيادي در مراقبت از نحوه نگهداري از اين اسناد وجود دارد.
سازمان ثبت عمومي برنامه اي براي اسكن و نمايه سازي پرونده هاي مختلف ترتيب  2000در سال 

 ت شركتها ترتيب داده اند.بثبت اسناد و ث –براساس ثبت احوال 
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را به صورت دجيتال  1969اد فوت از سال نو اس 1890در ثبت احوال اسناد  والدت و ازدواج از سال 
ند و در حال حاضر با طراحي نرم افزاري تبديل داده هاي تاريخي فوت و فرزند (آرشيو) انتقال داده شد

 را ثبت و ارائه ميكند. 1938يا  1934خانوادگي از سالهاي 
 

 شناسنامه :
شناسنامه يك گواهي رسمي دولتي است كه هنگام تولد يك كودك  طبق قوانين و مدارك دولتي 

يك فرد شناسنامه براي  داشتن.  نشان مي دهد را يمشخصات هويت فرد، صادر مي شود. سندي است
و رانندگي  گواهينامهگذرنامه و گرفتن  دستيابي به ،ثبت نام در مدرسه  ،براي شهروند ترانيدين و توباگو 

 الزامي مي باشد. ت سند ازدواجفدريا
 حاضر در حال كهكه در سيستم اين كشور تولد آنها ثبت شده باشد. صادر ميشودافرادي  براي شناسنامه

)       TTpostكامپيوتري توسط فرم هايي ايست كه از طريق اداره پست (   به صورت صدور شناسنامه 
بندر اسپانيا يا سان فرناندو در  عمومي(احوال)اين فرم ها در اداره ثبت  ؛ انجام ميگردد.دريافت مي گردد

 صدور يندگيهاي  ديگر مدت زمانو در صورت درخواست از طريق نما .مدت همان روز صادر ميگردد
.اين فرم ها به صورت رايگان براي درخواست اولين شناسنامه مي باشد و در  بودطوالني تر را خواهد 

 امه خواهد بود.نسهر شنا هزينهTTدالر  2500صورت تعداد بيشتر شناسنامه مبلغ 
 
 

 ثبت والدت :
ماه از تاريخ تولد  3ظرف مدت  ميتواند پس از  تولد كودك خود Trinbagonianبنابراين يك شخص 

براي دريافت گواهي والدت فرزند پايان اين مدت اقدام و در صورت نسبت به دريافت گواهي والدت 
 .نمايدمراجعه  ،عمومي به اداره كل ثبت  خود

 مي توانند براي ثبت نوزاد اقدام كنند: افرادي كه 
 پدر و مادر در هنگام تولد فرزند ثبت شده باشد.توسط مادر بدون حضور پدر در صورتيكه ،ازدواج  •

 در صورتيكه ،ازدواج پدر و مادر در هنگام تولد فرزند ثبت شده باشد. مادرتوسط پدر بدون حضور  •

 باشد. رسمي داشته  نامه قيمكه سرپرست قانوني در زمان تولد كودك  •
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 تولد الزم ميباشد:مداركي كه براي صدور يك ثبت 
 ) از پدر و مادر يا سرپرست قانوني ID National(   كارت شناسايي ملي •

 كارت تولدي كه توسط بيمارستان يا مركز پزشكي تكميل شده است. •

 گواهي ازدواج پدر و مادر •

 )  پدر و مادر  Electronicشناسنامه (  •

در اين كشور براي ثبت تولد يك نوزاد هيچ هزينه دريافت نمي شود بلكه گواهي تولد نيز بصورت 
 ) قابل دريافت مي باشد.   TTpostيگان از طريق اداره پست اين كشور  (  را

 

والدت  رمف  
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 وفاتثبت 
كه مرگ در آن رخ  كشور)ثبت احوال  اداره ثبت عمومي(  در نزديك ترين بايد بالفاصلهوفات ثبت 

 مراجعه شود وبا ارائه مدارك ذيل نسبت به ثبت وفات اقدام نمود. داده است 
 مدارك مورد نياز : –
 ارائه گواهي پزشكي كه علت فوت در آن ذكر شده باشد. -1
 تصويري از كارت شناسايي معتبر از اعالم كننده  -2
  از متوفييا شناسنامه ( گواهي تولد ) در صورت دسترسي به كارت شناسايي -3

 معوقهثبت وفات 
هاي بعد از يك  اما در اين كشور ثبت

سال به عنوان ثبت هاي معوقه اعالم 
ده است كه با ارائه گزارشي از ش

اداره ثبت اطالعات در ثبت مدني به 
بندر اسپانيا ، يا نزديكترين  عمومي در 

منطقه ثبتي به جايي كه فوت در آن 
 .،مراجعه نمايدافتاده است  اتفاق 

 
 مدارك الزم براي ثبت فوت معوقه:

 
ارائه گواهي پزشكي كه علت فوت  -1

 در آن ذكر شده باشد.
يري از كارت شناسايي معتبر تصو -2

 از اعالم كننده 
مبني بر بيان علت محلي  استشهاد  -3

 تاخير در ثبت وفات
 ارائه گزارش و  مدارك حقيقي از فوت رخ داده شده  -4

اتفورم ف  
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 ازدواج:
ارزش قانوني بااليي  داراي حياتي است كه در اكثر كشور ها براي رويه هاي هويتي وقايع ازدواج يكي از

براي ثبت  مي باشد، از طرفي هم ثبت ازدواج باعث فرآيند هايي مانند دريافت شناسنامه هويتيبرخوردار 
 والدت براي كودكان آن ملت مي باشد.

  ،به علت مستعمره بودن و مهاجرت پذيري  جمله كشورهايي است كهكشور ترينيداد و توباگو نيز از
س ازدواج هايي مانند مسلمانان ، هندو ها و اوريسا وجود دارد، بر اين اسااقليتهاي مذهبي مختلفي درآن 

انجام ميشود  بيتوسط روحانيون و بزرگان مذهطي يك مراسمي ها ( يكي از فرقه هاي مذهبي هندي )  
دالر  2500پرداخت هزينه  با عمومي مانند ديگر افوام كشور ترينداد و توباگويي با مراجعه به اداره ثبتو 

TT روز كاري  5رف مدت ظمي بايست به ثبت آن اقدام  نمايند و اداره ثبت نيز  ه نسبتصلبايد بالفا
مداركي كه براي صدور  كند.صادر كه تنها سند اثبات قانوني ازدواجشان مباشد، آنها گواهي ازدواج 

 گواهي ازدوج الزم مي باشد:
   نوع ازدواج •

 تاريخ ازدواج •

مسلمان ،  اسامي احزاب •
 هندو،...

 قاضي عكس معتبر از مت •

به همراه داشتن كارت  •
 ID شناسايي

 

ف
 رم

ج
دوا

از
 



بر فرايند ثبت احوال كشور ترينيداد و توباگوروري م                                                                          ثبت احوال كشور سازمان    

 

               17 صفحه                                                           كل ثبت احوال استان سيستان و بلوچستاناداره    
 

 :طالق
بر طبق قانون  ترينيدادو توباگو يكي از پنج شرط زير براي اعطاي طالق داخل كشور مي بايست وجود 

 داشته باشد:
 ندگي با او را غير قابل تحمل بداند.زكرده باشد و خواهان خوانده خيانت  •

 ي با او را غير قابل تحمل بداند.خوانده چنان رفتاري داشته باشدو خواهان زندگ •

 سال خواهان را ترك كرده باشد قبل از ارائه نامه درخواست كتبي 2خوانده براي حداقل  •

سال جدا از هم زندگي كرده باشند قبل از ارائه درخواست  2طرفين ازدواج حداقل براي مدت  •
 كتبي و خوانده به دستور اعطاي طالق رضايت بدهند.

سال جدا از هم زندگي كرده باشند قبل از ارائه در خواست  5ي مدت حداقل طرفين ازدواج برا •
 كتبي

 
 

طالق رمف  
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 كارت شناسايي ملي:
معتبر و پذيرفته شده براي يك شهروند ترينيداد و توباگويي  يبه عنوان كارت ) IDكارت شناسايي ملي (

 جز مداركي است كه  اين كارت ،صادر ميشوداست، يا مقيم اين كشور كه واجد شرايط دريافت كارت 
در مسائل سياسي از قبيل راي دادن در انتخابات ، 
ارائه مدرك معتبر در مسائل حقوقي و مدني مانند 

مورد استفاده و ثبت وفات و والدت و ازدواج .. 
 قانوني ميباشد.

 كارت شناسايي ملي: واجد شرايط  افراد 
داشته  سال سن 15شهروند ترينيداد و توباگو كه  •

 .باشد
سال يا باالتر، كه از نظر قانوني در ترينيداد و  15 بوده وداراي سن شهروند كشورهاي مشترك المنافع •

 اقدام نمايد.توباگو براي مدت حداقل يك سال بالفاصله قبل از درخواست اقامت 
اندازه به  زمينه آبي يا سفيد باهمرا ه داشتن عكسي  با شخصا رد بايد،ف  IDبراي اقدام به صدور كارت

در مناطق مختلف كه )   EBCدفتركميسيون انتخابات و مرزها (در  مشخص جهت ارائه به مامور ثبت نام 
از استعالم هويتي فرد  پس از چهار تا شش هفته بعدمراجعه نمايد و  ترينيداد و توباگودائر مي باشد  كشور

 نسبت به صدور كارت اقدام ميشود.
 ارت:مدارك مورد نياز جهت دريافت ك 

 :كليه متقاضيان واجد شرايط بايد 
 Applicationبرنامه و ضميمه  داشتن چاپ فرمبه همراه  وگواهي والدت   اصل شناسنامه و كپي از

Citizens  و از طرفي هم 

 فوق ارائه نمايد: اسنادمدارك ذيل را به همراه نيز بايد يي هاي خارج از كشورترينيداد و توباگو 
 و تصويري از گذرنامه به همراه داشتن اصل •

 ارائه فرم و اسناد شهروندي از بخش مهاجرت وزارت امنيت ملي كشور ترينيداد و توباگو •

حائز و  خاص لي اين كشور براي افرادي كه شرايشان اما نكاتي در مدارك درخواست كارت شناسايي م
 كه مي توان به چند نمونه آن اشاره كرد:وجود دارد،  اهميت است ، 
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سند ازدواج و كپي نسبت به ارائه تاهل كه نام خانوادگي همسران خود را اختيار كرده اند، زنان م •
 الزاميست. از گواهي ازدواج به پيوست  مدارك درخواست كارت شناسايي ملي

شهروندان مشترك المنافع و غير مشترك المنافع مي بايست اصل گواهي اقامت و تصويري از آن  •
 د.را با مدارك ارائه نماي

 

يا تعويض آن به علت تغيير  ال مي باشد كه براي تمديدس  ID  (  10مدت اعتبار كارت شناسنايي ملي ( 
ات )  اقدامEBCاداره كميسون انتخابات و مرزها (  به با مراجعهماه قبل  2 نام يا انقضاء مدت اعتبار از

در دست ن رفته ميبايست فرد با كارتهاي شناسايي مفقودي و سرقتي و از بيروند  انجام دهد. در الزم
جهت مصاحبه با مامور اداره و عكس   از بين رفتن كارتگزارشي از پليس در خصوص وضعيت  داشتن

به  تهزينه خسارت كارت نسب س واريزپكمسيون ومرزها براي تكميل فرم مخصوص مراجعه و 
 درخواست صدور آن اقدام نمايد.
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 منابع:
 89بهار  –چاپ چهارم  –موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي  – گيتاشناسي نوين كشورها كتاب :

 وب سايت ها :
•  www.gov.tt  

• www.cso.gov.tt   

• www.legalaffairs.gov.tt 

• www.legalaffairs.gov.tt/civil_registry.aspx 

• http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Non-

ResidentDetail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT٪۲۰Web٪۲۰

Content/ttconnect/citizen/topic/governmentandpolitics/documents+and+policie

s/obtaining+a+national+identification+card 

• www.trinidadtobagofamilyhistory.org 

• www.trinidad.usembasy.gov 
 

 
 

روي كره زمينبر  ترنيداد و توباگو كشوروقعيت م  

http://www.gov.tt/
http://www.legalaffairs.gov.tt/
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Non-ResidentDetail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT%20Web%20Content/ttconnect/citizen/topic/governmentandpolitics/documents+and+policies/obtaining+a+national+identification+card
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Non-ResidentDetail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT%20Web%20Content/ttconnect/citizen/topic/governmentandpolitics/documents+and+policies/obtaining+a+national+identification+card
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Non-ResidentDetail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT%20Web%20Content/ttconnect/citizen/topic/governmentandpolitics/documents+and+policies/obtaining+a+national+identification+card
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Non-ResidentDetail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT%20Web%20Content/ttconnect/citizen/topic/governmentandpolitics/documents+and+policies/obtaining+a+national+identification+card
http://www.trinidadtobagofamilyhistory.org/
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