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 مقدمه

بررسی و  ،مطالعه. در هر کشوری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد یمدارک هویت و و پاسداشت اسنادثبت 

استفاده از تجربیات سایر ملل و بومی سازی آن برای کشور عزیزمان می تواند راهکارهای مفیدی را در جهت توسعه و 

یرو دستور واصله از سازمان ثبت و پدر این راستا . پیشرفت فراهم سازد و در تدوین استراتژی یاری رسان مدیران باشد

ترجمه و  ،گردآوری ،تحقیقثبت احوال کشور باهاما، این اداره کل شروع به درخصوص احوال کشور مبنی بر ترجمه 

که در  اقیانوس اطلسشامل تعداد زیادی جزایر در  انگلیسی زبانباهاما کشوری است . مطالب در این زمینه نمودتدوین 

تم ثبت موجود درباره سیسمطالب باتوجه به کوچک بودن این کشور  .قرار دارد کوباآمریکا و در شمال  یفلوریداشرق 

احوال این کشور نسبتا محدود بود، بااین وجود سعی گردید مطالب موجود در زمینه های مرتبط با موضوع جمع آوری 

 . و ترجمه گردد

این در ترجمه و ویرایش دانشگاه بیرجند که  هیات علمیدر اینجا الزم است از جناب آقای دکتر مبارکی عضو 

ثبت احوال استان ل ـای مدیرکـحمایتها و همکاریه همچنین از. میقدردانی نمای ،دنمودنصمیمانه همکاری  مجموعه

در این آقای سید هادی پیرایش تشکر نموده که با بزرگواری  معاونت اداری مالیسرپرست آقای علی پورحسین و نیز 

 .را یاری نمودند مازمینه 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7


 بررسی ثبت احوال کشور باهاما

 

 

 5  اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

 

 

 ساختار دولت کلی ومنای   

الیزابت دوم، قوه مجریه، قوه قضائیه، علیاحضرت ملکه :  است( Westminster)وستمینستر قانون اساسی باهاما براساس مدل

 .قوه مقننه

به  ملکه الیزابت دوم را  به عنوان رئیس دولتعلیاحضرت مشترک المنافع ،  کشورهایباهاما به عنوان عضو سازمان 

 .مبل وحدت کشور استدر باهاما است و س علیاحضرتفرماندار کل نماینده . رسمیت می شناسد

حداقل  بایستیکابینه . کابینه قوه مجریه را تشکیل می دهد و مدیریت عمومی و کنترل حکومت باهاما را برعهده دارد

 .باشدنخست وزیر و دادستان کل  ازجملهنه وزیر شامل 

 مجلسقانون اساسی،  مطابق مفاد. ، قوه مقننه باهاما را تشکیل می دهد، که شامل مجلس سنا و مجمع می باشدمجلس

 .ممکن است قوانینی برای صلح و نظم و بهبود دولت باهاما تصویب کند

. قوه قضائیه که شامل دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر با چنین صالحیتی می باشد، واگذار شده است بهقضایی  اقتدار

 .همچنین قدرت و اقتدار ممکن است در این دادگاهها به ترتیب توسط قانون اساسی یا هر قانون دیگری اعطا گردد

 

 باهاما( منای کلی)بررسی امجالی

 درباره باهاما

این  .ختم می شوداز سواحل فلوریدا در شمال غربی به هایتی درجنوب شرق  می باشد که مایل 067 باهامامساحت 

 زایرجتا از  57.است( کیلومتر مربع85505)ل مربع مای 3535با مساحت  جزیره کوچک 0077جزیره و  077گروه شامل 

  ،0دـروکـــ، جزیره ک6کت، جزیره 3بیمینی ، 0بری جزایر ،5، آندرس0آکلینز ،8وـآباک جزایر اصلی شامل .ونی هستندـمسک

که ناسائو ) 83نیو پراویدنس، 80مایاگوانا ،85النگ، جزیره 80ایناگوا ،88جزیره هاربور ،87باهاما گرند،  اگزوما، 5وتراــال

بلندترین نقطه در . می باشد  8اسپانیش ولز، 85سان سالوادور، 80رام، جزیره 86راگد، جزیره (پایتخت در آن واقع شده

                                                 
1 Abaco 
2 Acklins 
3 Andros 
4 Berry Islands 
5 Bimini 
6 Cat 
7 Crooked Island 
8 Eleuthera 
9 Exuma 
10 Grand Bahama 
11 Harbour Island 
12 Inagua 
13 Long Island 
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 Como Hillنوان ـچ و خم است و بعـمشرف به پی آلورنیاکوه  .اع داردـفوت ارتف 076کت زیره ـدر ج07آلورنیا باهاما کوه

 .ناخته می شودـش

نفر مرد  800083ر زن و ـنف 6 8335ر با ـنف 576688ا بالغ بر ــان داد که جمعیت باهامـنش 0777اری سال ـسرشم

 .است

درصد از جمعیت،   9 6 نیو پراویدنس. زندگی می کنندآباکو باهاما، گرند ، نیو پراویدنسدرصد جمعیت کل، در  7 

 .پراکنده شده اند درصد در جزایر باقیمانده و جزایرکوچک8795درصد جمعیت و  8393با  آباکوباهاما و گرند

 .هستند که از طریق آنتیل از جنوب آمریکا مهاجرت کرده اند 08ساکنان اصلی باهاما، هندی های آراواک

، اسپانیایی ها با انتقال آراواکهای صلح جو به 0 80در سان سالوادور در  00ریستف کلمبدهه بعد از استقرار ک چند

 ساکنانولین ا. کم جمعیت کردندرا به کام مرگ کشاند، این منطقه را  بردگی در معادن هیسپانیوال کوبا که هزاران نفر

ای را در سال  جامعهند که بود الوترانماجراجویان  موسوم بهروهی از مهاجرین انگلیسی از برمودا گدائمی در باهاما 

 .ه درآن بدنبال آزادی مذهبی بودندتشکیل دادند ک در محل کنونی جزیره الوترا 8600

. نزدیکی به خطوط حمل و نقل مهم، رونق یافت ، دزدی دریایی در جزایر به دلیل85و اوایل قرن  80قرن  اخردر او

 .بود، شکسته شد 8085اولین فرماندار سلطنتی که موسس اداره نظمیه در سال  ،05راجرزوودز  قدرت بوکانیرز توسط

پس . دنمواما تنها پس از یک روزعقب نشینی  را تسخیر کرد ، یک اسکادران دریایی ایاالت متحده، ناسائو8006در سال 

 .وفادار به آمریکا و بردگان شان در باهاما ساکن شدند 6777استقالل آمریکا در حدود از جنگ 

جنگهای داخلی آمریکا رفاه را برای باهاما به ارمغان آورد چراکه به عنوان نقطه اتصال برای اسلحه و مهمات و تجهیزات 

درطول دوره ممنوعیت در . پنبه جنوب بودکاالی اصلی مبادله . پزشکی از طریق محاصره شمالی بنادر متحد، بکار رفت

این بار جزایر، . ، باهاما باردیگر به دلیل نزدیکی به سرزمین اصلی رونق یافت55 8تا  80 8ایاالت متحده، از سال 

 .شراب را برای مشتریان آمریکایی تامین می کردند

                                                                                                                                                                          
14 Mayaguana 
15 New Providence 
16 Ragged 
17 Rum 
18 San Salvador 
19 Spanish Wells 
20 Alvernia 
21 Arawak 
22 Columbus 
23 Woodes Rogers 
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، بخاطر شرایط آب و جنگ جهانی دومموزش پرواز در طول نیروی هوایی سلطنتی، باهاما را به عنوان یک منطقه آ

و آمریکایی برای شکار جزایر همچنین توسط واحدهای بریتانیایی . هوایی ایده آل مستعمره، مورد استفاده قرار داد

 .زیردریایی های آلمانی مورد استفاده قرار گرفت

 07777حدود  37 8در سال  .در سالهای پس از جنگ ، باهاما یکی از بزرگترین استراحتگاه تعطیالت در جهان شد

، برطبق آمار ارائه شده توسط وزارت گردشگری، ورود 0775در سال . سر کردنددر باهاما  را بازدید کننده زمستان

با  0770درصدی حاصله در سال  395میلیون نفر رسید که تحکیم رشد  096درصد رشد به 095بازدیدکنندگان در کل با 

درصد در   ورود از دریا از  .درصد بود 895و  596با  0770و 0778کاهش متوالی در سال  میلیون نفر بود که بعد از 890

درصد تولید ناخالص 07در حال حاضر گردشگری . میلیون بازدیدکننده کاهش یافت 590درصد با  390به  0770سال 

 .داخلی کشور را تشکیل می دهد

بانکها و شرکتهای معتمد  تعداد .از تولید ناخالص داخلی استدرصد  83خدمات مالی، موتور مهم اقتصاد باهاما، مسئول 

اکثریت قریب به اتفاق آنها شعبات، شرکتهای  .رسید 050عدد کاهش به  80 با ،0775در سال دارای مجوز کار در باهاما 

بعالوه، اطالعات اداره ثبت  .ای شمالی و جنوبی و غرب اروپا هستندتابعه یا وابسته به موسسات بانکی بزرگ آمریک

و مدیران در باهاما در پایان سال شرکتهای بیمه نشان میدهد که تعداد شرکتهای بیمه دارای مجوز، واسطه ها، عوامل 

که تعداد تا شد، درحالی 850افزایش یافت، که تعداد شرکتهای بیمه دارای مجوز در بخش داخلی  865به  0775

 .باقی ماند 06شرکتهای بیمه خارجی 

ک از بریتانیا استقالل یافت و در حال حاضر یک عضو کامال خود مختار کشورهای مشتر 05 8جوالی  87باهاما در 

 .، جامعه کارائیب و سازمان ایاالت متحده می باشدالمنافع و عضو سازمان ملل متحد

 پرچم باهاما

 

  (آرم)نشان
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در فوت کرد، حزب لیبرال پیشرو بیش از یک ربع قرن  0777آگوست  06که در  00نخست وزیر لیدن پیندلینگدر زمان 

برگزیده شده  50 50،8 8، 00 00،8 8 ،65 8، 60 8در انتخابات عمومی در سالهای  وی .کرده بودحکومت باهاما 

بیرون راند و تحت رهبری نخست  0  8را در انتخابات عمومی سال  (PLP)جنبش آزاد ملی ، حزب لیبرال پیشرو .بود

 .را برد 0  8رای گیری سال  03اینگراهام.وزیر  هوبرت آ

بعد از . انتخاب شد برای مدیریت 0770نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال پیشرو در ماه مه سال  06کریستی.پری جی

اینگراهام به .ست هوبرت آحت رهبری نخست وزیرمحترم راجنبش آزادی ملی باردیگر ت 0770انتخابات عمومی سال 

 .بازگشتندمدیریت 

  

                                                 
24 Lynden Pindling 
25 Hubert A.Ingraham 
26 Pery G.Christie 
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 درباره اداره کل ثبت

  نمای کلی اداره کل ثبت

 85در باهاما ، سیستم ثبت در اواخر قرن . ثبت اسناد عمومی برای هرکشوری یک عمل اداری مهم و اساسی است

با این حال، اولین مرجع ثبت عمومی اسناد در باهاما  .یکم کرد توسعه یافت و تغییرات اساسی بسیاری تا قرن بیست و

وزیر . تاسیس شد 80 8و اداره کل ثبت عمومی در سال  8560اداره مجزای ثبت اسناد در سال . بود 8060در سال 

مقاله مدارک تولیدشده توسط اداره شامل . بود 8060عمومی مدارک در سال  مسئول ثبت( وزیر مستعمرات)پراویدنس 

، اسناد تابعیت، ثبت آراء ها، صلح نامه ها و اسناد مربوط به زمین، اسناد برده، تولد، وفات، سوابق ازدواج، سوابق دادگاه

 .و اختراعات به خوبی مواد مربوطه سرشماری است

ار می داشت دولت در پیروی از مدیریت بریتانیا، قانون ثبت والدت و وفات را تصویب کرد که اظه 8537مارس  80در 

وزراء و سرپرستان کلیسا، هنوز برای انجام . نگهداری شوند "ثبت سوابق"اکنون همه سوابق والدت و وفات باید در 

اما طبق قانون ثبت والدت و وفات سال  .داشتند( اختیار)وکالت مقرر شده بود،  8505وظایفشان همانطور که در قانون 

 .داشت اختیاردر ی ثبت والدت و وفات نواحی و بخشها و شهرهای مختلف را برا "انتصاب افراد"، فرماندار 8537

مامور ثبت مجاز بود که بدقت هر والدت و هر وفاتی در ناحیه ای که منصوب شده را اطالع دهد و مطمئن شود که در 

 .می شد هر فرم باید تکمیل و سپس به ثبت سوابق برگشت داده. ندافرمهای خاص ثبت والدت و وفات  ثبت شده 

جز مامور ثبت دادگاه  یفرماندار موظف بود یک مامور اداری ثبت و نگهداری سوابق منصوب نماید که هیچ پست دیگر

همه قدرت و اقتداری که در اصل به وزیر مستعمرات داده شده بود، حاال به ثبت . نداشته باشدعمومی و صدراعظمی 

 .شده بودپیش بینی  سئول ثبت در انجام وظایف اداریم معاونانتصاب یک کارمند برای . سوابق داده شد

آقای هربرت سیسیل . تغییر یافتنام ثبت سوابق به نام ثبت عمومی  80 8در سال براساس قانون اصالحی ثبت عمومی، 

منصوب اولین معاون مسئول ثبت عمومی به عنوان  05به عنوان اولین مامور ثبت عمومی و آقای راجر کلسال 00استرنگ

 .شدند

 

فری بعنوان قائم مقام در  57تاکیا میلربه عنوان مسئول ثبت عمومی و خانم   0باتلر.جاسیندا پی درحال حاضر خانم

 .بعنوان معاون می باشند 50دلرس گرنتو خانم  58پروت

                                                 
27 Herbert Cecil Strong 
28 Roger Kelsall Duncombe 
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قانون زمانیکه وزارتخانه های دولت تحت  65 8در . جداشداداره کل ثبت دپارتمان دادگاه عالی از  66 63/8 8در سال 

اداره کل در حال حاضر  .مسئولیت وزارتخانه ثبت سوابق را برعهده گرفت اداره کل ثبتاساسی جدید ایجاد شدند، 

می دائمی  اندبیر 55آرچی نایرن سناتور جان دالنی و آقای .دادستان کل و وزیر امورحقوقی استزیرمجموعه ثبت 

 .باشند

، در فری پورت 50فیدلتی در ناسائو باهاما قرار دارد و ساختمان 37شرلی ، خیابان هاوس در شرلیاداره کل ثبت امروزه 

، ثبت (مدیریت داده)بخش به نامهای ازدواج، اسناد و مدارک  80سازمان اکنون . دارد کارمند 58در باهامای بزرگ 

، اسکن، MISوالدت و وفات، صدور گواهی والدت و وفات و ازدواج، خدمات مشتری، ثبت فایل مرکزی، حسابداری، 

سال به  07که  کارمند استاکنون قدیمی ترین  53خانم جودی کولی. داردثبت شرکتها رایت و  امالک صنعتی، کپی

 .استکرده  خدمتسازمان 

 بیانیه ماموریت

 ثبت اسناد برای آیندگان ، ارائه خدمات سریع و کارآمد با صداقت به عموم مردم، و ایجاد درآمد برای دولت باهاما

 بیانیه دیدگاه

 آنو فراتر از  08الشهای قرن توسعه مدیریت و ترویج کارایی و دانش کارمندان آموزش دیده، آماده رویارویی با چ

 آرشیودرباره اداره 

را از  حقوقی سوابق عمومی و این اداره .تاسیس گردیده است 08 8باهاما، براساس قانون مجلس در سال  اداره آرشیو

 .دبعالوه سوابق محلی و شخصی را نیز بایگانی می کن .می کندنگهداری  80قرن 

 صورت صالحدیداصل اسناد و مدارک تنها در .سوابق والدت، ازدواج و وفات نیز در این اداره نگهداری می شود

 .تحقیقات می تواند مشاهده شوداتاق سرپرست 

 کل آماردرباره اداره 

 بیانیه ماموریت

                                                                                                                                                                          
29 Jacinda P.Butler 
30 Takia Miller 
31 Freeport 
32 Dellerees M.Grant 
33 Archie Nairn 
34 Fidelity 
35 Judy Collie 
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مختل نگردد، و  و یا نحوه تعبیر آن دولت، شرکتها و مردم باهاما هرگز بخاطر نقص آمار یفعالیتهابرای اطمینان از اینکه 

آمار کافی کمبود هرگز که بویژه برای اطمینان مدیران اقتصادی باهاما در وزارت مالیه، بانک مرکزی و هرجای دیگر 

 .برای استدالل درباره آن را نداشته باشند

 آمار چیست؟

عددی است که شامل جمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارائه داده می باشد که به دو بخش  نظمیآمار 

عمده تقسیم می شود، آمار توصیفی که توصیف ویژگی های مجموعه های خاصی از داده هاست، یا آمار استنباطی که 

نامیده نیز آمار استنباطی آمار قیاسی  .می شود امـانجتخمین براساس داده ها  /برآورد یا پیش بینی /در آن نتیجه گیری

 .می شود

. آمار به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره ما تبدیل شده است، و در هر جنبه ای از جامعه مورد استفاده است

 .ی سازدان مـآس یموسسات شخصی یا دولت و نیزآگاهانه برای افراد  گیریات آماری و تجزیه تحلیل آن، تصمیم ـاطالع

یاستها ارائه می دهد ـرنامه ها و سـیار مهمی را برای تدوین بـار ورودی های بسـذاران، آمـبرای برنامه ریزان و سیاستگ

 .و به نظارت موثر آنها کمک می کند

گروههای  .در دسترس می باشد Excelو یا  PDFدر وب سایت این اداره آرشیو تاریخی از گزارشهای آماری با فرمت 

ود شامل گزارشات بررسی وضعیت زندگی باهاما، آمار اصلی، آمار نیروی کار، حسابهای ملی، بررسی دستمزد و موج

اسامی همچنین  .شغل، سرشماری جمعیت، شاخص قیمت خرده فروشی، تجارت و صنعت، آمارحیاتی می باشد

در خصوص سرشماری نفوس و مسکن، جداول زندگی باهاما، پیش بینی جمعیت برای باهاما، مجموعه آماری  نشریات

شده  ذکری باهاما، گزارش مشاغل و دستمزدها در سایت ـزنان، گزارش بررسی مصرف خانگی، گزارش شرایط زندگ

 .مراجعه نمایید http://statistics.bahamas.gov.bsبه وب سایت این اداره به آدرس  یدکه می توان است

  

http://statistics.bahamas.gov.bs/
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 {رسمیاسناد ثبتی و }
 ثبت والدت-1

اگر . اداره کل ثبت بخش والدت و وفات ، ثبت گرددروز از وقوع در  08قانون مقرر نموده که والدت باید در طول 

د، اما بعد از یک رسالگی برای ثبت والدت صبر ک 5باید تا سن ، باشدروز مطابق قانون ثبت نشده  08والدتی ظرف 

ثبت والدت توسط فردی غیر از والدین نیاز . سالگی، استشهادی الزم است که دلیل اینکه زودتر ثبت نگردیده را بیان کند

 .به یک اجازه نامه دارد

 روز از وقوع آن 08ثبت والدت ظرف  : (قابل قبول)واجد شرایط 

 : روند

 :روز از وقوع آن مراحل زیر باید انجام شود 12ی ثبت والدتی که اتفاق افتاده، ظرف برا

 اخذ فرم تکمیل شده از بیمارستان یا مرکز والدت که کودک در آن متولد شده -8

 ارائه این فرم تکمیل شده به بخش والدت اداره کل ثبت -0

 ارائه یک کارت شناسایی عکسدار معتبر -5

 .والدت را در سامانه ثبت والدت وارد می کند ،کارمند -0

 .می شود صادروالدین و مسئول ثبت  امضاپی گواهی تولد برای ک -3

 .به والدین کودک ارائه می شود( شناسنامه)توسط مسئول ثبت ، یک گواهی اصلی تولد  امضاپس از  -6

 . برای ثبت والدتی که بیش از یکسال و کمتر از سه سال از وقوع آن گذشته مراحل زیر باید انجام شود

 .یک استشهاد قسم خورده با توضیح دلیل تاخیر نیز الزم است :توجه 

 اخذ یک فرم تکمیل شده از بیمارستان یا مرکز والدت که کودک در آن متولد شده -8

 ش والدت اداره کل ثبتارائه این فرم تکمیل شده به بخ -0

 ارائه یک کارت شناسایی عکسدار معتبر -5

 .والدت را در سامانه ثبت والدت وارد می کند ،کارمند -0

 .می شود صادروالدین و مسئول ثبت  امضابرای  هایی پیک -3

 .کودک ارائه می شود (ین)به والد( شناسنامه)توسط مسئول ثبت ، یک گواهی اصلی تولد  امضاپس از  -6

 

 :والدت یک کودک نامشروع مراحل زیر باید انجام شود برای ثبت 
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 اخذ یک فرم تکمیل شده از بیمارستان یا مرکز والدت که کودک در آن متولد شده -8

 ارائه این فرم تکمیل شده به بخش والدت اداره کل ثبت -0

 ارائه یک کارت شناسایی عکسدار معتبر -5

 .والدت را در سامانه ثبت والدت وارد می کند ،کارمند -0

 .می شود صادروالدین و مسئول ثبت  امضاکپی هایی برای  -3

 .کودک ارائه می شود( ین)به والد( شناسنامه)توسط مسئول ثبت ، یک گواهی اصلی تولد  امضاپس از  -6

نام خانوادگی پدر ممکن است به شناسنامه فرزند . به تمام فرزندان نامشروع نام خانوادگی مادر داده می شود :توجه 

افزوده گردد به شرطی که یک استشهاد مشترک توسط پدر و مادر قسم خورده باشد که ثبت نام خانوادگی پدر نامشروع 

ادی که مایلند تولدی افر. استشهاد بایستی در همان زمان ثبت ارائه شود. در سامانه ثبت والدت را درخواست کرده باشد

که ثبت را انجام  ارائه دهند Family Islandثبت اسناد ه مدیریت ثبت کنند، می توانند اسنادشان را ب Family Island دررا 

 .گردد ثبت می ،در اداره کل ثبت Family Island ثبت والدت های ارسالی از .دده

 درخواست( های)فرم

 .وجود ندارد درخواستی فرمگونه خدمات برای این 

 مدارک الزم

 فرم تکمیل شده از بیمارستان یا مرکز تولد

 شناسایی عکسدار معتبرکارت 

 .یک استشهاد سوگند خورده در جائیکه الزم است

 الزم برای انجام فرآیند اداریزمان 

 .کشد اگر تمام مدارک در زمان ثبت ارائه شود ، این روند در حدود یک تا سه روز طول می

 مهلت

 .روز از وقوع شان ثبت گردند08والدتها باید ظرف

    هزینه های مربوط

 .ت بصورت رایگان ارائه می شوداین خدما

 گواهی والدت-2

 .والدت خودش و یا فرد دیگری را در اداره کل ثبت بگیردهر فرد میتواند یک کپی تاییدشده از گواهی 
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 واجدین شرایط

 .ت وجود ندارداخدمگونه شرایط بودن برای این  واجد

 روند

 :مراحل زیر باید انجام شود برای گرفتن گواهی والدت

  فرم تقاضای گواهی والدتتکمیل  -8

 ارائه فرم تقاضا به بخش والدت اداره کل ثبت -0

 (جزیره محل تولد نام والدین، نام خانوادگی، نام،)کارمند اداره کل ثبت پایگاه داده ثبت والدت را برای اطالعات شخص  -5

 .بررسی می کند

 .چاپ میشود اگر اطالعات یافت شد یک گواهی -0

 .می شود امضایا مامور ثبت رئیس اداره گواهی سپس توسط  -3

 .دریافت خواهید کردما یک کپی از گواهی والدت پس از آن ش -6

 .باهاما در اداره کل ثبت ارائه می شود گرندو  نیو پراویدنست تنها در ادرحال حاضر این خدم :توجه

 فرم درخواست

 (8ضمیمه شماره ) فرم درخواست برای گواهی والدت

 مدارک الزم 

 شده برای گواهی والدتدرخواست تکمیل 

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

عات در سامانه ثبت والدت اما اگر اطال ،اگر تمام اسناد در زمان ثبت ارائه شود این روند در حدود یک روز انجام میشود

 .یافت نشود، این روند می تواند سه روز طول بکشد

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم     مهلت

 .ت اخذ می شوداخدمگونه این ارائه برای باهاما دالر  87 بوطهزینه مر

 جموز ازدواج-3
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سن قانونی ازدواج در  .درخواست مجوز نمایدهر فردی که قصد ازدواج در باهاما را دارد ابتدا باید از اداره کل ثبت 

باید (  شماره )فرم دوگانه ثبت ازدواج  بعداز وقوع ازدواج ،. مجوز ازدواج سه ماه اعتبار دارد. سال است 85باهاما 

 .توسط مامور ثبت ازدواج به اداره ثبت در اسرع وقت ارسال شود

 واجدین شرایط

 .هر شخصی که قصد ازدواج در باهاما را دارد

 روند

 تکمیل درخواست مجوز ازدواج و ارائه آن به بخش ثبت ازدواج اداره کل ثبت احوال -8

 .کارت شناسایی معتبر ممکن است گواهینامه رانندگی یا پاسپورت باشد ؛معتبر ارائه کارت شناسایی -0

 :شرکت در مصاحبه درصورت لزوم  -5

 امضاازدواج یک باهامایی با باهامایی دیگر نیاز به مصاحبه ندارد و فردی که تشریفات را انجام داده میتواند اظهارنامه را  *

 .نماید

مامور ثبت در این مورد  .یی باید مصاحبه ای توسط مامور ثبت انجام شودازدواج یک باهامایی با غیر باهامابرای  *

 .می نماید امضاظهارنامه را ا

 .دمی شوناحبه ـمتصدی معین ازدواج مص 3ثبت یا هر یک از ی توسط مامور ــغیر باهامای متقاضیان* 

 .پس از تایید، مجوز با پرداخت پول صادر می شود -0

 :توجه داشت به موارد زیر باید هنگام درخواست مجوزازدواج  

  در زمان درخواست مجوز ازدواج در اداره کل ثبت حضور درخواست را تکمیل نمایند و هر دو نفرباید فرم

 .داشته باشند

  یک باهامایی و غیر باهامایی  زمانیکه یک درخواست ازدواج بین –درخواست بین باهامایی ها و غیر باهامایی ها

 .جلوگیری شود هرگونه تبانی، با زن و شوهر جداگانه مصاحبه می شود تا از است

 کپی تایید شده آخرین احکام طالق و کپی تایید شده از گواهی  ، بیوهمردان / زنان بیوه /در مورد افراد مطلقه

 .فوت در صورت لزوم باید ضمیمه درخواست شود

 سال سن، که کپی تایید شده حکم طالق یا گواهی فوت همسر را ارائه ندهند، باید  07ا بیش از ب یباهامایی ها

این جستجو ممکن . برای جستجوی سوابق ازدواج صبرکنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قبال ازدواج نکرده اند

 .است تا دو هفته طول بکشد

  کارت  بعنوان اثبات ورودشان الزم است. اند در باهاما بوده ساعت 00غیر باهامایی ها باید ثابت کنند که حداقل

 .مهاجرتشان را ارائه دهند
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  مصاحبه می شوندمعین ازدواج متصدی 3یا یکی از متقاضیان غیر باهامایی توسط ماموران ثبت ،. 

  (55فصل   8بخش ).مورد نیاز استازدواج با صغیر رضایت نامه  ،باشندسال  85زیر  یکی از دو نفراگر 

 اداره ثبت مدیران یا نمایندگان  ،ئول ثبت، قائم مقام و معاون ثبتمس :متصدیان ازدواجFamily Island روسای  و

رئیس دادگاه ،متصدی ازدواج نیست گرچه متصدیان . دادگاه عالی بواسطه منصب شان متصدیان ازدواج هستند

 .ازدواج خاصی وجود دارند که رئیس دادگاه هستند

 .باهاما در اداره کل ثبت احوال ارائه میشود گرندو  نیو پراویدنست فقط در احاضر، این خدم درحال :توجه

 فرم درخواست

  (0ضمیمه شماره)مجوز ازدواج  فرم درخواست

 (5ضمیمه شماره) (اگر نیاز باشد)رضایت نامه ازدواج توسط صغیر 

 مدارک الزم

 درخواست تکمیل شده( های)فرم 

 معتبرارت شناسایی عکسدار ک

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 .بعد بسته به شرایط صادر شود بعد از مرحله تکمیل فرم درخواست، مجوز ازدواج میتواند درهمان روز یا روز

 مهلت 

 .استمعتبر ماه  5یا  روز 7 مجوز ازدواج 

 هزینه های مربوط

 .داردهزینه باهاما دالر  8779777این خدمات 
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 ثبت ازدواج-4

 .ثبت نماید ،با انجام ازدواج، متصدی ازدواج می تواند ازدواج را در بخش ازدواج اداره کل ثبت

 .وارد شود "تاخدم بخش"متصدی ازدواج میتواند به سیستم اطالعات ثبت احوال با استفاده از دکمه 

 شرایط ینواجد

 .دسترسی آنالین دارد (CRIS)اطالعاتی ثبت احوال که به سیستم ازدواج رسمی متصدی 

 روند

 .به سیستم اطالعاتی ثبت احوال وارد می شودخود با استفاده از شناسه کاربری متصدی ازدواج  -8

د و اطالعات تاریخ ازدواج، کنمی رسی پیدا متصدی ازدواج به همان سابقه آنالین به کاررفته برای مجوز ازدواج دست -0

 .می کندمحل ازدواج و نام شاهدان را به روز رسانی 

 فرمهای درخواست 

 .ت وجود نداردافرم درخواستی برای این خدم

 مدارک الزم

 .ت مدارکی الزم نیستابرای این خدم

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 .و سوابق آنالین بروز شود( انجام پذیرد) ثبت ازدواج می تواند بالفاصله بعد از عروسی اتفاق افتد

 مهلت

 .ازدواج وجود نداردمهلتی برای ثبت 

 هزینه های مربوط

 .صورت رایگان ارائه می شوده این خدمات ب
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 سند ازدواج( گواهی) -5

 .سند ازدواج خود را بدست آورند( گواهی)بعد از ازدواج در باهاما، زن و شوهر می توانند یک نسخه گواهی از 

 شرایط ینواجد

 .هرشخصی که در باهاما ازدواج می کند

 روند

 درخواست یک نسخه گواهی از سند ازدواج تکمیل -8

 ارائه فرم تکمیل شده به بخش ازدواج اداره کل ثبت -0

 .جستجوی سابقه ازدواج انجام خواهد شد -5

 .اگر یافت شد ، هزینه پرداخت می شود و نسخه گواهی صادر می شود -0

 .رائه می شودت ااباهاما این خدمگرند و  نیو پراویدنساداره کل ثبت در حال حاضر فقط در  :توجه

 فرم درخواست 

 (0ضمیمه شماره )درخواست برای نسخه تایید شده از سند ازدواج

 مدارک الزم

 فرم درخواست تکمیل شده

 ارت شناسایی معتبر عکسدارک

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

، موجود باشدازدواج  اطالعاتیپایگاه ای در  سابقه ن روزی که درخواست داده شده اگریک گواهی می تواند در هما

 .روز طول بکشد 0تا  5صادر شود اما در غیر اینصورت ، یک جستجوی دستی الزم است که ممکن است 

 مهلت

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم

 .ت استامربوط به این خدم باهاما دالر 877977 :هزینه های مربوط

 خواندگی ثبت فرزند-6
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انتقال قانونی دائم مسئولیتها و حقوق والدین یک کودک از والدین طبیعی به فرد بالغ دیگری است که  فرزند خواندگی،

که یک حضانت در دادگاه عالی تکمیل می شود، اطالعات  گامیهن. شناخته می شود( مادر خوانده)به عنوان پدر خوانده 

 .به اداره کل ثبت ارسال می شود و در کتاب حضانت ذخیره می شود

 شرایط ینواجد

 .شرط واجد شرایط بودن برای این خدمات وجود ندارد

 روند

 ارائه فرم درخواست فرزندخواندگی از دادگاه عالی به همراه فرم معتبر شناسایی به بخش ثبت والدت اداره کل ثبت -8

 .می شود امضاثبت شده و توسط مسئول ثبت ( حضانت)این اطالعات در کتاب فرزند خواندگی  -0

 .در حال حاضر ، این خدمات فقط در نیو پراویدنس و گرند باهاما در اداره کل ثبت ارائه می شود :توجه

 فرم درخواست

 .فرم درخواستی برای این خدمات وجود ندارد

 مدارک الزم 

 حکم فرزندخواندگی از دادگاه عالی

 (مثل پاسپورت، کارت رای)فرم معتبر شناسایی 

 اداریزمان الزم برای انجام فرآیند 

 .ثبت را می توان در همان روز به اتمام رساند

 مهلت

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم

    هزینه های مربوط

 .هزینه ای مربوط به این خدمات وجود ندارد

 گواهی فرزند خواندگی-7
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 .گواهی فرزندخواندگی تایید شده را می توان از اداره کل ثبت درخواست نمود

 شرایط ینواجد

 .واجد شرایط بودن برای این خدمات وجود نداردشرط 

 روند

 نام کودک فرزندخوانده، سال فرزندخواندگی، نام والدین –ارائه اطالعات زیر در بخش تولد اداره کل ثبت  -8

 .خواندگی چک خواهد کرد فرزنداطالعات افراد را برای  ،کارمند دفتر ثبت -0

سپس گواهی فرزندخواندگی  .می شود امضااطالعات موجود، روی یک گواهی چاپ شده و توسط رئیس اداره  -5

 .تایید شده را دریافت خواهید کرد

 .نیو پراویدنس و گرند باهاما ارائه می شوددر اداره کل ثبت این خدمات فقط  ،در حال حاضر :توجه 

 فرم درخواست

 .ندارد فرم درخواستی برای این خدمت وجود

 مدارک الزم

 .مدارکی برای این خدمت الزم نیست

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

دا نشود، یا اگر اطالعات در دفتر ثبت فرزندخواندگی پی بدست آورد روز گواهی فرزندخواندگی را می توان در همان

 .روز قابل دسترسی خواهد بود 5بعد از 

 .وجود نداردت مهلتی ابرای این خدم    مهلت

   هزینه های مربوط

 .است باهاما دالر 077هزینه این خدمات 
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 گواهی اسناد و مدارک-8

که تاکنون در ثبت اسناد و مدارک در ( قانونی)باهامایی ها می توانند یک نسخه گواهی از اسناد و دیگر مدارک حقوقی 

 .اداره کل ثبت ذخیره شده است، بدست آورند

  :شرایط ینواجد

 .معیار واجد شرایط بودن برای این خدمات وجود ندارد

 روند

 تکمیل فرم درخواست مربوطه -8

 ارسال فرم درخواست تکمیل شده به بخش اسناد و مدارک اداره کل ثبت  -0

 هزینه های اجرایی پرداخت -5

 فرم درخواست 

و مدارک اداره کل ثبت بدست  این فرم را می توان از بخش اسناد)فرم درخواست برای نسخه گواهی از اسناد و مدارک 

 (.آورد

 مدارک الزم

 فرم تکمیل شده درخواست

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 همان روز

 مهلت

 .برای این خدمت مهلت وجود ندارد

 طوبهای مرهزینه 

 .است برای هر صفحه مربوط به این خدمات باهاما دالر 0977

 

 ثبت اسناد و مدارک-9



 بررسی ثبت احوال کشور باهاما

 

 

 22  اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

 

این  .قوقی شان را در ثبت اسناد و مدارک اداره کل ثبت، ثبت نمایندحباهامایی ها می توانند اسناد و دیگر مدارک 

و زند  ، تمبر میبت سوابق می پذیرد، بررسی می کندانواع اسناد قانونی را طبق قانون ث صلح نامه ها و دیگر ،بخش

 .کندمی ضبط 

 شرایط ینواجد

 .برای این خدمات وجود نداردمعیار واجد شرایط بودن 

 روند

برای ثبت یک سند، ابتدا بایست برای ارزیابی و پرداخت مقدار مخصوص حق تمبر به اداره خزانه داری ارائه  -8

 .شود

هرسند یا مدرکی باید این . برای هر سند یا مدرکی که ثبت می شود( 3ضمیمه شماره)اطالعات سند تکمیل فرم  -0

 .داشته باشد فرم را به عنوان صفحه اولش

 و ودـی می شـبررس اره صفحات به ترتیب پرشدنـلد و شمـل ثبت، سند با جـمدارک اداره ک و در بخش اسناد -5

 .ر می شودـتمب

 .می شود امضایک رضایت از رهن کننده تهیه می شود و توسط مسئول ثبت  ،در مواردی که الزم است -0

 :مراحل زیر، بصورت الکترونیکی اسکن می شود زدن سند، اطالعات با استفاده از( مهر)بعد از تمبر -3

 برای دسترسی به کتابخانه شاخص بر روی گزینه انتخاب اطالعات کلیک می کنیم. 

 اصل سند اسکن می شود. 

 تصاویر اسکن شده به میکروفیلم انتقال می یابد. 

 درخواست( های)فرم 

 (3ضمیمه شماره) شده و تکمیل شدهسند که در بخش اسناد و مدارک اداره کل ثبت گرفته اطالعات فرم 

 مدارک الزم

 فرم تکمیل شده سند داده

 رسید پرداخت هزینه حق تمبر از اداره خزانه داری

 

 مدت زمان 

 .بسته به حجم کار طول بکشد ،ماه 5اسکن اسناد ممکن است تا . خدمات در همان روز ثبت انجام می شود



 بررسی ثبت احوال کشور باهاما

 

 

 23  اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

 

    مهلت

 .مهلتی برای این خدمت وجود ندارد

    ینه های مربوطهز

 برای هر صفحهباهاما دالر  093هزینه 

 

 {کفن و دفن} 
 ثبت فوت-1

 .ثبت گردد اینکه مامور دفن از فوت شخص اطمینان کامل حاصل نمود،روز پس از  08همه فوتها باید ظرف 

را در سامانه ثبت والدتها وارد  "مرده زائی"مسئول ثبت الزم است که . مرده زائی همانند فوت ثبت می شود: توجه 

 .وارد می شود "برو به سرویس"برای دسترسی به خدمات آنالین با استفاده از دکمه  یاتوفدایره متمسئول . نماید

 شرایط ینواجد

 .فوت را ثبت نمایدفقط مسئول وفات های ثبت شده می تواند 

 روند

دایره مسئول  طریق درخواست ثبت فوت آنالین توسطاز هم  از طریق پیشخوان در اداره کل ثبت،فوت می تواند هم 

 .ات ثبت گرددیوفمت

 از طریق پیشخوان ثبت

 واهی پزشک فوت به بخش ثبت وفات اداره کل ثبتگارائه  -8

گواهی وفات چاپ شده و توسط مسئول ثبت سامانه ثبت وفات وارد می شود و  دریافت، اطالعات به به محض -0

 .می گردد امضا

 (CRIS)درخواست ثبت فوت آنالین با استفاده از سیستم اطالعاتی ثبت احوال ثبت کل

 ان واردـبا استفاده از شناسه ورودی ش "اداره متوفیاتخدمات آنالین "برای دستیابی به  مسئول دایره متوفیات -8

 .می شوند وطـسایت مرب
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از اطالعات مراحل آنالین را دنبال می کند تا درخواستی برای ثبت وفات با استفاده  مسئول دایره متوفیات -0

 .گواهی فوت انجام پذیرد

 .سپس گواهی فوت را به بخش ثبت فوت اداره کل ثبت ارائه می دهد مسئول دایره متوفیات -5

 امضابا بررسی موفقیت آمیز گواهی پزشک و اظهاریه آنالین، گواهی وفات چاپ می شود و توسط مسئول ثبت  -0

 .شده و صادر می شود

 Family Islandثبت وفات در 

د داد، که ثبت را انجام خواه Family Islandاداره ثبت احوال می توانند اسنادشان را به مدیریت  یاتوفدایره مت ینمسئول

 .ثبت می گردد ،فرستاده شده، در اداره کل ثبت Family Islandاز ثبت وفات هایی که . کنندارسال 

 درخواست( های)فرم 

 .ت فرمی وجود نداردابرای این خدم

 مدارک الزم

 گواهی پزشکی وفات

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 در حدود یک روز

 مهلت

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم

 های مربوطهزینه 

 .این خدمات بصورت رایگان ارائه می شود
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 گواهی فوت-2

 هر فردی می تواند یک کپی از گواهی فوت بگیرد

 واجد شرایط

 .معیار واجد شرایط بودن برای این خدمت وجود ندارد

 روند

 تکمیل فرم درخواست گواهی فوت -8

 ارائه فرم درخواست تکمیل شده به بخش وفات اداره کل -0

 .بررسی خواهد کردرا ( نام، تاریخ فوت، جزیره وفات)اطالعات فردی  اطالعات،پایگاه در کارمند  -5

 .شده چاپ می شود امضاگواهی که توسط رئیس اداره ثبت یک روی موجود اطالعات  -0

 .کپی تایید شده از گواهی وفات صادر می شودسپس  -3

 .باهاما ارائه می شود گرندو  نیو پراویدنس در اداره کل ثبتت فقط ادر حال حاضر این خدم :توجه

 فرم درخواست

 (6ضمیمه شماره ).درخواست گواهی فوت را می توان در بخش ثبت وفات اداره کل بدست آورد

 مدارک الزم

 فرم درخواست تکمیل شده برای گواهی فوت

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 .اطالعات در سامانه ثبت وفات یافت نشود، دریافت شودروز اگر  5تا گواهی فوت می تواند در همان روز یا 

 مهلت

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم

 مربوط( های)هزینه

  .استت ااین خدم هزینه باهاما دالر 879777
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 {طالق} 
 طالق

نکته . باشدثبت طالق در کشور باهاما از طریق دادگاهها صورت می پذیرد و در حیطه وظایف ثبت احوال آن کشور نمی 

مختلفی برای ثبت دادخواست  سایتهای .جالب اینکه درخواست طالق در این کشور بصورت اینترنتی امکان پذیر است

فراهم آورده را که این امکان را برای اهالی کشور باهاما  www.ourdivorceagreementسایت طالق در دنیا وجود دارد در اینجا 

، می و طی مراحل گام به گام و پرداخت الکترونیکی هزینه www.ourdivorceagreementورود به سایت  با .معرفی می کنیم

های دیگری مانند البته این سایت منحصر به کشور باهاما نیست و شامل اهالی کشور. درا ثبت کرخواست طالق ادد توان

 .استرالیا کانادا و چندکشور دیگر می باشد

خالصه ای از مصاحبه یکی از متصدیان این وب سایت در زیر آمده است و در ادامه با مراحل ثبت دادخواست طالق 

 .آشنا می شویم

در  50ن فرستریاست مدیش 56مارک استین. اکنون طالق گرفتن در باهاما ممکن است به سادگی یک کلیک ماوس باشد

 .خصوص این سایت در مصاحبه ای این چنین بیان می کند

فواید . این سایت آنالین یک سایت آماده سازی طالق توافقی برای زوجهایی است که برای طالق موافقت کرده اند

ارزانتر و کلیدی این وب سایت، برای زوجهایی است که تصمیم به طالق گرفته اند و می خواهند تا حد امکان سریعتر و 

 .بطور مثبت این کار را انجام دهند

"صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه "شعارش 
اشاره نمود که وب سایت، جانشینی  صراحتااستین . است 55

جانشینی برای گرفتن دو وکیل با صرف هزینه طالق چندصد : استین گفت. برای مشاوره حقوقی درست و خوب نیست

 .ی هزاران دالر و صرف زمان زیاد استدالری دو طرف، به جا

و یک منصف حل اختالف یکبار و  07، کنتاکی 5سال سابقه از لوئیزویل07استین خاطر نشان کرد که یک واسطه طالق با 

 .برای همه وجود دارد که زوجها تصمیم گیری را با کمک او انجام می دهند

                                                 
36 Mark Stein 
37 MediationFirst 
38 Save time, save money 
39 Louisville 
40Kentucky 

http://www.ourdivorceagreement/
http://www.ourdivorceagreement/
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واقعیت که می توان همان سرویس را به مردم با روح  استین گفت ایده این وب سایت با تحقق رشد اینترنت و این

سایت آنالین یک بسته . حال آنکه هزینه خیلی زیاد کاهش می یابد. همکاری در هرجایی ارائه داد، فراهم گردیده است

 .کامل طالق را با کسری از هزینه خدمت در اداره، عرضه می کند

 :شده استدر این سایت مراحل انجام کار به شرح ذیل بیان  

 .اطالعات خود را در توافق نامه آنالین ساده ما وارد نمایید و فرمها را پر کنید -8

 .کلیک کنید تا توافق نامه طالق را تکمیل نمایید و فرمهایی که مستقیما برای شما ایجاد شده را پر کنید -0

 .شوداسناد خود را پرینت نمایید تا آنها را در دادرسی تان در دادگاه طالق بایگانی  -5

 .دالر پرداخت نمایید  80حال  -0

 مشاوره تلفنی افتخاری با یک برنامه ریز مالی، روان درمانگر خانواده و مربی زندگی شخصی: هدیه*

متن این توافق نامه بدین شرح . فرد باید یک توافق نامه را بخواند و اصول آن را بپذیردابتدا  این سایتدرگفتنی است 

 :است

ODA.com میم گیری الزم برای طالق زوجها ارائه می دهدیک الگوی تص .OHD.com  الگوی مشابه ای برای زوجهای

 .ازدواج نکرده فراهم می نماید

با ارائه این ابزار برای رسیدن به توافق در مسائلی که در فرایند طالق با آنها مواجه می  ODA.comمن درک می کنم که 

 .نیست شدم، راهی برای معاف شدن از مشاوره حقوقی

بتواند همه مواردیکه همه زوجهای طالق مواجه می شوند را پیش  ODA.comمن درک می کنم که راهی وجود ندارد که 

من می دانم که آنها تاحد ممکن برای جلوگیری از گزینه های زیادی که برای طالق الزم است در نظرگرفته . بینی کند

مسئول هر موردی که ممکن است به علت شرایط شخصی در  ODA.comبهرحال من موافقم که . شود، تالش کرده اند

مسئولیت من و هر وکیلی، مشورت یا نشان دادن اینست که مطمئن شوم همه موارد . توافق نامه طالقم حذف کنم، نیست

 .وضعیت خاص من در توافق نامه طالق در این سایت پر شده است

من تشخیص می دهم که قوانین طالق . وقی درست و مستقل نیستجانشینی برای مشاوره حق ODA.comمن می دانم که 

از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند و اینکه راهی وجود ندارد که سندطالق همه اختالفات قوانین طالق در هر 

 .کشوری را بتواند در نظر بگیرد
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زم است با یک وکیل مستقل درباره توصیه می کند که من در طول تکمیل فرمها در این سایت ال ODA.comمن می دانم 

قویا توصیه می کند که من با یک  ODA.comعالوه بر این درک می کنم که . حقوقم در قوانین کشور خاصم مشورت کنم

 .مشورت کنم ODA.comوکیل مستقل قبل از امضای هر توافق نامه یا سند تهیه شده در 

درخصوص طالق باشم، بنابراین من موافقم از تالش برای من تصدیق می کنم که فقط من می توانم مسئول تصمیم 

 .گرفته ام، خودداری کنم ODA.comبرای هرتصمیمی که من در موارد طالقم با استفاده از  ODA.comمسئول نمودن 

 .من درک میکنم که ثبت هزینه استفاده از این سایت وقتی از کارت اعتباریم پرداخت شد قابل استرداد نیست

در استفاده از این سایت رخ دهد، قبل از دادخواهی مشاجره، موافقم که مشاجره ام ( مشاجره)یرت یا اختالفیهرگاه مغا

داوری با استفاده از یک فرد بیطرف حرفه ای مورد قبول طرفین ارائه دهیم و اگر نتوانستیم از /را به یک اتحادیه وساطت

من بطور . ل یک تصمیم الزام آور را در این مسئله ارائه می دهدوساطت به توافق برسیم، فرد بیطرف حرفه ای مورد قبو

 .تقسیم خواهم کرد ODA.comمساوی هزینه این خدمت را با 

 .ما برسر قول خود بر موارد باال استوار هستیم

عبوری را در این مرحله باید نام کاربری و رمز .سپس کاربر با ورود اطالعات خواسته شده به مرحله بعد هدایت می شود

 .برای خود در سیستم ثبت نماید

REGISTRATION  

Step 1: :  Choose your Login information.  

  
User ID:  6-20 characters 

Password:  5-10 characters 

Verify Password:   
Email:   

 
 

Submit
 

بعد از آن استفاده از امکانات وب سایت و تکمیل مرحله بعد ورود اطالعات کارت اعتباری و پرداخت هزینه می باشد و 

 .فرمهای مربوطه انجام می پذیرد

Step 2:  Please enter your payment 

information. 
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Name on Card:  

 

Exact Billing 

Address for Card:   

City:   
State:   
Zip/Postal Code:   
Cardholder Email  

 

Cardholder Phone  
 

Card Number:  
 

Expiration Date:  1 2010
 

3 digit security code from 

back of card: 

(See Example)  
 

 .می باشدمرحله سوم تکمیل فرمها و اطالعات مربوطه و نهایتا ارسال و ثبت در دادگاه 

 

 کارت جستجو

یا کارت جستجو می تواند صادر کارت  Pinkبا این حال یک . توان ثبت نام کرد سال، کودک را نمی 5بعد از مدت 

 .این کارت جستجو همراه با استشهاد قسم خورده در فقدان شناسنامه پذیرفته خواهد شد. شود

 شرایط ینواجد

https://www.ourdivorceagreement.com/ssl/dev/cvv2.htm
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 .سال هستند 5بیش از سن افرادی که مایل به ثبت تولد کودکی با 

 روند

 : سال، مراحل زیر باید انجام شود 5بیش از سن برای ثبت تولد کودک با 

بهداشت، نامه ای از مدرسه، گواهی غسل تعمید یا در  نامه ای از بیمارستان، کارت درمانگاه)ارائه مدرک تولد -8

 به بخش والدت اداره کل ثبت( بعضی موارد یک کارت رای

 برای تولد انجام خواهد شد سپس یک جستجو -0

این کارت نشان می دهد که هیچ . کارت شماره گذاری شده صادر می شود Pinkاگر والدتی یافت نشد، یک  -5

 .از ثبت والدت یافت نشد ای سابقه

 :لطفا توجه کنید که  -0
 Pink کارت در همان لحظه صادر می شود. 

 Pink زمانی شناخته می شود که فقط به عنوان یک سند رسمی د استشها. کارت باید همراه با استشهاد باشد

 .کارت باشد Pinkهمراه 

 توصیه می شود که استشهاد در بخش اسناد و مدارک اداره کل ثبت، ثبت گردد. 

  باهاما ارائه می شودگرند نیو پراویدنس و  در اداره کل ثبتدر حال حاضر این خدمت فقط. 

 فرم درخواست

 خدمات وجود نداردفرم درخواستی برای این 

 مدارک الزم

 مدرک اثبات تولد

 زمان الزم برای انجام فرآیند اداری

 روز طول بکشد 0اگر همه مدارک در زمان ثبت ارائه شود، روند باید در حدود 

 مهلتی برای این خدمات وجود ندارد   مهلت

  .این خدمات است هزینهباهاما دالر  377    هزینه های مربوط
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 اجمتصدیان ازدو 

 اجازه نامه متصدیان ازدواج

سای دادگاه عالی بواسطه ؤ، رFamily Islandثبت، معاون ثبت، مدیریت یا نمایندگان  رئیس ، جانشینکل ثبترئیس 

 . اشخاص دیگر که مایل هستند متصدی ازدواج گردند باید مجوز تصدی ازدواج بگیرند. کارشان متصدیان ازدواج هستند

 شرایط ین واجد

  کارشناس امور دینی باشندبایستی. 

 باید یک کشیش دستیار یا شریک پیشوای روحانی کلیسا باشد. 

 باید باهامایی باشد. 

 85 سال یا بیشتر سن داشته باشد. 

 روند

 تکمیل فرم درخواست مجوز تصدی ازدواج -8

 ثبت ازدواج اداره کل ثبتبخش ارائه فرم تکمیل شده همراه با مدارک الزم به  -0

 .ری مجوز با شما تماس خواهند گرفتپس از درخواست و واگذاروز  5یا  0ظرف  -5

  :توجه 

، بطور اتوماتیک اگر سایر شرایط را دارا باشند برای کار معرفی امور دینی باشند انکارشناسمربوط به درخواستهایی که  *

 .هر کلیسا مجوز دارنددر در حال حاضر، تنها دو متصدی . می شوند

قانون ازدواج را بخوانند، چکیده ای از ، الزم است که امور دینی نیستند انکارشناسمربوط به درخواست هایی که * 

 .کسب نمایند% 67امتحان بدهند و نمره حداقل 

 درخواست( های)فرم 

 (0ضمیمه شماره) فرم درخواست برای مجوز متصدیان ازدواج

 

 

 مدارک الزم
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 فرم درخواست تکمیل شده

 کارت شناسایی عکسدار

 عکس در اندازه گذرنامهدو 

 مدت زمان 

 .براساس شرایط درخواست دهنده متغیر می باشد

 مهلت

 .ت وجود نداردامهلتی برای این خدم

 های مربوط هزینه

 .ت وجود نداردااین خدم هب مربوطای هزینه 
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 مهاجرت

در مبحث مهاجرت  .است اداره مهاجرت در کشور باهاما متصدی ساماندهی و رسیدگی به امور مهاجرین در این کشور

درخواستهای متعددی مانند درخواست اقامت، درخواست کار به مدت طوالنی در این کشور، درخواست مجوز خاص 

بنابر شرایط از خدمات مربوطه، ، درخواست اجازه اقامت همسر وجود دارد که هریک (برای افراد خاص)ورود به باهاما 

گواهی هویت یا شناسایی نیز یکی از مدارک موجود . ی گرددتقاضیان ارائه مو الزامات موجود به واجدین شرایط و م

در اینجا به شرح ضوابط و روند مربوط به .برای متولدین در باهاماست که طبق شرایط و مراحلی به افراد اعطا می گردد

 .اخذ این گواهی بسنده می کنیم

 

 درخواست گواهی شناسایی

متقاضی . سال در باهاماست 85موجود برای مقیمان قانونی غیر شهروند باالی  گواهی شناسایی یک مدرک مسافرتی

همه افراد غیر شهروند بایستی .در باهاما بدنیا آمده باشد 05 8جوالی  87بایستی از افراد غیر باهامایی باشد که بعد از 

ممکن است درخواست تان را شما . مسافرتی به وزارت امور خارجه درخواست ارائه دهندبه منظور اخذ این مدرک 

 .ارسال نمایید "بخش خدمات "بصورت آنالین با انتخاب دکمه 

 شرایط ین واجد

 .از والدین غیر باهامایی در باهاما متولد شده باشد 05 8متقاضی بایستی بعد از جوالی 

 روند

 .نماید که وی خواستار گواهی شناسایی استو در فرم بیان تکمیل فرم درخواست  -8

 .کنند امضاسال و باالتر باید فرم درخواست را  87کودکان  :توجه

 .سال و باالتر باید انگشت نگاری شوند 80همه افراد  -0

 اثبات درخواست تان، به همه ادارات ذکر شده در ذیل بهارسال فرم درخواست به همراه اسناد مربوط  -5

 :برای متقاضیان آنالین -0

 دبه وب سایت وزارت امور خارجه مراجعه نمایی. 

 درخواست آنالین را تکمیل نمایید. 

  ساعت یک تاییدیه دریافت خواهد کرد 05متقاضی ظرف. 

 

 رفتن به اداره گذرنامه تعیین شده و گرفتن همه مدارک مربوط در اثبات درخواستتان 
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 متقاضیان آنالین در پنجره اختصاصی خدمت رسانی می شوند. 

 .بایستی هزینه های مربوطه را بپردازد زمانیکه همه مدارک مورد نیاز داده شد، متقاضی -3

 .همه متقاضیان دفعه نخست، باید توسط مامور مصاحبه گذرنامه، مصاحبه شوند -6

قیم قانونی باید همراه / والدین قانونی. همه کودکان باید توسط مامور مصاحبه مشاهده شوند :توجه

 .متقاضی برای مصاحبه حضور یابد

 .شناسایی به اداره گذرنامه رجوع کند مدارکمتقاضیان باید با دریافت  -0

وی باید مجوزی از متقاضی و . از طرف متقاضی دریافت نماید مدارک را شخص ثالث می تواند :توجه

 .به همراه داشته باشد( گواهینامه رانندگی یا گذرنامه)کارت شناسایی عکسدار 

 درخواست( های)فرم 

 (5ضمیمه شماره) گواهی هویتفرم درخواست 

 .این فرم توسط افراد متقاضی گذرنامه الکترونیکی و یا گواهی هویت مورد استفاده قرار می گیرد: توجه نماییدلطفا 

 مدارک الزم

 .باید آورده شود مدارکاصل و کپی 

 :سال 85کودکان تا 

 فرم درخواست تکمیل شده 

 5  مسئول باید توسط یک  درخواستو محل الصاق آن در فرم  یک عکس. اینچ جدید 0تا  893اینچ در  093تا  0عکس

 .شود امضاپیشوای روحانی  /وکیل /امنیت

  (بعالوه ترجمه آن درصورت امکان) یا استشهاد والدت/ گواهی والدت متقاضیاصل 

 (.اگر در دسترس باشد) کارت مصونیت یا گواهی غسل تعمید 

 گذرنامه مادر 

  چنانچه خارجی باشد، ترجمه انگلیسی الزم )ثبت شده  گواهی ازدواجگذرنامه پدر و  :زمانیکه مدارک پدر بکار رود

 .مورد نیاز است (است

 :سال و باالتر 85بزرگساالن 

 فرم درخواست تکمیل شده 

 5 باید توسط یک نفر  و محل الصاق آن در فرم درخواست یک عکس. اینچ جدید 0تا  893اینچ در  093تا  0عکس

 .شود امضاپیشوای روحانی  /وکیل /مسئول امنیت

 (بعالوه ترجمه رسمی آن درصورت امکان) استشهاد والدت/ متقاضی اصل گواهی والدت 
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 (.اگر در دسترس باشد) کارت مصونیت یا گواهی غسل تعمید 

 و در ( کشورهای کنوانسیون الهه)   یا آپستیلد( کشورهای کنوانسیون غیر الهه)همه مدارک خارجی باید قانونی شوند

 .صورت لزوم رسما ترجمه شوند

  الزم برای فرایند اداری زمان

لطفا توجه کنید که ممکن است در طول دوره شلوغی . هفته طول می کشد 3تا  5گواهی هویت معموال به مدت صدور 

 .مراجعه نمایند ،مربوطه برای وصول این امر متغیر باشد، بنابراین به متقاضیان توصیه می شود که به تاریخ روی رسید

 مهلت

 .خدمات وجود نداردمهلتی برای این 

 مربوط( های)هزینه

پرداخت ممکن است بصورت پول نقد یا کارت بانکی . هزینه خدمات بپردازیدبه عنوان باهاما دالر  03977شما باید 

(LINX) در هر اداره یا ادارات تابعه امور اتباع در باهاما انجام شود. 

  

                                                 
   Apostilled 
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 کارت شناسایی الکترونیکی

درخصوص صدور کارت شناسایی ملی و اهداف آن مطالبی درج شده که در  0775در سال  tax-newsدر وب سایت 

 .اینجا شرح می دهیم

 :0775آوریل  80

ی را راه اندازی ـیستم یکپارچه صدور کارت شناسایی الکترونیکباهاما، وزارت امنیت ملی، هفته قبل ساداره مهاجرت 

 .نمود

واهی اقامت دائم، مجوز اقامت، صاحبان خانه و دارندگان مجوز اقامت همسر این کارت ها برای دارندگان مجوز کار، گ

پردازش مدارک مهاجرت را افزایش دهد و بهره وری و  امید است که این سیستم تا حد زیادی .صادر خواهد شد

 .بخشد اثربخشی خدمات ارائه شده توسط اداره مهاجرت به عموم مردم را بهبود

 .مجوزشان حضور یابند امضادشان در اداره مهاجرت جهت انگشت نگاری و ، باید خومجوز متقاضیان

سیستم کارت شناسایی الکترونیکی جدید اداره مهاجرت، اداره را به سمت پیشرفت های بین المللی در این منطقه سوق 

 .خواهد داد

ظارت بر افراد موجود در ای الکترونیکی برای اداره مهاجرت، امکان مدیریت بهتر ترخیص کاال در گمرک، نکارته

 .را فراهم می سازد و دستگیری( اخراج)لیستهای محدود و توقیفی و برخورد موثر با مسائل تبعید

الکترونیکی با تجربه در سیستم کنترل  یشرکت ،Indusaموسوم به  قبل از پیاده سازی سیستم کارت شناسایی الکترونیکی

، از نزدیک با مدیریت و کاربران اداره مهاجرت برای طراحی و نصب و  05کارولینای جنوبی 00مرز مستقر در گرین ویل

در رابطه با پیاده سازی سیستم کارت شناسایی الکترونیکی، مدیریت مهاجرت ورنون  .عملیاتی کردن سیستم کار می کرد

ای چهره و اثر گفت که تصمیم گرفته شده که یک راه حل شناسایی الکترونیکی مبتنی بر تراشه ، با اسکنه 00باروز

 .، استقرار یابدانطباق می دهد با کارت مهاجرتشرا انگشت و یک سیستم کنترل مرزی که هر دارنده گذرنامه 

وی معتقد بود این امر اداره مهاجرت را قادر خواهد ساخت که مرز کشور را از مهاجرت غیرقانونی، مجرمین، فعالیتهای 

 .ظت نمایدتروریستی و نیروی کار غیرمجاز بهتر محاف

                                                 
42 Greenville 
43 South Carolina 
44 Vernon Burrows 



 بررسی ثبت احوال کشور باهاما

 

 

 37  اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

 

 آمار حیاتی

 :بشرح ذیل است 0788گزارش موقت آمارحیاتی باهاما منتشره در جوالی 

 

 والدت، فوت، ازدواج و طالق

 1122جوالی  01                                                                21، شماره 2جلد
 والدت، فوت، ازدواج و طالق

 2جدول 

 وقایع حیاتی
0787 

 دسامبر-پانویه
 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست جوالی جون می آوریل مارس فوریه ژانویه نرخ مجموع

 8595 7 00 030 038 0 0  06 080 550  50  50 580 500 530 060 والدتهای زنده

 697 0705 850 080 805  85 850 837 863 800 830 803 853 857 فوت

 8698 00 88 5 5 5 0 5   0 6 5 3 5 فوت کودکان

 598 0080 065 050  58 557 057 050 850 833 830  80 860 050 رشد طبیعی

 8895 00 5 500 575 550 000 575 088 7 5 007  50 033 6 0 050 ازدواج

 890   5             طالق
 

نشان می دهد که از محدوده تاریخی آنها وقایع ثبت شده ای را . موقت هستند 0787و   077داده های وقایع حیاتی *

سال از تاریخ  5محدوده زمانی ثبت، شامل همه وقایع ثبت شده در  .، در اداره کل ثبت، ثبت شده اند(تاریخ وقوع)

ثبت گردد و در  0775در سال  وقوع یافته می تواند 0773به عنوان مثال، والدتی که در سال . واقعی وقوع می باشد

ممکن است دقیقا رقم نهایی  ،اطالعات موقتی برای یک محدوده داده شد .شودگنجانده  0773ی ثبتیات محدوده زمان

 .وقایع ثبت شده را انعکاس ندهد

 رشد طبیعی، تعداد والدتهای زنده منهای فوتها. وفات در این گزارش شامل همه مرگ و میرها به جز مرده زائی است*

 .در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد را

ثبت  از بایگانی تعداد طالقها. شامل جمع کل ازدواجهای افراد مقیم و غیر مقیم می باشد 3و0و8آمار ازدواج در جدول *

 .در نیوپراویدنس گرفته شده است دادگاه عالی

 .می باشد 0777 سال میانه سال براساس سرشماریجمعیت  تخمین های جمعیت، پیش بینی 
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تعداد والدتهای نشانگر  ،(GFR)ی کلینرخ بارور. یکساله تخمین زده شده انددوره  یکنرخ همه وقایع حیاتی براساس *

وفاتهای  نشانگر نرخ وفات کودکان .، می باشداند ساله که در میان جمعیت واقع شده  0-83زن  8777برای هر زنده 

نفر جمعیت  8777نرخ والدتهای زنده، وفاتها، ازدواج و طالقها برای هر . والدت زنده می باشد 8777زیر یکسال در هر 

 .می باشد

 

 0202دسامبر  -ژآنویه: والدت، وفات و ازدواج براساس جزیره محل وقوع

 0جدول  

 ازدواج وفات والدت جزیره وقوع

 08 0 8656 0783 نیو پراویدنس

 006 055 065 گرند باهاما

 863 50 8 آباکو

 0 - - آکلینز

 56 05 - آندرس

 - 0 8 جزایر بری

 08 80 8 بیمینیز

   8 - جزیره کت

 8 8 - جزیره کروکد و النگ

 853 00 5 وتراال

 808 08 8 جزایرکوچکاگزوما و 

 0 0 - جزیره هاربور

 0 3 - ایناگوا

 80 88 - جزیره النگ

 - - - مایاگوانا

 - - - جزیره راگد

   8 - سان سالوادور و روم

 8   - اسپانیش ولز

 0   جزیره واتلینز

 0   تی جرج.اس

 00 5 0705 7 00 جمع کل

  .موقت هستند 0787وفات و ازدواجها براساس جزیره محل وقوع در سال  والدت،
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 0202-0222فوت زنان و مردان و نرخ آن در سال 

 5جدول 

 نرخ وفات فوت زنان نرخ وفات فوت مردان نرخ وفات کل وفات سال

0222 8603 395 5 0 698 005 090 
0222 8003 390 50  39  057 096 
0220 8500 39  N/A N/A N/A N/A 

0222 8666 395  07 39  0 7 090 
0222 8056 390  76 395 00  093 
0222 8500 396 8775 695 508 09  
0222 8057 390  07 39  0 7 090 
0222 80 5 390 8778 690 0 0 096 
0222 8565 393 8706 690 550 095 
0222 8 58 390 87 8 693 5 7 395 
0222 0705 697 8800 69   50 396 

 

 .موقت می باشد 0787- 077مار وفات آ*

 *N/A  ..در دسترس نیست. 

 

 0202-0222والدتهای زنده و نرخ باروری در سال 

 0جدول 

 نرخ باروری کل نرخ باروری عمومی نرخ والدت کل والدت سال

0222 3060 8090 68955 89 53 
0222 3535 8095 679 7 89  3 
0220 3086 8690 35986 89 03 
0222 3730 8697 33963 89503 
0222 3830 8698 3393  89 77 
0222 3305 8098 37977 09737 
0222 30 6 8697 33905 89 03 
0222 3530 8093 68975 09807 
0222 3057 8690 36960 89  3 
0222 0055 8097 30907 09703 
0222 00 7 8595 30908 89 07 

 .موقت هستند 0787- 077والدتهای 
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 0202-0222ازدواج  و طالق و نرخ باروری در سال 

 3جدول   

 نرخ طالق طالق کل نرخ ازدواج ازدواج کل سال

0222 0566 095 375 890 
0222 8050 395 068 893 
0220 N/A N/A 050 890 
0222 075  693 500 895 
0222 0705 690 630 097 
0222 0375  97 567 098 
0222 03   09  655 090 
0222 0708 698 66  098 
0222 8 6  395 655 097 
0222 5577 8898 675 895 
0222 5 00 8895 5   890 

N/A  :در دست نیست. 

 .شامل تعداد افراد مقیم در باهاماست 0775تا  0777ازدواجها در سال 

تعداد طالقها از . موقت هستند و شامل تعداد کل ازدواجهای مقیم و غیر مقیم می باشد 0787تا   077ازدواجها در سال 
 .سوابق ثبت دادگاه عالی در نیوپراویدنس گرفته شده است

 .تعداد موارد ضبط شده قبل از دادگاه در نیوپراویدنس است 0787تا  0776اطالعات طالق 
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 0202-0222میانه سال بر اساس گروه سنی و جنسیت جمعیت 

 6جدول 

گروه 
 سنی

0222 
 جمع

 
 مرد

 
 زن

0222 
 جمع

 
 مرد

 
 زن

0222 
 جمع

 
 مرد

 
 زن

2 3000 003  0053 385  0070 0053 3 77 0008 0053 
2 3630 0 08 0655 33 3 0 80 0655 3537 0 30 0655 
0 3 07 5808 050  3 75 570  050  3007 5808 050  
2 6005 5005 0 33 6865 5075 0 33 3657 5030 0 33 
2 6080 5560 5705 6503 50 0 5705 3687 5500 5705 

2-2 05077 80577 85 77 05577 80077 85 77 05077 80577 80877 
22-22 57077 83077 83577 0  77 80 77 83777 58577 83077 83677 
22-22 57577 83777 83577 57577 83577 83377 0 677 80677 83777 
02-02 06 77 85077 85077 00577 85577 80777 06677 85077 85077 
02-02 03577 80377 80577 03077 80577 80 77 03777 80577 80077 
22-22 06077 80577 85677 03577 80677 85077 06 77 85777 85 77 
22-22 00 77 85077 80377 05777 85377 80377 00077 85877 80577 
22-22 06077 80577 85 77 06577 80577 80777 06077 80577 85 77 
22-22 00377 88577 80077 03377 80577 85077 05077 88077 80077 
22-22 85577  777  577 8 577  377 87577 80077 5377  077 
22-22 85677 6377 0877 80577 6577 0377 80 77 6877 6577 
22-22 87577 0577 3377 87377 0 77 3677 87777 0677 3077 
22-22 5877 5077 0077 5077 5577 0677 0 77 5677 0577 
22-22 3677 0377 5877 3 77 0677 5577 3077 0077 5777 
22-22 5077 8077 0777 5377 8077 0877 5577 8577 0777 
22-22 837  05  8707 8360 055 8806 8305 55  885  
22-22 050 850 337 065 850 30  030 860 688 

22+ 535 05 057 505 05 0 3 563 6  588 
 8898 808 860057 550600 803677 866577 500077 805377  86357  55557 جمع

 

 .مجموع ممکن است گرد شده باشد

 .هستند 0777تخمین های جمعیت در میانه سال بر اساس سرشماری 
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 نرخ باروری در محدوده سنی براساس وقوع والدتهای زنده در کل باهاما

 22-22 02-02 02-02 22-22 22-22 22-22 
22-

22 
 جمع

 تعداد زنان   2222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80003 
507 
6390 

857 0 
86 0 
80 96 

85730 

86 7 

80 93 

85088 
80 6 
 093 

88000 
675 
3095 

5007 
 0 
8895 

6867 
87 
896 

05830 
6085 

- 

 تعداد زنان   2222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی              

80003 
575 
6093 

8577  
8368 
80797 

857 0 
8303 
88693 

85500 
8055 
5 96 

80777 
678 
3798 

5000 
876 
8098 

65 3 
6 
79  

0 353 
3507 

- 

 تعداد زنان   2222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80075 
056 
689  

85753 
8306 
88596 

85885 
8607 
80398 

85000 
8030 
 595 

8053  
600 
3790 

 550 
850 
8098 

6585 
80 
895 

5753  
3  0 

- 

 تعداد زنان   2222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80505 
050 
3090 

800 7 
80 6 
88097 

85055 
8387 
88590 

85575 
8583 
 595 

80505 
600 
3095 

  05 
857 
8597 

08 0 
0 
796 

50050 
3560 

- 

 تعداد زنان   2222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80  5 
66  
3893 

80307 
8530 
87096 

8555  
85 7 
87595 

858 0 
8085 
 89  

85050 
3   
0395 

87366 
888 
8793 

0600 
6 
795 

5536  
3507 

- 

 تعداد زنان   0222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

85750 
630 
0 95 

80075 
8570 
87093 

85500 
8083 
87097 

853 0 
8805 
5093 

85303 
355 
0593 

88873 
805 
8595 

5036 
88 
895 

56850 
3060 

- 

 تعداد زنان   0222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

85557r 
600 
379 r 

80677r 
8553 
87697r 

85577r 
8500 
  95r 

85577r 
8705 
0598r 

85077r 
080 
3095r 

886 0r 
80  
8090r 

5577r 
80 
890 

50000 
3503 
- 

 تعداد زنان   0220

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

85377 r 
655 
069  

80677r 
8008 
8779 r 

85337 
80 5 
 390 

85 07 
8805 
5895 

85557 
663 
0598 

80067 
800 
8097 

 537 
3 
793 

5 767 
3850 
- 

 تعداد زنان   0222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

85067 
600 
0396 

80077r 
805  
 096r 

85057 
8065 
 393 

80857 
8883 
0596 

85567 
605 
009  

80577 
830 
8095 

  87 
5 
795 

 70 7 
3750 

- 

 تعداد زنان  0222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80777 
60  
0690 

80 77 

8000 

 596 

85777 
8005 
 093 

80577 
87 3 
0696 

85 77 
65  
0 96 

85577 
866 
8093 

87377 
87 
895 

 8 77 
387  

- 

 تعداد زنان   0222

 تعداد والدتهای زنده            

 نرخ باروری در محدوده سنی            

80077 
68  
0597 

85777 

8503 

87593 

80577 
8066 
88093 

80577 
8070 
5098 

80777 
080 
3897 

85677 
853 
8596 

88877 
 3 
793 

 5077 
3356 

- 
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1- http://www.bahamas.gov.bs  

2- http://statistics.bahamas.gov.bs  

3- http://forms.bahamas.gov.bs  

4- http://www.tax-news.com/news/bahamas_launches_electronic_id_cards_30661.html  

5- http://www.bahamasnationalarchives.bs/  

6- http://freeport.nassauguardian.net/national_local/302170460384188.php 

7- https://www.ourdivorceagreement.com/ssl/dev/guidelines.asp 

 
 

 ضمائم
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https://www.ourdivorceagreement.com/ssl/dev/guidelines.asp

