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أوال -مقدمة
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أعد التقرير الوطني المقدم من ترينيداد وتوباغو إلى جولة االس ت ت ت ت تتت راش الدورث الش ت ت ت ت تتام الثالثة

وفقا للمبادئ التوجيهية ال امة إلعداد الم لومات المت لقة باالس تتت راش الدورث الش تتام و ارر مجلس حقوق
اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان  18( 1/5حزيران/يونيت ت  )2007و ارره  25( 21/16آذار/م تتار

 )2011ومقرره 119/17

( 17حزيران/يوني  .)2011ومنذ انتهاء االس ت تتت راش الثاني لترينيداد وتوباغو في عام  ،2016أجريت انتخابات
عامة وطنية في  10آب/أغسطس  2020وفقا للدستور ،حيث حصلت اإلدارة الحالية على أغلبية األصوات.
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ويست ت ت ت تتر حدومة ترينيداد وتوباغو أن تبلغ بأنها حققت بالف

كبير في ت زيز وحماية حقوق
تقدما ا

اإلنس ت تتان اس ت تتتنادا إلى التزاماتها الطوعية بالتوص ت تتيات المقبولة التي دمت في االس ت تتت راش األ ير .وكانت

عملية االس ت ت ت تتت راش كد بمثابة آلية ف الة وض ت ت ت تتل لها جدوط أعماط وطني لحقوق اإلنس ت ت ت تتان لزيادة تدعيم

وت زيز جهود حماية حقوق اإلنسان.
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وس ت تتيس ت تتلا التقرير الوطني الثالث الخاض باالس ت تتت راش الدورث الش ت تتام ال ت تتوء على التطورات

الرئيستتية التي حدثت منذ االستتت راش األ ير وفي فترة المتاب ة والتنفيذ .وب هور وباء كوفيد 19-ال المي،

كبير على اعتماد نهج "الوضت تتل الطبي ي الجديد" بطريقة تتست تتم باالحترام واالست تتتجابة
تركيز ا
ا
ركزت الحدومة
من الط تنفيذ تدابير تشت ت ت ت تري ية إلبطاء انتقاط الفيرو

والحد من بحية ض ت ت ت تتمان حماية المواطنين .وعز

ن ام الرعاية الصحية واعتمدت بروتوكوالت طبية جديدة إلنقاذ وحماية أرواح أض ف فئات المجتمل.
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و الط الستتنوات الخمس الماضتتية ،انصتتا التركيز باستتتمرار على مدافحة الفستتاد والحد من الجريمة.

وتحققتت إنجتا ات ميمتا يت لح بحقوق الطفت بتاتختاذ طوة تتاريخيتة تمثلتت في إلاتاء واو األطفتاط .وبتذلتت جهود

كبيرة ميما يت لح بالق تاء على جميل أ تداط التمييز ضتد المرأة ،وال تزاط هنا جهود مستتمرة لحماية حقوق

األ خاض ذوث اإلعا ة .وال يزاط أمن المواطنين وسهولة الوصوط إلى ال دالة على أر

األولويات.

ثانيا -المنهجية والعملية التشاورية
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تتولى وحدة القانون الدولي وحقوق اإلنست ت ت ت تتان (الوحدة) في مدتا المدعي ال ام لترينيداد وتوباغو

وو ارة الش ت تتلون القانونية مس ت تتلولية ص ت تتياغة التقارير الوطنية المت لقة بحقوق اإلنس ت تتان ،بما في ذل التقرير

الوطني الخاض باالستت راش الدورث الشتام  .ولهذا الارش ،اعتمدت الوحدة نهجا استتشتاريا ،طلا في إطاره

إلى من متات المجتمل المتدني والجهتات الم نيتة الحدوميتة على الست ت ت ت ت ت تواء تقتديم إست ت ت ت ت ت تهتامتات .وتتاب تت الوحتدة

ملتمرات مل فرادى الو ارات والوكاالت الحدومية مث الهيئة الم نية باألطفاط ولجنة تكافل الفرض ،ف ت تتال
عن ملست ت تس ت تتات مس ت تتتقلة مث هيئة الش ت تتداوى المت لقة بالش ت تترطة وأمانة الم الم .كما أجريت مش ت تتاورات مل
مجلس نواب توباغو المس تتلوط عن إدارة تتلون توباغو .و تتملت ال ملية التش تتاورية أي ت تا مش تتاركة ت تريحة

كبير
واس ت ت ت ت ة من المن مات غير الحدومية في ترينيداد وتوباغو .وأثارت مشت ت ت تتاورات المجتمل المدني عددا ا

من الش ت ت تواغ المت لقة بحقوق اإلنس ت ت تتان ،بما في ذل مس ت ت تتائ الت افي ب د انتهاء وباء كوفيد ،19-وتمدين

المرأة ،والر منة ،والحح في الت ليم ،وإيذاء األطفاط ،وحقوق األ خاض ذوث اإلعا ة.

ثالثا -التطورات التي حدثت منذ االستعراض السابق
-6

منذ اعتماد مجلس حقوق اإلنست تتان نتائج االست تتت راش المت لح بترينيداد وتوباغو في عام ،2016

حدثت تطورات كبيرة في حماية حقوق اإلنست ت تان من الط التاييرات التشت ت تري ية والن امية .وميما يلي أبر

أوج التقدم التي تحققت است ت تتتنادا إلى التوصت ت تتيات التي بلتها حدومة ترينيداد وتوباغو وااللتزامات الطوعية

التي ط تها بم الجة مسائ محددة أثارها المجلس.
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وفي  20آب/أغست ت ت ت ت ت تتطس  ،2018حظي قدانون ماداا دة اإلر دا

المعدد) لعداو  2018بموافقتة

البرلمتتان .وأد ت القدانون المعدد) لعداو  2018تاييرات كبيرة على تتانون مدتتافحتتة اإلرهتتاب ،بمتتا في ذل ت

الفصددل  ،7-12إذ ألاي ت ريف "ال م اإلرهابي" واس تتتبدط بت ريف أوس تتل نطا ا يش تتم اسن س تتفر تتخ

إلى منطقة جارامية مصنفة لارش ارتكاب عم إرهابي يلدث إلى تصنيف من ثم في فئة المقات اإلرهابي
األجنبي؛ واتخاذ طوات تح تتيرية الرتكاب عم إرهابي وإجبار تتخ

ما وتش تتجي

على ارتكاب عم

إرهابي ،باإلض ت ت تتافة إلى الت ريف الس ت ت تتابح .وتجيز المادة  -22باء من القانون المعد) لعاو  2018للنيابة

ال امة رفل طلا إلى المحدمة ال ليا لتص ت ت ت تتنيف األفراد والكيانات ،على الصت ت ت ت ت يدين المحلي والدولي ،على
أس ت تتا

االرتبار باإلرهاب أو تموي اإلرهاب .وبمجرد ص ت تتدور األمر ،يجو تجميد أص ت تتوط الفرد أو الكيان

-8

وفي  31كانون األوط/ديست ت ت ت ت تتمبر  ،2018أقر قانون األحااو المتنوعة عائدات الجريمة ووحدة

على األسا

نفس .

مااا ة اإلر ا واالسددددتاتارات المالية لترينيداد وتوباغو لعاو  2018في البرلمان وف لت اللجنة الوطنية
لمنل غست ت األمواط ومدافحة تموي اإلرهاب ووحدة مدافحة اإلرهاب التاب تان للنيابة ال امة وو ارة الش تتلون
الق تتانوني تتة .وتتولى وح تتدة مد تتافح تتة اإلره تتاب مه تتام الني تتاب تتة ال تتام تتة بدف تتاءة عمال بقددانون مادداا ددة اإلر ددا
الفصددددل  . 7-12وتست ت تتهر باألست ت تتا

على تنفيذ المادة  -22باء من هذا الفص ت ت ت  .وت أر

وحدة مدافحة

اإلرهاب ،في الفترة من آب/أغس تتطس  2019إلى آب/أغس تتطس  ،2023لجنة مدافحة غست ت األمواط ،التي
تنسح تطوير الن ام الوطني لمدافحة غس األمواط ومدافحة تموي اإلرهاب وانتشاره.
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وفي عام  ،2019صدددددر القانون المتعلق باسددددترداد وةدارة األصددددو) المدنية وبالثروة المجهولة

المصددددددددددر لعداو  ،2019في إطتار طتة الحدومتة لحمتايتة حح المواطنين في ال ي

الفست ت تتاد .وين

في مجتمل تاط من

القانون على إنشت ت تتاء وكالة الست ت تتترداد األصت ت تتوط المدنية وإدارتها بهدف است ت تتت ادة الممتلكات

النا تتئة عن الجريمة .ويتو ى هذا القانون توستتيل أستتس الحصتتوط على أوامر المصتتادرة ،بالستتماح للمحدمة
ال ليا بإصت تتدار مجموعة من األوامر ،بما في ذل األوامر المت لقة بالثروة المجهولة المصت تتدر ،التي تتطلا

من األفراد بيان مصت ت تتالحهم في ممتلكات محددة باإلضت ت تتافة إلى مصت ت تتدر الثروة المست ت تتتخدمة لحيا تها ،وهو

ما يوسل نطاق تطبيح أحدام التجميد والمصادرة لج
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جميل األ خاض اض ين للقانون.

وفي عام  ،2016دمت ترينيداد وتوباغو تقريرها الجامل لتقاريرها الدورية من الرابل إلى الست ت ت تتابل

إلى اللجنة الم نية بالق ت ت ت تتاء على التمييز ضت ت ت تتد المرأة ،و د كان من المقرر است ت ت تتت راش التقرير في تمو /

يولي  .2016وفي  18تمو /يولي  ،2016ن رت اللجنة في تقرير ترينيداد وتوباغو وأ ت تتادت بالتقدم الذث
أحر ه البلتد ،وال س ت ت ت ت ت تتيمتا إنجتا اتت مجتاالت منهتا يتادة تمثيت المرأة في البرلمتان ،ورفل س ت ت ت ت ت تتن الت ليم المجتاني

واإللزامي ،ونجاح في تنفيذ البرامج الرامية إلى منل انتقاط فيرو

نق

المناعة البشت ت ترية من األم إلى الطف

بتوفير إمدانية الحصت تتوط على عالو الفيروست تتات القهقرية .ومنذ ذل الحين ،دمت ترينيداد وتوباغو طلبا إلى

اللجنة الستخدام اإلجراء المبسا في إعداد تقريرها الوطني الثامن المزمل تقديم في تمو /يولي .2020
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وفي عام  ،2021أعربت ترينيداد وتوباغو عن س ت ت ت ت تترورها بتقديم تقريرها الوطني األولي إلى لجنة

حقوق األ ت ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة .ويشت ت ت تتد تقديم التقرير الوطني إنجا ا هاما لحدومة ترينيداد وتوباغو .و د
أنجزت النيتابتة ال تامتة وو ارة الشت ت ت ت ت ت تتلون القتانونيتة ،بتالت تاون مل الجهتات الم نيتة الرئيست ت ت ت ت ت تيتة األ رى ،التقرير

الوطني في إطار مس ت تتلوليتها عن مواص ت تتلة تنفيذ اتفاألية حقوق األ ت تتخاض ذوث اإلعا ة في البلد وض ت تتمان

حماية حقو هم.
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وفي عام  ،2021أعربت ترينيداد وتوباغو أي ت ت تا عن س ت ت تترورها بتقديم تقريرها الخامس عن تنفيذ

ال هد الدولي الخاض بالحقوق المدنية والس تياستتية إلى مجلس حقوق اإلنستتان ،وهي في انت ار استتت ارض ت .
وكان التقرير أي ا ثمرة جهد ت اوني بين النيابة ال امة والجهات الم نية الرئيسية األ رى.
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وباء كوايد19-
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اتخذت ترينيداد وتوباغو إجراءات فورية للتصت ت ت ت ت تتدث لوباء كوفيد 19-بتنفيذ است ت ت ت ت تتتراتيجيات تد

مختلفة لو ف انتقاط الفيرو

والحد من  .وعدلت الحدومة األمر المت لح بالصدددد د ة العامة الفصددددددل ،12

رقم  ، 4وحتدثتت بتانت تام لوائ الصددددددد د دة العدامدة ]Novel Coronavirus (2019-nCoV) 2019
كوفيد19-

وأصت ت تتدرت مبادئ توجيهية ،في إطار است ت تتتجابة ضت ت تترورية ومتناست ت تتبة تهدف إلى إبطاء انتقاط فيرو

وتخفيف آثتار متا ب تد الوبتاء على المجتمل .وترتتا على لوائ الصت ت ت ت ت ت تحتة ال تامتة ومبتادئهتا التوجيهيتة إغالق

جميل الموانئ الجوية والبحرية ،باستتثناء محطات نق الب تائل ،ووصتوط ورحي المستافرين الحاصتلين على

تصري من و ير األمن الوطني؛ وتنفيذ أحدام تت لح بم املة األ خاض الذين ثبتت إصابتهم بالفيرو .
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ويجدر باإل تارة أن الئحة الصد ة العامة []Novel Coronavirus (2019-nCoV) 2019

رقم  26لعاو  2020ارضدددددت ،بموشع اإلادددددعار القانوني رقم  306الملرخ  30آب/أغست ت ت تتطس ،2020

إلزاما للكبار واألطفاط فوق ست تتن الثامنة بارتداء ناع أو غطاء أو درع للوج في األماكن ال امة أو وست تتائ
النق البرث أو السفن ،على أن يت رش من يخالف ذل ل قوبة ثابتة.
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وعلى الرغم من هذه القيود ،أثبتت است تتتجابات الحدومة المبدرة ف اليتها في إدارة المخاطر ويمدن
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وتقوم الحدومة بحمالت توعية عامة متواصتتلة للستتيطرة على أثر وباء كوفيد .19-وتقاستتمت جميل

اعتبارها ممارسة جيدة من ممارسات حقوق اإلنسان التي ينباي اعتمادها في الحاالت المشابهة.
الو ارات ،ال س تتيما و ارة الص تتحة ،مل الجمهور الم لومات المت لقة بلثار الفيرو

وتأثيرات وس تتب الو اية التي

يت ين تو يها لمنل انتشتاره .وتواصت و ارة الصتحة عقد ملتمرات صتحفية منت مة إلطالع النا
الراهن سثار الفيرو

على الوضتل

على س ت ت ت ت ت تتبي المثاط ،واإلفص ت ت ت ت ت تتاح عن إجمالي عدد الحاالت اإليجابية ،وعدد الحاالت

اإليجابية النشطة ،وأعداد األ خاض المودعين في المستشفيات أو مرافح التمريض ،وعدد الوميات.

وتوا صت ت ت الحدومة التشت ت تتاور مل كبير األطباء وأع ت ت تتاء آ رين في فريح الطا الوبائي التابل ل
-17
س يا إلى الحد من انتقاط الفيرو  ،مل مراعاة األحااو الفصل  ،12رقم  ،4من قانون الص ة العامة.
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وفي نيستتان/أبري  ،2020أنشتتأ م الي رئيس و راء ترينيداد وتوباغو فريقا من  22ع تتوا لوضتتل

" ريطة طريح للت افي" .ويتألف الفريح من لجان فرعية ذات تخص ت ت تصت ت تتات مختلفة ،يتولى جمي ها وضت ت تتل

استتراتيجيات ل تمان الت افي المالي واال تصتادث للبلد ب د انتهاء الوباء .وي تم الفريح و راء في الحدومة،
وموظفين حدوميين س ت ت ت ت تتامين ،وأع ت ت ت ت تتاء من القطاع الخاض ،ونقابيين ،وأكاديميين ،و براء ا تص ت ت ت ت تتاديين،

وأع اء من القطاع المصرفي ،والمجتمل المدني.

حماية األاراد
الرعاية الص ية
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أظهرت و ارة الصت ت ت تتحة ابلية للتأ لم في است ت ت تتتجابتها إلى وباء كوفيد ،19-ب ت ت ت تتمان توافر الموارد

البشترية والبنية األستاستية وم دات الحماية الشتخصتية واألمواط الال مة لالستتجابة إلى الوباء بف الية .وأنشتئ
ن ام موا للرعاية الص ت ت ت تتحية في ترينيداد وتوباغو .وفتحت الحدومة عدة مس ت ت ت تتتش ت ت ت تتفيات و امت بتش ت ت ت تتايلها
صتيصتا إليواء األ تخاض المصتابين بمرش فيرو

كورونا ،بينما كانت مرافح الحجر الصتحي الحدومي

تلوث عماط الخدمات األساسية ،في حين أمنت مرافح غير حدومية الستخدامها ألغراش الت افي .ووظفت
و ارة الصت ت ت ت تتحة  100طبيا ،و 100ممرضت ت ت ت تتة ،و 16من أ صت ت ت ت تتائيي الرعاية الصت ت ت ت تتحية من كوبا ،لتزويد

المست ت تتتشت ت تتفيات الجديدة والقائمة التي توفر ال الو للمصت ت تتابين بمرش كوفيد .19-وتواص ت ت ت و ارة الصت ت تتحة

االستتتجابة إلى أنواع الفيرو

المتايرة وتواص ت تكييف استتتجابتها إلى الوباء بانت ام وفقا لتوجيهات من مة

الصحة ال المية ومركز مدافحة األمراش.
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وفي نيست تتان/أبري  ،2021وض ت ت ت الو ارة ونفذت طة لنشت تتر التل ي بهدف بلوا مناعة القطيل

والحتد من المرضت ت ت ت ت ت تتة والوميتات بين ست ت ت ت ت ت تدتان ترينيتداد وتوبتاغو من جراء فيرو

كوفيتد .19-ويجرث حتاليتا

مركز ص ت تتحيا و مس ت تتة موا ل للتل ي الجماعي ،وتقديم  5 500جرعة يوميا.
ا
تنفيذ الخطة في س ت تتتة وثالثين

وحتى  16حزيران/يوني  ،2021بلغ ال دد اإلجمالي لأل ت ت تتخاض الذين تلقوا جرعة واحدة من التل ي 168 477
خصا ،والذين تلقوا تل يحا كامال (الجرعة الثانية)  24 018خصا.

ال ماية االشتماعية لألاراد
-21

تأثرت حقوق اإلنس ت ت تتان للمواطنين من جميل الفئات والقطاعات في ترينيداد وتوباغو بوباء كوفيد.19-

و تتد وضت ت ت ت ت ت ت تتت الحدومتتة ،إد ارك تا منهتتا ألثر الوبتتاء الفورث والطويت األج ت على ست ت ت ت ت ت تب ت عي
واال تصت ت ت ت ت تتاد ،مس ت ت ت ت ت تألة االنت اش اال تصت ت ت ت ت تتادث على أر

المواطنين

أولوياتها .وعلى هذا النحو ،عز ت و ارة التنمية

االجتماعية والخدمات األست ت ترية عدة تدابير ائمة للدعم االجتماعي بتقديم دعم ت ت تتهرث إضت ت تتافي لمدة ثالثة
أ تتهر لمستتاعدة األفراد المت تتررين بوباء كوفيد .19-كما تلقى غير ال مالء دعما للد

وإعانات لإليجار

وستالال بالمستاعدات الاذائية و ستائم لشتراء األغذية .واستتفادت األستر الم يشتية التي ت تم أطفاال يحصتلون
على وجبات من برنامج التاذية المدرسية أي ا من الدعم الاذائي المل ت.

المشردون بسبع األوضاع االشتماعية
-22

ت اونت و ارة التنمية االجتماعية و دمات األس ت ت ترة و وات الدفاع في ترينيداد وتوباغو ،إلى جانا

رؤس ت ت تتاء البلديات والش ت ت تتركات ال امة لمدينتي بورت أوف س ت ت تتبين وس ت ت تتان فرناندو ،على إ امة مالجئ إليواء

المشتتردين بستتبا األوضتتاع االجتماعية رهنا بقيود م ينة .ومن األ تتخاض المقبولون حح االستتتفادة من 3

وجبات يوميا .ووض ت األسرة والحمامات وفقا للمبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي.
كتار السن
-23

نصحت و ارة الصحة المسنين عموما بالبقاء في المنزط وتو ي التباعد االجتماعي در اإلمدان.

وصتدرت مبادئ توجيهية رستمية اصتة بدور المستنين فرضتت إغالق أبوابها أمام الزوار ،كما وضت ت دور

المست تتنين تحت ست تتلطة الطبيا المست تتلوط في المقاط ة .وأ

ت تتل الموظفون للفح

فا ات وكمامات وحيدة االست ماط .كما صدر أمر بتطهير دور المسنين بانت ام.

وطلا منهم است تتتخدام

إماانية اللجوء إلى القضاء
-24

حرصت ت ت تا على است ت ت تتتمرار المحاكمات ال ادلة الط فترة الوباء ،ست ت ت تترع الق ت ت ت تتاء تنفيذ حلوط ائمة على

تكنولوجيا الم لومات واالتصتتاالت لدعم احتياجات التشتتايلية المت ددة الجوانا .وعلق التوشيه العملي رقم 8
المتعلق بعمليدددات الم ددداكم ،والصدددددددددددادر واقد دا للجزء  4من قواعدددد اإلشراءات المددددنيدددة لعددداو 1998
بصددددي تها المعدلة والجزء  20من قواعد اإلشراءات الجنائية والجزء  4من قواعد إشراءات األسددددرة

اعتبار من  26تشترين األوط/أكتوبر ،2020
ا
والجزء  22من قواعد م امة األطفا) الصتتادرة عن رئيس الق تتاة،
جلست تتات االست تتتماع الح ت تتورية ت ليقا مل تا ،ونصت ت ب قد ب ض فئات الجلست تتات من ب د وبواست تتطة التداوط

بالفيديو در اإلمدان .وكان الهدف من ذل تقلي

الحاجة إلى د وط األفراد إلى مباني المحاكم .ولم تبح

الجلسات الح ورية سارية إال في ب ض الق ايا الخطيرة.
-25

وفتحت الست ت تتلطة الق ت ت تتائية اثنتي عش ت ت ترة محدمة افت ارضت ت تتية دا

من  15 000جلسة استماع من ب د.
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التعليم
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أدى وب تتاء كوفي تتد 19-إلى إغالق جميل الم تتدار

والتحوط إلى ن تتام إلكتروني للت ليم والت لم.

واتخذت و ارة الت ليم ،ست ت يا منها إلى مواص تتلة الوفاء بالتزام البلد بتوفير الت ليم االبتدائي والثانوث الش تتام ،
طوات س ت ت ت تري ة في ست ت ت تتياق جهودها الرامية إلى الحد من التفاوت في الموارد المخص ت ت ت تصت ت ت تتة ألطفاط البلد

وض تتمان حماية الحح في الت ليم .وفي هذا اإلطار ،تترعت الو ارة في عدة مبادرات ل تتمان تزويد تتباب

البلد بوسائ مت ددة للوصوط إلى المناهج الدراسية.
-27

وو ت و ارة الت ليم وهيئة االتصتتاالت في ترينيداد وتوباغو مذكرة تفاهم لتستتهي تو يل 10 000

جها مزود بتكنولوجيا الم لومات واالتص ت ت تتاالت وبطا ات وحدة هوية المش ت ت تتتركين مل طا بيانات يوفرها

مقدمو دمات االتصاالت لطالب المدار االبتدائية والثانوية ال امة في جميل أنحاء البالد.
-28

وأطلقت الو ارة حملة "لنتبن مدرست ت تتة" ،التي أست ت تتفرت عن تقديم الشت ت تتركات المتبنية  22 897تبرعا

باألجهزة لطالب المدار االبتدائية والثانوية .وباإلض ت ت ت ت ت تتافة إلى ذل  ،دمت الو ارة أي ت ت ت ت ت ت تا  98جها ا إلى

متتدار الت ليم الختتاض ال تتامتتة و 126جهتتا ا لم لمي متتدار الطفولتتة المبدرة .ويواصت ت ت ت ت ت ت ت الطالب التتذين

يفتقرون إلى إمدانية الوصت تتوط اإللكتروني متاب ة المناهج الد ارست تتية عن طريح طرود مطبوعة .وباإلضت تتافة

إلى ذل ت ت  ،تب ت تث يومي ت تا على محطت تتات التلفزيون المحليت تتة برامج تلفزيونيت تتة موجهت تتة إلى طالب المت تتدار

االبتدائية والثانوية.

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -العهد الدولي الااص بال قوق المدنية والسياسية
-1

إصالح مجلس نوا توباغو
-29

يحدم جزيرة توباغو مجلس نواب توباغو ،وهو هيئة إدارية مس ت ت تتتقلة أنش ت ت تتأها قانون مجلس نوا

توبداغو الفصددددددددددل  . 3-25ويتولى المجلس مهتتام الحدم المحلي من بين مست ت ت ت ت ت تتلوليتتات أ رى للحدومتتة
المركزية ،مل س ت ت ت تتل طة محدودة في مجاط تحص ت ت ت تتي ال ت ت ت ت ترائا أو فرش القوانين المحلية أو لوائ تقس ت ت ت تتيم

المناطح .ولهذا المجلس ذراع تشت تري ية وأ رى تنفيذية .والهيئة التشت تري ية مس تتلولة عن الق اررات الس تتياس تتاتية
المت لقة ب مليات المجلس ،وتتألف من رئيس واثني عش ت ت ت ت ت تتر ع ت ت ت ت ت تتوا منتخبا وأرب ة أع ت ت ت ت ت تتاء م ينين في

المجلس .أما الهيئة التنفيذية فمس ت ت تتلولة عن تنفيذ مهام المجلس بص ت ت تتورة فردية وجماعية بواس ت ت تتطة الش ت ت ت ا

المختلفة .وي أر
-30

الوالي الجها التنفيذث للمجلس بصفت رئيس المجلس التنفيذث.

وتجرث االنتخابات ك أربل سنوات في موعد يحدده الرئيس ،ب د التشاور مل رئيس الو راء والوالي،

ب د ت ت ت ت ت تتهرين وثالثة أ ت ت ت ت ت تتهر من ح المجلس .في  25كانون الثاني/يناير  ،2021أجريت انتخابات مجلس

نوا توباغو واقا للفصدددددددل  3-25من انون مجلس نواب توباغو .وأست ت ت ت تتفرت النتائج عن ت ادط بين الحزب
الوطني الش ت ت بي ،وهو الحزب الحاكم حاليا ،وحزب الوطنيين الديمقراطيين التقدميين بنتيجة ست تتتة مقاب ست تتتة.
ولم ين

قانون مجلس نوا توباغو الفصدل  3-25على ح لهذا الوضتتل .ودفل الجمود الحدومة المركزثة

إلى اعتمتتاد قدانون مجلس نوا توبداغو المعدد) لعداو  ،2021في  2آذار /متار  .2021و تد اد القتتانون

الم دط عدد أع ت ت تتاء الجم ية بموجا الفصددددل  3-25من قانون مجلس نوا توباغو من  12ع ت ت تتوا إلى
مستة عشتر ع توا ،كما ت تمن مادة جديدة هي المادة  22التي تقدم ت ليمات بشتأن اإلجراء الواجا اتباع

في حاط عدم تشتدي المجلس .وبناء على ذل  ،عد) الفصدل  50-25من قانون االنتاابات وال دود ال ام
الم لي ومجلس نوا توباغو لين

6

على الحدود المراج ة والم اد تحديدها للدوائر االنتخابية في توباغو.
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حق الفرد اي ال ياة وال رية واألمان على ااصه
-31

تن

المادة  4من دس ت ت تتتور جمهورية ترينيداد وتوباغو على حح الفرد في الحياة والحرية واألمان

على ت ت ت ت تتخص ت ت ت ت ت والتمتل بالممتلكات وحق في عدم الحرمان منها إال بموجا اإلجراءات القانونية الواجبة.

وتواصت ت ت الحدومة تنفيذ التشت ت تري ات الرامية إلى الق ت تتاء على آفة ال نف من أج حماية حقوق اإلنس ت تتان.

واعتمد البرلمان في  9نيس تتان/أبري  2021قانون مااا ة العصددابات لعاو  2021وهو في انت ار إص تتداره

من الرئيس .و د ستن هذا القانون للحد من انتشتار ال صتابات وتصتاعد الجرائم ال نيفة من الط مل نشتار
ال ص ت تتابات وإثناء األ ت تتخاض عن االن ت تتمام إليها بالتجريم على أليادة ال ص ت تتابات وع ت تتويتها واألنش ت تتطة

المتصت تتلة بها .ويجو ل ت تتابا ت تترطة أن يلقي ال بض ،دون أمر

ت تتائي ،على أث ت تتخ

يشت تتتب بقدر

م قوط في انتمائ إلى عصتتابة أو تورط في أث تتد من أ تتداط أنشتتطة ال صتتابات ،ويجو احتجا هذا

الشت ت ت تتخ

لمدة أ صت ت ت تتاها  48ست ت ت تتاعة .ويتطلا االحتجا ب د  48ست ت ت تتاعة تقديم طلا من جانا واحد إلى

-32

وس ت ت ت يا إلى التص ت ت تتدث للجرائم ال نيفة المتزايدة ،س ت ت تتنت الحدومة قانون الكفالة المعد) لعاو ،2019

القاضي في غ ون  36ساعة من بدء االحتجا .
التذث ين

على تقييتد الكفتالتة في حتالتين همتا  1حتالتة الشت ت ت ت ت ت تتخ

الم روش حتاليتا على المحدمتة لكنت

د أدين ست تتابقا بجريمة طيرة كاالغتصت تتاب ،وحيا ة ست تتالح نارث واست تتتخدام  ،والشت تتروع في القت  ،الست تتر ة

بوجود ظرف مشتدد؛ و  2حالة الشتخ

الم روضتة

تيت على المحدمة الذث يتهم بجريمة طيرة أ رى

أثناء الخروو بدفالة .ويت ت تتمن القانون ض ت تتمانات للمتهمين إذ ين

على أن يجو للش ت تتخ

المتهم الذث

ال يقدم ض تتده أث دلي في غ تتون  120يوما أن يطلا من القاض تتي اإلفراو عن بدفالة .وباإلض تتافة إلى
ذلت  ،يجو للمتهم أن يطلتا إلى القتاضت ت ت ت ت ت تتي اإلفراو بدفتالتة إذا وجهتت إليت تهم وأدلتة في غ ت ت ت ت ت ت تتون متائتة

وعشرين يوما  120يوما ولكن المحاكمة لم تنت في غ ون سنة.
-33

وال تزاط ا لحدومة ملتزمة بدعم الكشت ت تتف عن الجرائم باست ت تتتخدام التكنولوجيا .فقد كلفت و ارة األمن

القومي اإلدارة الجتديتدة الم نيتة بتاست ت ت ت ت ت تتت تادة المقتذوفتات ،في  29كتانون الثتاني/ينتاير  ،2021بتوفير مرافح
وموظفين إض ت ت تتافيين لتست ت ت تريل الفح
المقتتذوفتات لتدى إكمتتاط برنتامج فح

الش ت ت تترعي لألس ت ت تتلحة النارية .واعتمد  26ض ت ت تتابطا بص ت ت تتفة براء في

األست ت ت ت ت ت تتلحتتة النتتاريتة وعالمتات األدوات التذث ت ت ت ت ت ت ت تتمن دورة تتدريبيتتة

است افها مركز األمم المتحدة اإل ليمي للسالم ونزع السالح والتنمية في أمريدا الالتينية والبحر الكاريبي.
-34

وبذلت و ارة األمن الوطني جهودا كبيرة لت زيز الس ت ت تتياس ت ت تتات واإلجراءات القائمة لمدافحة االتجار

بالبشر والت رف على ال حايا .ووض ت وحدة مدافحة االتجار طة عم وطنية لمدافحة االتجار بالبشر

للفترة  ، 2023-2021وذلت بتالتش ت ت ت ت ت ت تتاور مل عتدد من المن متات التدوليتة ووكتاالت التدولتة والمن متات غير
الحدومية .وس تتاهمت الوحدة أي ت تا في وض تتل الس تتياست تة الوطنية للطف وإجراءات الت ام مل األطفاط غير

المص ت ت ت ت تتحوبين والمنفص ت ت ت ت تتلين عن ذويهم بالت اون مل اليونيس ت ت ت ت تتيف .وميما يت لح بأعماط التحقيح التي تقوم

بها وحدة مدافحة االتجار ،أنش ت ت ت تتئت فر ة عم

اص ت ت ت تتة في دائرة الش ت ت ت تترطة لت زيز ودعم درة الوحدة على

التحقيح ،بينما تواصت ت ت ت الوحدة المش ت ت تتاركة بنش ت ت تتار في التح يقات اإل ليمية المت لقة باالتجار بالبش ت ت تتر التي

يجريها اإلنتربوط .وتلقى ضتتبار تترطة الخطور األمامية تدريبا متخص تص تا على التح يقات االستتتباألية في
مجاط االتجار بالبشت ت ت تتر ،و ودوا بدلي موجز ل ت ت ت تتبار الخطور األمامية الرامي إلى تقديم توجيهات بشت ت ت تتأن

إج ارءات الت رف على ضت ت ت ت ت ت تحتتايتتا االتجتتار وإمدتتانيتتة إحتتالتهم إلى وحتتدة مدتتافحتتة االتجتتار بتتالبشت ت ت ت ت ت تتر .وفي

نيستان/أبري  ،2021وجهت تهم إلى  4أ تخاض بموجا انون االتجار الرتكابهم مجموعة من الجرائم في
حح أ خاض اصرين.
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وتواصت وحدة مدافحة االتجار إذكاء الوعي ال ام بمستتألة االتجار بالبشتتر من الط تراكتها مل

وكاالت للتدولة ومن متات غير حدوميتة ومن متات د وليتة مثت المن متة الدوليتة للهجرة وملست ت ت ت ت ت تست ت ت ت ت ت تتة التنميتة

للبلتدان األمريديتة من ،وذلت لتوفير حلقتات عمت للتتدريتا والتوعيتة لفتائتدة الجهتات الم نيتة بمدتافحتة االتجتار

بالبشت ت تتر .وركزت هذه الشت ت تراكات أي ت ت تا على نق ضت ت تتحايا االتجار وإعادة إدماجهم بتوفير الخدمات الطبية

والنفستية االجتماعية وغيرها من أ تداط التدريا على المهارات .واستتهدفت الحمالت أي تا المجتمل الناطح
باإلست تتبانية باست تتتخدام وست تتائا إعالم مختلفة ،بما في ذل اإلذاعة والالفتات ال امة .وال يزاط الخا الست تتا ن

للوحدة ( 800-4288أو  )800-4CTUيوفر ألفراد الجمهور وست تتيلة لإلبالا عن أث نشت تتار مشت تتبوه يت لح
باالتجار باأل خاض.

-36

وفي ضتتوء األ مة ال المية المت لقة بحالة الالجئين وملتمستتي اللجوء ،وتمشتتيا مل التزامات الدولة

بص ت ت ت ت تتفتها دولة طرفا في اتفاقية عاو  1951الااصدددددددة بوضددددد د الالش ين ،وكذل بروتوكو) عاو 1967

الااص بوضددد د الالش ين ،وضت ت ت ت ت حدومة ترينيداد وتوباغو س ت ت تتياس ت ت تتة وطنية لم الجة مس ت ت تتائ الالجئين
إطار لتمدين الحدومة من
ا
وملتمس ت تتي اللجوء وافح عليها مجلس الو راء عام  .2014ووفرت هذه الس ت تتياس ت تتة
إجراء عمليتها الخاص تتة لتحديد وض تتل الالجئ .و د ص تتممت إجراءات تش تتايلية موحدة مل تة بش تتأن الت ام

مل الالجئين وملتمست تتي اللجوء ل ت تتمان تقييم طلبات اللجوء في الو ت المناست تتا وبطريقة ف الة ،من الط

الجهود المنسقة لش بة الهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشلون الالجئين .ولم يتسن تنفيذ سياسة عام 2014
تنفيذا كامال بست ت ت ت ت ت تتبا تدفح المهاجرين الفنزويليين الذث هدد بإغراق ن ام الهجرة وعر لة النهوش بمن ومة
اللجوء الوطنية .وت م و ارة األمن الوطني ،في ضوء التحديات التي تواجهها ،على وضل الصياة النهائية
لسياسة محدثة تتحم الدولة في إطارها المسلولية الكاملة عن عملية تحديد وضل الالجئ.
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وس ت ت ت يا إلى التصت ت تتدث إلى تدفح المهاجرين الفنزويليين دا

حدود البلد وحماية حقوق اإلنست ت تتان

تهر بموجا
للمهاجرين وأس ت ت ت ت تترهم ،أص ت ت ت ت تتدرت الحدومة ،في أيار/مايو  ،2019إعفاء مدت اثنا عش ت ت ت ت تتر ت ت ت ت ت ا

الئ دة الهجرة المعددلدة لعداو  2019وأمر الهجرة تعدديدل الجددو) الثداني لعداو  2019وفقتا للمدادة 10

الفصل  1-18من قانون الهجرة .وطلا إلى المهاجرين الفنزويليين في إطار هذا اإلعفاء تسجي حاالتهم
والحصتوط على بطا ة تستجي من ت بة الهجرة .وأذنت بطا ة التستجي هذه لحاملها بال م بصتورة انونية

في ترينيداد وتوباغو لمدة ست تتنة واحدة ،مل إ ت ت ار بأن حام التصت تري ست تتيخ ت تتل للتقييم ك ست تتتة أ ت تهر.

وأجريت عملية إعادة تسجي في آذار/مار .2021
-3

إماانية اللجوء إلى القضاء
-38

ال تزاط ترينيداد وتوباغو ملتزمة بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية وستيادة القانون ب تمان المستاواة

في الوصت تتوط إلى ال دالة للجميل .وفي هذا الصت تتدد ،أد لت تحست تتينات كبيرة على مختلف التشت تري ات التي

سنت لحماية إ امة ال دط.
-39

وح ي قانون إقامة العد) إشراءات التقاضددددددي المعد) لعاو  2020بالموافقة في  8كانون الثاني/

يناير  .2020ويمن القانون

تتاة الصتتل ستتلطة القاضتتي في إدارة اإلجراءات الجنائية .ويلم أن تستتاعد

الزيادة في عدد الموظفين الق ت تتائيين الذين باتوا مختصت تتين في ن ر هذه المست تتائ على تقدم الق ت تتايا على

نحو عادط وسريل .وي دط القانون أي ا الفصل  2-7من قانون األدلة ،بالسماح بتقديم نسخ إلكترونية من

إفادات الشهود.
-40

وح ي قانون األدلة المعد) لعاو  2021بالموافقة في  25بار/فبراير  2021وهو في انت ار

اإلصت ت تدار .وين

القانون على اس ت تتتخدام إجراءات جديدة مختلفة للت رف على المش ت تتتب فيهم ،بما في ذل

اس ت تتتخدام الص ت تتور الفوتوغرامية وتقنيات الفيديو .كما ين

8

القانون على تس ت تتجي اس ت تتتجوابات المش ت تتتب فيهم
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بالفيديو تسجيال كامال ل مان حماية الحح في تطبيح اإلجراءات القانونية الواجبة .ومن المتو ل أن يساعد
ا ت ت تتترار تست ت تتجي االست ت تتتجوابات بالفيديو على منل أث إست ت تتاءة است ت تتتخدام للست ت تتلطات من جانا موظفي إنفاذ

القانون .ويوفر القانون أي ت تا الحماية للش تتهود ال ت ت فاء بالس تتماح باس تتتخدام تدابير اص تتة للحص تتوط على
هاداتهم ،كقبوط أ واط الشهود المسجلة بالفيديو أو التسجيالت الصوتية على سبي المثاط.
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وتواصت الحدومة اتخاذ طوات ل تمان الستالمة ال امة واألمن ال ام لمواطنيها من طر نشتار

ال ص ت تتابات في الس ت تتجون .وفي هذا الخص ت تتوض ،حظي قانون اعتراض االتصددداالت المعد) لعاو 2020
بالموافقة ،وهو في انت ار إص ت ت تتداره من الرئيس .وين

القانون على اعتراش االتص ت ت تتاالت وتس ت ت تتجيلها في

الستجون والمركبات المستتخدمة لنق الستجناء .ويجيز القانون لل تابا المزود بأمر

م لومات م ترضة كما يجيز استخدامها دليال في أث إجراءات.
-42

تائي أن يحصت على

عنصر ثابتا في الديمقراطية وسيادة القانون .وفي هذا الصدد،
ا
وال يزاط الحح في التمثي القانوني

ف لتت النيتابتة ال تامتة إدارة المحتامين ال تامين في نيست ت ت ت ت ت تتان/أبريت  .2020وتشت ت ت ت ت ت تدت الوحتدة جزءا من هيئتة
المستتاعدة القانونية والمشتتورة التي ن

على إنشتتائها قانون المسداعدة والمشدورة القانونية الفصدل . 7-7

وس ت ت تتتركز إدارة المحامين ال امين على الق ت ت تتايا الجنائية المرفوعة إلى محاكم الوالية ال ليا مل اس ت ت تتتثناءات
ليلة على مستوى محاكم الصل  .وت م هذه الوحدة حاليا  30وظيفة بين محامين وموظفي دعم آ رين.
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و بلتت ترينيتداد وتوبتاغو التوصت ت ت ت ت ت تيتة بتخفيف تراكم الق ت ت ت ت ت ت تتايتا التذث أست ت ت ت ت ت تتهم في اكت تاظ الحبس

االحتيتتاطي في انت تتار المحتتاكمتتة .ونفتتذت التوصت ت ت ت ت ت تيتتة من الط نهج مت تتدد المحتتاور جمل بين التاييرات

التش ت ت تري ية ،و يادة عدد الموظفين الق ت ت تتائيين ،وتشت ت تتاي المحاكم المتخص ت ت تصت ت تتة ،واالست ت تتتفادة من تطورات

تكنولوجيا الم لومات واالتصاالت.
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وأصت ت تتدر الرئيس في  18أيلوط/ست ت تتبتمبر  2020قانون إقامة العد) الرصددددد اإللكتروني المعد)

لعاو  .2020ويوست تتل القانون ائمة ال روف التي يجو فيها للمحدمة أن تأمر الشت تتخ

إلكتروني ،حيثما يدون الشت ت تتخ

بارتداء جها رصت تتد

على ست ت تتبي المثاط اض ت ت ت ا للمراألبة ،أو مدلفا بخدمة مجتم ية ،أو في أث

ظرف آ ر تراه المحاكم مناس ت ت ت تتبا .غير أن س ت ت ت تتلطة المحدمة في هذا الخص ت ت ت توض محدودة في حاالت الجرائم

الخطيرة مثت القتت واال تطتاف واالتجتار بتالمختدرات .وال يجو للمحدمتة أن تتأمر بتاس ت ت ت ت ت تتتختدام جهتا رصت ت ت ت ت ت تتد
إلكتروني إال في
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ية تنطوث على ارتكاب جريمة طيرة ،أو لمتهم أفرو عن بدفالة ،أو المتهم الطف .

كبير على تراكم الق ت ت تتايا في ن ام ال دالة الجنائية.
تأثير ا
ا
و د أثر إجراء المحاكمات بقاش وحيد

وأصت ت ت ت ت ت تتدر في  1ت ت ت ت ت ت تبتار/فبراير  2019قدانون األحاداو المتنوعدة الم داكمدات بقداض وحيدد لعداو .2017

ويجيز هتذا القتانون للشت ت ت ت ت ت تتخ

المتهم أن يختتار انفراد تاش واحتد بمحتاكمتت من دون هيئتة محلفين .وبنتاء

على هذا اال تيار ،يخوط القاضتي الوحيد جميل الستتلطات واال تصتتاصتتات في فصت أث مستتألة انونية أو
و ائ ية وتقديم االست ت ت ت ت تتتنتاجات التي كانت تصت ت ت ت ت تتدر عن هيئة المحلفين .ويتو ى الق ت ت ت ت ت تتاء أن تلدث يادة

اس ت ت ت تتتخدام المحاكمات بالقاض ت ت ت تتي الوحيد إلى تخفيض كبير في عدد أوامر إعادة المحاكمة ،وتقلي

التد
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طر

في هيئة المحلفين وترهيبها ،ورب الو ت ،و فض تكاليف تشدي هيئة المحلفين وتنحية أع ائها.
وأنش ت تتئ بموجا قانون اإلشراءات الجنائية مناقشددددة االعترال بالذنع واتفاق االعترال بالذنع

لعاو  2017ن ام تفاوش يست تتم للمتهم باالعتراف بالذنا مقاب الحصت تتوط على نتيجة منشت تتودة د تشت تتم

تخفيف التهمة أو س ت ت ت تتحبها أو إيقافها من جملة نتائج أ رى .ويحمي القانون حح المتهم في محاكمة عادلة
بمنل اإلجراءات المريبتة التي تد يتختذهتا االدعتاء ،مثت حجتا األدلتة أو التالعتا بهتا ،والتد وط في اتفتاق
اعتراف مل متهم غير ممث  .وس ت ت ت تتوف ي الج ن ام التفاوش على االعتراف بالذنا ،عندما يتس ت ت ت تتنى إدارت

على النحو السليم ،مشاك الحبس المطوط ب المحاكمة وأث غموش د ي ترث المحاكمات.

GE.21-11294
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وأنشت ت ت تتئت ع دة محاكم متخصت ت ت تصت ت ت تتة لم الجة الق ت ت ت تتايا المتراكمة .فأنشت ت ت تتأ قانون الدائرة الجنائية
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والم داكم الم ليدة الجندائيدة والمرورية لعداو  2018الدائرة الجنتائيتة في محدمتة الوالية ال ليتا والدوائر المحلية

الجنائية والمرورية في المحاكم الجزئية .ويأذن القانون لرئيس الق ت ت تتاة بتكليف

ت ت تتاة مبتدئين أو كبار في

المحدمة الجنائية ،ما يزيد من عدد الموظفين الق ت ت ت تتائيين المختصت ت ت تتين في الق ت ت ت تتايا الجنائية .ورفل قانون

األحااو المتنوعة الم امة العليا للقضدداء واألطفا) لعاو  2018ال دد األ ص تتى للق تتاة ال اديين و
االستئناف في محدمة الوالية ال ليا لن ر
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ايا األسرة واألطفاط.

تتاة

و تتد تو ى المشت ت ت ت ت ت تتروع التجريبي لمحدم تتة عالو المخ تتدرات ،ال تتذث ب تتدأ في ع تتام  ،2012إثراء

التشت ت ت ت ت تري ات بتوس ت ت ت ت تتيل نطاق التنفيذ في جميل أنحاء ترينيداد وتوباغو على نحو يش ت ت ت ت تتم الكبار واألحداث

على الس ت تواء .و د نفذ قانون األحااو المتنوعة إقامة العد) لعاو  2020رقم  29لعاو  2020الص ت تتادر
في  24كانون األوط/ديست تتمبر  2020على الفور عملية

المحدمة

ت تتائية ل الو المخدرات أنشت تتأت ،دا

الجزئيتتة ومحدمتتة الواليتتة ال ليتتا ،برنتتامجتا إلحتتالتتة األفراد بهتتدف تلقي عالو مدثف من المختتدرات و تتدمتتات
المشورة و دمات أ رى مل الخ وع لن ام رصد مستمر.

وفي ضتتوء التوصتتيات المقبولة بح مشتتدلة اكت اظ الستتجون وتحستتين ظروف االحتجا  ،أ امت
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و ارة األمن القومي عن طريح دائرة الست تتجون في ترينيداد وتوباغو ت تراكات مل مهنيين ووكاالت في طاع

اإلصتالح في الواليات المتحدة األمريدية والمملكة المتحدة وكندا ،بهدف تحستين درات الملستستات والموظفين
من أج النهوش بإدارة جميل فئات الس تتجناء وض تتبطها .وتس تتتجيا دائرة الس تتجون إلى واعد األمم المتحدة

الدنيا من الط ضتتمان تلبية احتياجات الستتجناء في مجاط الصتتحة والن افة الصتتحية والتاذية واحتياجاتهم
االجتماعية على أستتا

يومي .وال تزاط التحستتينات جارية في ن ام إدارة الستتجناء من أج ج

الزنزانات متما يا مل م يار األمم المتحدة األدنى إليواء السجناء.

م دط تتا

وباإلض تتافة إلى ذل  ،نفذت دائرة الس تتجون عدة مبادرات لم الجة مش تتدلة اكت اظ الس تتجون وتلبية

-50

احتياجات السجناء ال رورية األ رى .و ملت هذه المبادرات ما يلي
•

إنش تتاء  12محدمة افت ارض تتية جديدة في إطار ن ام الس تتجون لتس تتهي عقد جلس تتات المحاكم عبر

•

تحديث سجن الحبس االحتياطي؛

•

إنش تتاء لجنة للص تتحة والس تتالمة دا

•

ت هد الص ت ت ت ت ت تترف الص ت ت ت ت ت تتحي بانت ام في مختلف المرافح من ب موظفين ،وس ت ت ت ت ت تتجناء مختارين،

•

وضتل طة استتراتيجية تهدف إلى تطوير دمات الستجون كي ال تقتصتر على الوظيفة الحبستية

•

توفير التث يف الديني والت ليمي والتدريا على المهارات وغير ذل من البرامج الثقامية والترفيهية

وصلة للتداوط بالفيديو؛

السجون من أج ضمان السالمة؛

دائرة الس تتجون ،تتولى إجراء تقييمات تتهرية لألوض تتاع في

ومقاولين من القطاع الخاض؛

وتلدث الدور اإلصالحي ،فتزيد بذل مستوى التأهي  ،من الط وضل برامج للسجاء؛

وبرامج إعادة التأهي .
-51

وهيئة الش ت ت تتداوى المت لقة بالش ت ت تترطة هيئة مدنية مس ت ت تتتقلة ،تأست ت ت تس ت ت تتت وفقا لقانون الهي ة المعنية

بالشدااو المتعلقة بالشدرطة (الفص ت  )5-15للن ر والتحقيح في الشتتداوى المت لقة بأعماط الفستتاد وستتوء
الستتلو الخطير التي يرتكبها ضتتبار الشتترطة وضتتبار الشتترطة االحتياطية الخاصتتة وأفراد الشتترطة البلدية.

وفي كانون األوط/ديستتمبر  ،2020عدط قانون األحااو المتنوعة إقامة العد) لعاو  2020الفصددل 4-6

من قانون الف ص الشدرعي على نحو ستم بإدراو الهيئة الم نية بالشتداوى المت لقة بالشترطة كطرف مهتم
10
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عندما يت لح التحقيح األولي بوفاة ت ت ت تتخ

يخ ت ت ت تتل أو كان يخ ت ت ت تتل لتحقيح تراألب أو تد ح مي أو تنفذه

الهيئتة ،وبتإ طتارهتا بتالتحريتات ذات الصت ت ت ت ت ت تلتة .وفي  5آذار/متار  ،2021أقر مشدددددددددروع قدانون األحاداو

المتنوعة الشدرطة االحتياطية الااصدة والهي ة المعنية بالشدااو المتعلقة بالشدرطة البلدية لعاو 2020
في مجلس النواب ،وهو يت ت ت ت تتمن ت ديالت على قانون الشدددددرطة االحتياطية الااصدددددة الفصدددددل 3-15

وقانون الهي ة المعنية بالشدددددااو المتعلقة بالشدددددرطة .ومن ت ت تتأن هذه الت ديالت ،بمجرد إ رارها( ،أ) أن

توس ت تتل ت ريف "س ت تتوء س ت تتلو الش ت تترطة الخطير" ليش ت تتم ارتكاب جريمة تأديبية بموجا لوائ دائرة الش ت تترطة

البلدية ل ام 2014؛ و(ب) أن ت ت ت ت تتمن تطبيح الالئحة  150من لوائ دائرة الشت ت ت تترطة على دائرة الشت ت ت تترطة
االحتياطية الخاصتتة للستتماح للهيئة الم نية بالشتتداوى المت لقة بالشتترطة بالتحقيح في ادعاءات "ستتوء ستتلو

الش ت تترطة الخطير" ميما يتصت ت ت بال ت تتبار الم نيين ،وبتقديم توص ت تتيات بالش ت تتروع في إجراءات تأديبية حيثما

يثبت "سوء السلو الخطير من جانا الشرطة"؛ و(و) أن تفرش على مفوش الشرطة واجا تقديم تحديث

أو رار كتابي إلى الهيئة الم نية بالشتتداوى المت لقة بالشتترطة في غ تتون ثالثة أ تتهر من صتتدور توصتتية
عن الهيئة .والارش من ذل هو فرش المزيد من الشتتفامية والمستتاءلة ميما يت لح بدائرة الشتترطة وبنتائجها

التأديبية .وتواص الهيئة االضطالع بحمالت توعية وتث يف عامة بشأن مهامها ،و د أنشأت تطبيقا هاتفيا

ل مان إمدانية الوصوط.
-4

ال ق اي حرية الص ااة
-52

ال تزاط ترينيتداد وتوبتاغو ملتزمتة بحمتايتة الحح في حريتة الت بير وحريتة الصت ت ت ت ت ت تحتافتة على النحو

المنصوض علي في المادتين (4ر) و( ) من دستور الجمهورية.

باء -العهد الدولي الااص بال قوق االقتصادية واالشتماعية والثقافية
-1

ال ق اي العمل
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ال تزاط حماية حقوق الموظفين وال ماط من أولى أولويات الحدومة .ونتيجة للمراج ة المس ت ت ت ت ت تتتمرة

للحتتد األدنى الوطني لألجور من أج ت تمدين ال متتاط من الحفتتاظ على مست ت ت ت ت ت تتتوى م يشت ت ت ت ت ت تتي الئح ،ادت
الحدومة ،بواس تتطة اإلاددعار القانوني رقم  341الصددادر اي  8تشددرين الثاني/نوامبر  ،2019الحد األدنى

اعتبار من  1كانون الثاني/ديست ت تتمبر ،2019
ا
الر في الست ت تتاعة،
الر إلى  17,50دو ا
الوطني لألجور من  15,00دو ا
لفائدة جميل سدان ترينيداد وتوباغو.
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وميمتا يت لح بحمتايتة حقوق ال متاط المهتاجرين ،عينتت ،في تمو /يول تي  ،2018لجنتة و اريتة مش ت ت ت ت ت تتتركتة

م نية بوض ت تتل س ت تتياس ت تتة هجرة ال ماط .وتهدف الس ت تتياس ت تتة المتو اة إلى م الجة المس ت تتائ المت لقة بم املة ال ماط

المهاجرين .وفي الو ت الذث يجرث مي ال م على وضتتل ستتياستتة بشتتأن هجرة ال ماط ،تواصت و ارة ال م إنفاذ

تشت ت تري ات وم ايير ال م ل ت ت تتمان حماية ال ماط المهاجرين ورفاههم .ويشت ت تتم ذل الحد األدنى لألجور وم دط

األجور؛ وس ت ت ت تتاعات ال م وو ت ال م اإلض ت ت ت تتافي؛ وال ط الرس ت ت ت تتمية؛ واإلجا ات ال ادية واإلجا ة المرض ت ت ت تتية؛

واستحقا ات األمومة؛ وعمالة األطفاط .وت الج هذه المسائ من الط التحقيح في الشداوى وإجراء يارات التفتي
الروتيني .وال يح ر القانون ال يام بأث نشتار إنفاذث على أستا

وضتل ال ام من حيث الهجرة ،وتحقح مفتشتية

مهاجر أم ال.
ا
ال م في التقارير المت لقة بانتهاكات حقوق ال ماط سواء أ كان مقدم الشدوى/صاحا ال م

-55

وتواص ت ت ت و ارة ال م  ،بالت اون مل الوكاالت والس ت ت تتلطات المختص ت ت تتة ،رص ت ت تتد وإنفاذ التش ت ت تري ات

المت لقة بمنل عم األطفاط والق تاء علي  .وتواصت وحدة مفتشتية ال م رصتد عمالة األطفاط الذين تتراوح

أعمارهم بين  16ستتنة و 18ستتنة والتحقيح في الحاالت التي يستتتخدم فيها أطفاط دون ستتن الستتادستتة عشترة.
وفي هتذا الصت ت ت ت ت ت تتدد ،وافح مجلس الو راء على إعتادة إنشت ت ت ت ت ت تتاء اللجنتة التوجيهيتة الوطنيتة لمنل عمت األطفتاط

والق اء علي مل ت يين اللجنة المشتركة بين الوكاالت في بار/فبراير .2019
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-56

وما الت وحدة مناصتترة الق تتايا المتصتتلة بفيرو

كانت في الس ت تتابح المركز الوطني لمناصت ت ترة

ت تتايا فيرو

نق

نق

المناعة البش ترية في مدان ال م  ،التي

المناعة البشت ت ترية/اإليد واالس ت تتتدامة في

مدان ال م  ،ت تطلل بدور رائد وتنستيقي في االستتجابة الوطنية إلى فيرو

نق

المناعة البشترية واإليد

في مدان ال م  .ووافح مجلس الو راء في عام  2017على الس تتياس تتة الوطنية المهنية بش تتأن فيرو

نق

المناعة البش ت ت ترية /اإليد  ،وأطلقت في  23تمو /يولي  2019حملة عامة من أج توعية أصت ت تتحاب ال م

وال ماط بهذه الست تتياست تتة .ومنذ ذل الحين ترجمت هذه الست تتياست تتة إلى اإلست تتبانية لتست تتهي اطالع المهاجرين

الناطقين باإلسبانية عليها.
-2

ال ق اي التمت بأعلى مستو من الص ة البدنية والعقلية
-57

ال تزاط الحدومة ملتزمة ب تتمان حصتتوط ت ا ترينيداد وتوباغو على أعلى مستتتوى من الصتتحة

البدنية وال قلية والتمتل ب  .واست ت تتتفاد طاع الصت ت تتحة ال امة من إنشت ت تتاء مرافح صت ت تتحية جديدة للمست ت تتاعدة في

تلبية الطلا الكبير على الرعاية الص ت ت تتحية ،بما في ذل مس ت ت تتتش ت ت تتفى أريما ال ام ،الذث أنش ت ت تتئ في حزيران/

يوني  ،2020ومس ت تتتش ت تتفى بوينت فورتين ،الذث أنش ت تتئ في تمو /يولي  .2020وبدأ تش ت تتاي جناح المس ت تترع
الخطي في مجمل س ت ت تتانت جيمس الطبي في حزيران/يوني  2020إليواء أوط آلة مس ت ت تترع طي في القطاع
ال ام في منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللاة اإلنجليزية ،وهي آلة ست ت ت تتتست ت ت تتاعد بقدر كبير في تقديم ال الو

اإل اعي لمرضى السرطان.
-58

وتواصت و ارة الصتحة تنفيذ عدة مبادرات لتحستين دمات الرعاية الصتحية والنهوش بها .ويواصت

برنامج المرضت تتى الخارجيين تزويد ال مالء بخدمات األ ت ت ة الست تتينية والموجات فوق الصت تتوتية ،و دمات طا

األست تتنان ،وغست تتي الكلى ،وتقويم ال ام ،والخدمات التاذوية .وفي عام  ،2020ت تترعت الو ارة في اتخاذ عدة
تدابير تصحيحية تهدف إلى إعادة تحديد الجوانا الرئيسية للرعاية الصحية وتنشيطها ،بما في ذل
(أ)

صت ت ت ت ت ت تحتة األم والطفت  -حيتث حققتت ترينيتداد وتوبتاغو بتالف ت هتدفهتا الختاض في إطتار

(ب)

است ت ت ت ت ت تتتراتيجي تتة الو تتاي تتة من األمراش غير الم تتدي تتة ومد تتافحته تتا في تريني تتداد وتوب تتاغو

(و)

المركزية دمات الص تتحة النفس تتية المقدمة على المس تتتوى المجتم ي وإ الة الوص تتم في

أهداف التنمية المستدامة؛

بإجراءات على الص يد الكاريبي ومبادرات من أج الصحة وال امية؛

مس تتتش تتفى س تتانت آن لألمراش النفس تتية .وفي عام  ،2019أ رت أوط س تتياس تتة للص تتحة النفس تتية تتما تتى مل

أف
-3

الممارسات الدولية.

ال ق اي السان
-59
الد

ال تزاط الحدومة ملتزمة بتوفير حلوط مناست ت ت ت تتبة في مجاط اإلست ت ت ت تتدان واأل ارضت ت ت ت تي للمواطنين ذوث

المنخفض والمتوست ت ت تتا .وو ارة اإلست ت ت تتدان والتنمية الح ت ت ت ترية مست ت ت تتلولة عن توفير المنا ط المناست ت ت تتبة

والمقبولة التكلفة ،ف ت تتال عن حلوط تموي الست تتدن المناست تتبة .ومن الط برنامج اإلست تتدان الم ج  ،أكملت

ملستستة النهوش باإلستدان ،وهي وكالة منفذة في و ارة اإلستدان والتنمية الح ترية ،بناء أكثر من 3 500

منزط وبدأت في بناء  2 500منزط آ ر ،بينما وصت تتلت أ ت تتااط البناء إلى مراح مختلفة في أكثر من 20
مو ا .و الط الفترة  ،2021-2015صتصتت الملستستة  5 741وحدة ستدنية للمواطنين الملهلين و تيدت
حدائح لل ا في جماعات محلية مختلفة.
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-60

ونفذت لجنة التنمية البش ت ترية برنامجين إل ت ت ار القطاع الخاض في المست تتاعدة على بناء مست تتاكن

مقبولة التكلفة .ويس ت تتتخدم نموذو الشت ت تراكة بين القطاعين ال ام والخاض الم تمد في عام  2016تمويال من

القطاع الخاض في بناء منا ط لأل ت ت تتخاض المدرجين في اعدة بيانات اإلس ت ت تتدان ال ام ،و د ت ت تيد في هذا

اإلطار أكثر من  400منزط .وفي عام  ،2018اعتمد برنامج حوافز بناء المست ت ت تتاكن لتوفير حافز للمقاولين

الذين يمدنهم تموي وبناء وبيل الوحدات الستدنية وفقا للمبادئ التوجيهية لملستستة النهوش باإلستدان بست ر

محدد سلفا ،و د أنشئت منذ ذل الحين رابة  71وحدة سدنية.
-61

وتتولى ملستستة النهوش باإلستدان أي تا صتيانة المستاكن القائمة وتحستين الهياك األستاستية في

مش ت ت ت تتاريل اإلس ت ت ت تتدان الحدومية وإص ت ت ت تتدار س ت ت ت تتندات حيا ة األ ارض ت ت ت تتي لتن يم وض ت ت ت تتل المس ت ت ت تتتقطنين .و الط

الفترة  ،2021-2015تولت وكالة التس ت تتوية ال قارية إعداد  867ت تتهادة إراحة وتو ي ها على المس ت تتتقطنين.
كما بدأت ملسسة النهوش باإلسدان تنفيذ مشاريل لتجديد المناطح الح رية المحيطة بال اصمة.

-62

وتواص ت ت وحدة تيست تتير وتنفيذ برامج اإلس ت تدان تقديم منحة يبلغ مقدارها األ صت تتى  15 000دوالر

من دوالرات تريني تتداد وتوب تتاغو إلجراء إصت ت ت ت ت ت تتالح تتات في من تتا ط الم تتالكين ذوث ال تتد ت المنخفض .و الط

الفترة  ،2021-2015و ع ما مجموع  3 263منحة لتحسين المساكن.
-63

وفي إطار برنامج توباغو للنهوش باإلسدان ،تقوم وكالة اإلسدان ببناء منا ط لمساعدة المشترين

على راء أوط مسدن ،وتوفر تل المساكن بأس ار التكلفة للمواطنين الملهلين الم يمين في توباغو.
-4

ال ق اي التعليم
-64

يش ت ت ت ت ت تتد الحح في الت ليم أحد المبادئ الرئيس ت ت ت ت ت تتية التي تقوم عليها طة عام  2030وهو محور

الهدف  4من أهداف التنمية المست تتتدامة التي اعتمدها المجتمل الدولي .والهدف  4هدف ائم على الحقوق،
ويست ى إلى ضتمان التمتل الكام بالحح في الت ليم باعتباره أستاستيا لتحقيح التنمية المستتدامة .ولذل ي

الت ليم من أولويات ترينيداد وتوباغو .وتواصت ت الحدومة ت زيز البنية التحتية التي تدعم الت ليم الش تتام في

مرحلة الطفولة المبدرة ،والت ليم االبتدائي والثانوث ،ف ال عن الت ليم ال الي حتى مرحلة ما ب التخرو.
-65

وعلى مست ت ت ت ت ت تتتوى الرعتتايتتة والتربيتتة في مرحلتتة الطفولتتة المبدرة ،بتتدأت و ارة الت ليم مبتتادرات مث ت

ص ت ت تتحيفة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبدرة والرض ت ت تتل؛ وبرنامج "النجوم الرائدة" اإلذاعي وس ت ت تتلس ت ت تتلة

"افت يا سمسم" ،الهادفين إلى ضمان استمرار حصوط األطفاط على المواد الت ليمية.
-66

وتواص ت ت ت ت ت ت ت الحدومتة تقتديم تدمتات التدعم االجتمتاعي للطالب ،مثت توفير الاتداء واإلفطتار ،من

الط برنامج التاذية المدرس ت ت ت ت ت تتية ،و دمات النق المجاني للطالب الذين يرتدون الزث المدرس ت ت ت ت ت تتي ،وتوفير

الكتا المدرسية الرئيسية ،ومنحة الزث المدرسي.
-5

حقوق األاااص ذوي اإلعاقة
-67

ت

حماية حقوق اإلنست ت ت تتان لأل ت ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة من أولويات ترينيداد وتوباغو .و د دمت

ترينيداد وتوباغو ،وفقا اللتزاماتها الدولية ،تقريرها األولي عن تنفيذ اتفاألية حقوق األ ت ت ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة

إلى اللجنة في حزيران/يوني  ،2021وهي في انت ار االست راش.
-68
مراك

وفي  4تش ت ت ت ترين الثاني/أكتوبر  ،2019أودعت ترينيداد وتوباغو ص ت ت ت ت ان ت ت ت تتمامها إلى م اهدة

لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األ خاض المدفوفين أو م ا ي البصر أو ذوث إعا ات

أ رى في ارءة المطبوعات (م اهدة مراك ) .وعدط قانون حق التأليف والنشددددددددر المعد) لعاو ،2020

الذث ح ي بالموافقتة في  15حزيران/يونيت  ،2020الفصدددددددددل  80-82من قانون حق التدأليف والنشدددددددددر

GE.21-11294

13

A/HRC/WG.6/39/TTO/1

إلدراو أحدام م اهدة مراك  ،ومن ثم تمدين األ ت ت تتخاض المدفوفين أو ضت ت ت اف البصت ت تتر أو ال اجزين عن
راءة المطبوعات من الوصت تتوط إلى األعماط المنشت تتورة .وباإلضت تتافة إلى ذل  ،أذن للهيئة الوطنية للمدتبات

ون م الم لومات بنشتر نستخ بصتيغ ميسترة لفائدة األ تخاض ذوث اإلعا ة البصترية ،عن طريح مذكرة تفاهم

مو ة مل اتحاد الكتا الميسترة .ستتتاح لأل تخاض ذوث اإلعا ة البصترية اسن إمدانية الوصتوط إلى مدتبة
واس ة من المصنفات.

-69

واس ت تتت رض ت تتت و ارة التنمية االجتماعية و دمات األس ت ترة الس ت تتياس ت تتة الوطنية المت لقة باأل ت تتخاض ذوث

اإلعا ة ( )2007ونقحتها .وفي أيار/مايو  ،2019وافح مجلس الو راء على الست تتياست تتة الم دلة وعرش المست تتودة

إطار
األولى للمشتروع في البرلمان .ومن المتو ى أن توفر هذه الستياستة أستاستا لوضتل التشتري ات المطلوبة ،و ا
ت ت ت ت تتامال لتحقيح اإلدماو االجتماعي والمست ت ت ت تتاواة لفائدة األ ت ت ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة .وفي حزيران/يوني ،2020

أنشتتئت لجنة مشتتتركة بين الوكاالت لت زيز ورصتتد تنفيذ االتفاألية والستتياستتة الوطنية المت لقة باأل تتخاض ذوث
اإلعا ة ،ت م ممثلين عن الدولة والمن مات غير الحدومية واأل خاض ذوث اإلعا ة.

وتقدم الو ارة عدة برامج لحماية حقوق اإلنستتان لأل تتخاض ذوث اإلعا ة .و د أعيد تكليف المركز
-70
الوطني لإلثراء في كانون األوط/ديس ت ت تتمبر  2018بص ت ت تتفة مركز مل ت لتوفير الموارد لأل ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة.
واست تتتخدم المركز في تن يم حلقات عم للتوعية ،كما جهزت حواست تتيب ببرمجيات لتيست تتير تحست تتين مهارات
األ تخاض ذوث اإلعا ة البصترية في مجاط استت ماط الحاستوب .وباإلضتافة إلى ذل  ،تواصت وحدة تلون
اإلعا ة جمل البيانات دا ليا ،باس ت ت ت ت ت تتتخدام الم لومات الواردة من متلقي منحة اإلعا ة لتجميل اعدة بيانات

السج الوطني لأل خاض ذوث اإلعا ة.
-71

كما تترعت الوحدة في حزيران/يوني  ،2019في مبادرة جديدة ،بش تراكة مل هيئة االتصتتاالت في

ترينيداد وتوباغو ،من أج تستهي توفير أجهزة مستاعدة محمولة متيسترة للمدفوفين وضت اف البصتر والصتم
وضت ت ت اف الس ت تتمل ،على نحو يتي للمس ت تتتفيدين إرس ت تتاط الم لومات وتلقيها بف الية أكبر باس ت تتتخدام تطبيقات

الهواتف الذكية التي تساعد األ خاض الصم وض اف البصر.

وأ رت الحدومة ،في س ت ت يها إلى تحس ت تتين فرض وص ت تتوط األ ت تتخاض ذوث اإلعا ة وحرية تنقلهم،
-72
قدانون األحاداو المتنوعدة عدائددات الجريمدة والبندز المركزي لعداو  ،2019التذث أد ت ور تة نقتديتة جتديتدة
ب يمة  100دوالر ،في  9كانون األوط/ديس ت ت تتمبر  ،2019لتح مح الور ة النقدية الحالية .وتت ت ت تتمن هذه
الور ة الجديدة اصت تتية بار ة ملموست تتة ،على غرار طريقة براي  ،وتست تتم لأل ت تتخاض ذوث اإلعا ة بالت رف
بسهولة على ك ور ة.

-73

وتواص ت ت ت الحدومة س ت ت ت يها إلى مست ت تتاعدة األ ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة على الحصت ت تتوط على وظائف في

القطاعين ال ام والخاض .وبا تترت و ارة ال م باال تتت ار مل و ارة التنمية االجتماعية و دمات األست ترة مش تتروعا

ب نوان "مش ت ت ت تتروع التمدين" يهدف إلى يادة فرض إدماو األ ت ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة .ومن الط هذا المش ت ت ت تتروع،

س تتيجرث تس تتجي األ تتخاض ذوث اإلعا ة لدى مدتا النهوش بال مالة من أج تس تتهي توظيفهم .كما س تتييس تتر
المشروع التدريا على تن يم المشاريل .كما ستقدم دمات التوعية والتدريا إلى أصحاب ال م المحتملين.

-74

وتواصت ت ت ت ت ت ت و ارة الت ليم ،من الط وحدة الت ليم الخاض التاب ة لشت ت ت ت ت ت ت بة دمات دعم الطالب،

ض ت ت ت ت تتمان حص ت ت ت ت تتوط األطفاط ذوث اإلعا ة على فرض الت ليم على دم المس ت ت ت ت تتاواة مل غيرهم .وتقدم الوحدة
تدمتات دعم تهتدف إلى تحتديتد ودعم الطالب ذوث اإلعتا تة وغيرهتا من االحتيتاجتات الت ليميتة الختاصت ت ت ت ت ت تتة.

وباإلض ت ت ت تتافة إلى ذل  ،ت ت ت تترعت ت ت ت ت بة دمات دعم الطالب في مش ت ت ت تتروع تجريبي للمدار الش ت ت ت تتاملة في

ملستستات الت ليم االبتدائي والثانوث ،ست يا منها إلى ضتمان أن ي

ادر على التكيف م هم.
ذوث اإلعا ة و ا
-75

وتواصت و ارة التنمية االجتماعية و تلون األسترة تقديم الخدمات االجتماعية إلى األ تخاض ذوث

اإلعا ة مث

14
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الت ليم متاحا ومتيس ا

دمة الحافالت المجانية ،ومن اإلعا ة ،ومنحة جديدة لمساعدة القصر ذوث اإلعا ة.
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-6

حقوق كتار السن
-76

ال تزاط الحدومة ملتزمة ،من الط ت ت ت ت ت بة ت ت ت ت تتلون المس ت ت ت ت تتنين التاب ة لو ارة التنمية االجتماعية

و دمات األست ت ت ت ت ترة ،بت زيز نوعية حياة كبار الس ت ت ت ت تتن في جميل أنحاء ترينيداد وتوباغو ،وبتث يف وتوعية الجهات

الم نية الرئيسية وعامة النا
-77

بشأن

ايا الشيخو ة.

وينت ر قانون دور المسدنين لعاو  2007إصتتداره من الرئيس .وتواصت و ارة التنمية االجتماعية

و دمات األست ت ت ترة بذط الجهود لوض ت ت تتل اللوائ المناس ت ت تتبة بموجا القانون ،وذل من الط الت اون مل لجنة

عاملة .وفي حزيران/يوني  ،2019است تتت انت الو ارة باست تتتشت تتارث لل يام بتطوير ومراج ة واست تتتكماط نش ت ترات
الدلي اإلجرائي ألصت ت تتحاب دور المست ت تتنين بما يتما ت ت تتى مل تشت ت تري ات دور المست ت تتنين في ترينيداد وتوباغو.

ويجرث في الو ت الراهن وضل الصياة النهائية لنشرات الدلي هذه.
-78

وعلى الرغم من أن القانون لم يص ت تتدر ب د ،فقد أجريت في عام  2020اثنتا عش ت ترة عملية تفتي

وعقد س تتتة عش تتر اجتماع امتثاط مل أص تتحاب دور المس تتنين الذين س تتهلوا عمليات التفتي

في ملس تس تتاتهم.

وتتو ى ت ت بة ت تتلون المست تتنين ضت تتمان التحقيح في جميل ادعاءات إست تتاءة م املة المست تتنين في المرافح،

و د نفذت أربل عمليات تفتي
-79

بين تشرين األوط/اكتوبر  2020وكانون الثاني/يناير .2021

وتقوم و ارة التنمية االجتماعية و دمات األس ت ترة حاليا باست تتت راش الست تتياست تتة الوطنية للشت تتيخو ة.

والهدف من هذه الست تتياست تتة هو ت زيز رفاه كبار الست تتن على نحو مست تتتدام وإتاحة الفرصت تتة لهم لالندماو في
حياة المجتمل ال ادية .وست ت تتيقدم مشت ت تتروع ست ت تتياست ت تتة منق إلى مجلس الو راء للموافقة علي كخطة عم عند

انتهاء االست راش الدا لي.
-80

وتواصت ت

ت ت بة ت تتلون المست تتنين تنفيذ برامج متنوعة ترمي إلى ت زيز حقوق المست تتنين وحمايتها.

ويوفر برنامج الرعاية المجتم ية الرعاية االجتماعية في دور المسنين الخاصة لكبار السن المشردين بسبا

ال روف االجتماعية الذين يخرجون بقرار طبي من ملستستات الصتحة ال امة .وي م مركز م لومات كبار

الست تتن بوصت تتف مرفح إحالة ومدتبا للمست تتاعدة في الحصت تتوط على الم لومات المت لقة باألنشت تتطة والمبادرات
والبرامج والمنتجات والخدمات المقدمة إلى المسنين في ترينيداد وتوباغو .ويحتف أي ا باليوم ال المي لمنل

إيذاء المست ت تتنين واليوم الدولي لكبار الست ت تتن .ويتلقى المست ت تتنون مجانا دمات مركز أنشت ت تتطة المست ت تتنين ودور

المواطنين المسنين والحافالت وال بارات.
-7

ال قوق الثقافية
-81

تتس ت ت تتم ترينيداد وتوباغو بثراء تنوعها الثقافي وتراثها .وتواصت ت ت ت الحدومة تش ت ت تتجيل الت بير الثقافي

واإلبداع الفني .وفي هذا الصتتدد ،تتولى و ارة الستتياحة والثقافة والفنون استتت تتافة مبادرات تتتى ت ز الحح
في الت بير الثقافي وجدوى هذا الت بير من الناحية التجارية .وتشم هذه المبادرات عناصر منها التالية.

السياسة الثقامية الوطنية
-82

عرش و ير التنمية المجتم ية والثقافة والفنون الستتابح مشتتروع الستتياستتة الثقامية الوطنية لترينيداد

وتوباغو على البرلمان في  2حزيران/يوني  .2020وتهدف هذه الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتة إلى تش ت ت ت تتجيل االعت از بالثقافة
وتدعيم الهوية الوطنية والشت ت ور باالنتماء لدى جميل الفئات االجتماعية .وتهدف هذه الست تتياست تتة أي ت تا إلى

دعم الفنتانين ومن مي المشت ت ت ت ت ت تتاريل والرابطتات القطتاعيتة في إنتتاو متادة رمي تة النوعيتة؛ وإلى إرست ت ت ت ت ت تتاء إطتار

ملسسي متكام لدعم القطاع الثقافي.
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سج الفنانين
-83

ينش ت تتئ الس ت تتج الوطني للفنانين وال املين في المجاط الثقافي اعدة بيانات ت ت تتم المس ت تتجلين من

الفنانين وال املين في المجاط الثقافي والمن مات والمهرجانات الثقامية ،على نحو يس ت ت تتم للمس ت ت تتجلين باالس ت ت تتتفادة

بطريقة إيجابية من مختلف المبادرات الخارجية.

كأ
-84

رئيس الو راء ألحسن رية
تن م و ارة الرياضتتة والتنمية المجتم ية ستتنويا مستتابقة كأ

رئيس الو راء ألحستتن رية .وت رش

المس ت تتابقة الروح المجتم ية من الط الفنون األداء ،وتس ت تتهم في التمدين اال تص ت تتادث ،والنمو الش ت تتخص ت تتي،
وتنمية المرأة في المناطح الريفية.

-8

تقديم الادمات االشتماعية
-85

حاف ت الحدومة باس ت تتتمرار على التزامها بالق ت تتاء على الفقر من الط تنفيذ س ت تتياس ت تتات الرعاية

االجتماعية .و ت تترعت و ارة التنمية االجتماعية و دمات األست ترة في عدة مبادرات إلتاحة إمدانية الحصت تتوط

على السلل والخدمات األساسية لذوث الد
-86

المنخفض ولمن ي يشون تحت ا الفقر.

والبرنامج الوطني للتنمية االجتماعية هو استتتراتيجية لل م االجتماعي وض ت ت ل تتمان حصتتوط

المواطنين المحرومين في جميل أنحاء البلد على إمدادات موثو ة ومس ت ت ت ت ت تتتدامة من المياه المنقولة باألنابيا

والكهرباء وتحسين مرافح السباكة الصحية في منا لهم.
-87

ويستتتمر تحستتين ن ام البطا ة الذكية البيومترية لتيستتير تقديم من الخدمات االجتماعية .وتستتم

البطا ة الذكية للمنتف ين بمن التقاعد الخاصت ت تتة بالمواطنين المست ت تتنين والمست ت تتاعدة ال امة ومست ت تتاعدة اإلعا ة

باستخدام بطا اتهم لشراء الط ام من التجار المشاركين باستخدام محطات نقار البيل البيومترية.
-88

وفي عت تتام  ،2017وافح مجلس الو راء على الخطت تتة الوطنيت تتة لتخفيف الم ت تتانت تتاة االجتمت تتاعيت تتة

للفترة  2022-2017بوصت ت تتفها است ت تتتجابة نفست ت تتية واجتماعية وا تصت ت تتادية ممدنة للمست ت تتاعدة في تخفيف آثار
التراجل اال تصت ت ت ت ت تتادث على الفئات ال ت ت ت ت ت ت يفة وبناء درة المواطنين على التأ لم .وتركز الخطة على ت زيز
ن تام الحمتايتة االجتمتاعيتة ،وتتدعيم عمت المجتمل المحلي والمجتمل المتدني ،والنهوش بتاإلنتتاجيتة واالبتكتار

دا ت القطتتاعين الختتاض وال تتام من الط إجراءات مثت توفير اإلغتتاثتتة من البطتتالتتة ،و تتدمتتات الصت ت ت ت ت ت تحتة

والرفاه ،والت ليم ،والتدريا على المهارات ،وتشجيل االبتكار وتن يم المشاريل.
-89

وفي إطار التقييم المس ت ت ت ت تتتمر لمس ت ت ت ت تتتوى الم يش ت ت ت ت تتة في ترينيداد وتوباغو ،ت م

ت ت ت ت ت ت بة البحوث

االجتمتاعيتة في و ارة التنميتة االجتمتاعيتة و تدمتات األست ت ت ت ت ت ترة في الو تت الراهن على إنشت ت ت ت ت ت تتاء تاعتدة بيتانتات

اجتماعية وا تص ت تتادية وطنية يس ت تته الوص ت تتوط إليها تهدف إلى تجميل مل ت ترات عن الحالة االجتماعية في

ترينيداد وتوباغو.

شيم -اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
-90

يدر دست ت تتتور الجمهورية ل ام  1976حماية الحقوق والحريات األست ت تتاست ت تتية بصت ت تترف الن ر عن

ال رق أو األص ت ت ت ت أو اللون أو الدين أو الجنس .وتجيز المادة  14من الدس ت ت ت تتتور ألث ت ت ت تتخ
حقو

يدعي أن

د انتهدت أو يجرث انتهاكها أو يحتم أن تنته  ،رفل دعوى إلى المحدمة ال ليا لالنتص ت تتاف والحص ت تتوط

على الجبر في ال روف المناسبة.
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-91

وإلى جانا اإلجراءات الدس ت ت ت ت تتتورية ،يوجد قانون تكااؤ الفرص لعاو  ،2000الذث ينش ت ت ت ت تتئ لجنة

تكافل الفرض ومحدمة تكافل الفرض ،هو الن

التش تري ي الحاستتم الذث يح ر التمييز على أستتا

ال رق

واإلثنية واألصت ت ت ت (من بين أست ت ت تتس أ رى) .واللجنة مدلفة بتلقي االدعاءات المت لقة بالتمييز والتحقيح فيها
والتوستا للصتل فيها در اإلمدان ،في حين تتولى المحدمة فصت الق تايا التي تحيلها إليها اللجنة ،حيثما

استتحاط التوفيح أو كان غير مناستا لح المستألة .وعلى عدس أمانة الم الم التي ت نى باإلجراءات أو الق اررات
التي تتخذها الستتلطات ال امة ،تشتتم أحدام قانون تكااؤ الفرص لعاو  2000ووالية اللجنة القطاعين ال ام

والخاض على الس ت ت تواء .واللجنة مخولة للتحقيح في المست ت تتائ النا ت ت تتئة في القطاعين كليهما في مجاالت ال مالة،
وتوفير السلل والخدمات ،والت ليم ،وتوفير السدن.

-92

و الط الفترة  ،2019-2016تلقت اللجنة ما مجموع  459تتدوى في ترينيداد و 25تتدوى في

توباغو .كما ت ت ت ت تتاركت في عدة حمالت توعية عامة تت لح بواليتها وبح ر التمييز .وتش ت ت ت ت تتد اللجنة ،في إطار

ا تصتتاصتتها ،باال تتت ار مل النيابة ال امة وو ارة الشتتلون القانونية ،لجنة مخص تصتتة الستتت راش الت ديالت

المقترحة على قانون تكااؤ الفرص لعاو .2000

دا) -اتفاقية حقوق الطفل
-93

ت ت حمتايتة حقوق الطفت أولويتة هتامتة بتالنست ت ت ت ت ت تبتة إلى الحدومتة .وفي عتام  ،2016بلتت ترينيتداد

وتوباغو التوصتتية بإلااء واو األطفاط من جميل التشتري ات ذات الصتتلة من الط رفل الحد األدنى للستتن

القانونية إلى ثمانية عشت ت ت تتر ست ت ت تتنة .في  2تشت ت ت ترين األوط/أكتوبر  ،2017صت ت ت تتدر اإلعالن التاريخي لقانون
األحااو المتنوعة الزواج لعاو  ،2017الذث نست تتح ووحد الست تتن القانونية ل قد الزواو في ترينيداد وتوباغو

لتصتب  18ستنة للذكور واإلناث على الستواء بموجا قانون الزواج الفصدل  1-45وقانون زواج وطالق
المسدددددددلمين ،الفصدددددددل  ، 2-45وقانون زواج الهندوس الفصدددددددل  ، 3-45وقانون زواج األوريسدددددددا،
الفصددل  ، 4-54وقانون اإلشراءات والممتلكات الزوشية الفصددل  . 5-45وهدذا باتت ترينيداد وتوباغو

أ رب إلى الوفتاء الكتامت بتالت ازمتاتهتا بموجتا اتفتاأليتة األمم المتحتدة لحقوق الطفت  .و تد أجرت النيتابتة ال تامتة
وو ارة الشتلون القانونية مشتاورات واست ة النطاق مل طائفة واست ة من الجماعات الدينية ومن مات المجتمل

المدني والجهات الم نية الرئيسية األ رى ب إعداد القانون.
-94

وتواصت ت الحدومة اعتماد اس تتتراتيجيات تشت تري ية لحماية حقوق الطف  .وفي  27تتبار/فبراير ،2018

أصدر الرئيس قانون اعتة األسرة والطفل لعاو  2016لين اف إلى مجموعة التشري ات المت لقة بالطف .

وأنش تتأ القانون دائرة متخص تص تتة في محدمة الوالية ال ليا تس تتمى دائرة األس ترة والطف  ،ويش تتم ا تص تتاص تتها
جميل المستتائ األسترية ومستتائ األطفاط .ويتي فصت

المسائ المت لقة باألحداث ،باتباع نهجا تأهيلي وأ
-95

تتايا األطفاط عن ستتائر الق تتايا البت الستريل في

اعتمادا على المنطح ال قابي.

وبتتدأ تف ي ت الهيئتتة الم نيتتة بتتاألطفتتاط في عتتام  2015لتوفير الرعتتايتتة والحمتتايتتة وإعتتادة التتتأهي ت

لألطفاط ضت تتحايا اإلست تتاءة .وت م الهيئة جاهدة ،منذ تف يلها ،في ست تتبي االضت تتطالع بواليتها بالش ت تراكة مل
الوكاالت الحدومية والمن مات غير الحدومية على الست ت تواء من أج

دمات الوست ت تتاطة والخدمات النفست ت تتية

واالجتماعية وال الجية .وتقوم الهيئة باست ت ت ت تتتمرار بتدريا موظفيها على اتفاألية حقوق الطف وعلى مجموعة

التش ت تري ات الصت تتادرة في عام  ،2015للمست تتاعدة في رعاية األطفاط وحمايتهم .وأنشت تتأت الهيئة أي ت تا وحدة
مخص تصتتة لق تتاء األطفاط تتولى تقديم الدعم الموضتتوعي للمحدمة ميما يتص ت بق تتايا األطفاط المتهمين

بارتكاب جرائم جنائية أو الذين ي تبرون في حاجة إلى اإل راف.
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و تتاركت ت بة تتلون األطفاط التاب ة لمدتا رئيس الو راء ،بالت اون مل مدتا اليونيستتيف في

-96

إطار عاما لت زيز
ا
منطقة ترق البحر الكاريبي ،في وضتل ستياستة وطنية للطف للفترة  2030-2020توفر

وضل األطفاط وتحسين نوعية حياتهم في ترينيداد وتوباغو ،مل الوفاء بالتزامات البلد بموجا اتفاألية حقوق

الطف وأهداف التنمية المستدامة .وتت من السياسة ما يلي

• رؤية املة الحتياجات األطفاط باعتبارها أساسا لوضل السياسات وتقديم الخدمات بف الية أكبر؛
•
•

يادة فرض مشاركة األطفاط في الق ايا؛
نهج ف اط ومنسح ومحدد الهدف لم الجة المسائ التي تلثر في أطفاط ترينيداد وتوباغو؛

• تحسين االستفادة القصوى من الموارد من لم الجة
•
-97

ايا األطفاط؛

تحسين رصد وتقييم دمات األطفاط ل مان أن تحقح هذه الخدمات األثر المنشود.
وتواص ت ت وحدة مفتش ت تتية ال م التاب ة للو ارة رص ت تتد م ايير ال م الدولية المت لقة ب م األطفاط

في ترينيداد وتوباغو ،من أج الكشت تتف عن انتهاكات القوانين المت لقة بالحد األدنى لست تتن ال م وباالتجار

باألطفاط .وفي بار/فبراير  ،2019أعاد مجلس الو راء تشدي اللجنة التوجيهية الوطنية لمنل عم األطفاط
والق ت ت ت تتاء علي  ،التي ت ت ت ت تتطلل بأنشت ت ت تتطة مختلفة بما في ذل وضت ت ت تتل طة عم وطنية للفترة 2022-2019؛

واالستتت انة باستتتشتتارث إلجراء بحوث عن عم األطفاط .وت تتم اللجنة الجهات الم نية الرئيستتية مث و ارة
األمن الوطني ،ووحتدة مدتافحتة االتجتار ،والهيئتة الم نيتة بتاألطفتاط ،ووحتدة حمتايتة الطفت التتاب تة لشت ت ت ت ت ت تترطتة

ترينيتتداد وتوبتتاغو ،ومجلس نواب توبتتاغو ،والمن متتات غير الحدوميتتة ال تتاملتتة على المست ت ت ت ت ت ت تتائ ت المت لق تة

باألطفاط .وباإلضافة إلى ذل  ،تراعى اتفاألية حقوق الطف عند صياغة سياسة إصالح تشري ات ال م .

اء -اتفاقية القضاء على شمي أااا) التمييز ضد المرأة
أحاطت ترينيداد وتوباغو علما بمختلف التوصت ت تتيات التي تلقتها الط آ ر است ت تتت راش

-98

تتت ت

ل ميما يت لح بحماية حقوق المرأة ،مث الق ت ت ت تتاء على التمييز ض ت ت ت تتد المرأة والق ت ت ت تتاء على ال نف بالمرأة،
واتخذت تدابير لتنفيذ تل التوصيات.

وبخص تتوض التوص تتية المت لقة ب تتمان المتاب ة الكامية الس تتت راش انون ال نف المنزلي ،يجدر

-99

بتاإل ت ت ت ت ت ت تتارة أن الرئيس تد بت في  7تمو /يوليت  2020قدانون العنف المنزلي تعدديدل لعداو  ،2020التذث

ين

على توفير حماية إضت ت ت تتامية من ال نف المنزلي لطائفة أوست ت ت تتل من األفراد .وعالوة على ذل  ،وست ت ت تتل

نطاق مصطل "ال ال ة المنزلية" ليشم األطفاط والبالاين في ملسسات اإليواء .كما أدرو مصطل " ريا"

للتكيف مل الوا ل الثقافي لألسرة الممتدة الموجود في ترينيداد وتوباغو.
-100

ويوست ت ت تتل قانون العنف المنزلي تعديل لعاو  2020أي ت ت ت تا فئة األ ت ت ت تتخاض الذين يمدنهم تقديم

طلا الست تتتصت تتدار أمر حماية .وتجيز المادة  4للطف البالغ من ال مر  16ست تتنة أو أكثر وللكبار الم يمين

في ملستستات اإليواء تقديم طلا للحصتوط على أوامر الحماية .وباإلضتافة إلى ذل  ،باتت المحدمة اسن مخولة

إلص ت ت ت ت تتدار أمر مل ت أو أمر حماية على أس ت ت ت ت تتا

ف

أو إغفاط واحد .ويزي القانون أي ت ت ت ت ت تا مقدار الت ويض

األ ص ت ت تتى البالغ  15 000دوالر وهو المبلغ الذث يمدن ل ت ت تتحية ال نف المنزلي الحص ت ت تتوط علي ت وي ت ت تا عن
الخسارة الناجمة مبا رة عن ال نف المنزلي .ويجو للمحدمة اسن أن تمن أث ت ويض تراه مناسبا.

-101

وفي ض ت ت ت تتوء التزام الحدومة في عام  2016ببلورة اس ت ت ت تتتجابة ف الة مت ددة القطاعات إلى حاالت

ال نف الجنست ت تتي والمنزلي ،ن

قانون الجرائم الجنسددددية المعد) لعاو  ،2021الذث أ ره مجلس الشت ت تتيوخ

في  15حزيران/يوني  ،2021على إنش ت تتاء الس ت تتج الوطني لمرتكبي الجرائم الجنس ت تتية والمو ل الش ت تتبدي الحدومي
المت لح بمرتكبي الجرائم الجنس تتية .ويتولى مفوش الش تترطة إدارة الس تتج والمو ل الش تتبدي المناظر ل وت هدهما.
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وبينما ستتيت تتمن الستتج أستتماء المجرمين وعناوينهم وصتتورهم والجرائم التي ارتكبوها ،فإن المو ل لن يتي

للجمهور االطالع على عناوين الجناة ب م رفة مناطح ستدناهم فقا .ولن يت تمن الستج ستوى م لومات

عن المجرمين الذين هم مواطنون أو م يمون في ترينيداد وتوباغو ،والذين أدانتهم محدمة ،على الص ت ت ت ت ت ت يد
الدولي أو المحلي ،بارتكاب جرائم ابلة للتستتجي في  25أيلوط/س تبتمبر  2000أو ب ده .وال ينطبح الستتج

على األ ت ت ت تتخاض الذين تق أعمارهم عن ثمانية عش ت ت ت تتر عاما أو الذين كانوا ي انون من مرش عقلي و ت

ارتكاب الجريمة.
-102

ومنذ ذل الحين ،أنش ت تتأت دائرة الش ت تترطة في ترينيداد وتوباغو عدة وحدات متخصت ت تص ت تتة لم الجة

ت ت تتايا ال نف المنزلي والجنست ت تتي الذث يت رش ل النست ت تتاء واألطفاط .وفي  21كانون الثاني/يناير ،2020

أطلقت دائرة الش ت ت ت ت تترطة وحدة ال نف الجنس ت ت ت ت تتاني لم الجة الق ت ت ت ت تتايا المت لقة بال نف الجنس ت ت ت ت تتاني والمنزلي،

وانتهاكات أوامر الحماية ،وحاالت االغتص ت ت ت تتاب .وال تقدم الوحدة دماتها ل ت ت ت تتحايا تل الجرائم فحس ت ت ت تتا،

بت تت تاون أي ت ت ت ت ت ت تا مل أفراد الجمهور التذين تد تكون لتديهم م لومتات عن هتذه الحتاالت .وفي  4حزيران/

يوني  ، 2020أطلقت دائرة الش ت ت ت ت تترطة وحدة الجرائم الجنس ت ت ت ت تتية ،للت ام مل عنف الش ت ت ت ت تري الحميم وال نف

الجنستتي لدى الكبار .وستتتوفر الوحدة الحماية الكاملة وت تتمن عدم الكشتتف عن الهوية .ويمدن لأل تتخاض

االس ت تتتفادة من تطبيح متنق للش ت تترطة لإلبالا ليس فقا عن حاالت ال نف المنزلي والجرائم الجنس ت تتية ولكن
أي ا عن جميل الجرائم.

-103

ووضت ت ت ت ت الست ت ت تتياست ت ت تتة الوطنية لنوع الجنس والتنمية في مجلس الو راء بوصت ت ت تتفها طة عم في

عام  .2018و د صتاغت هذه الستياستة ت بة الشتلون الجنستانية في مدتا رئيس الو راء بالت اون مل عدة

وكاالت حدومية وغير حدومية ،وست ت ت ت ت تتوف تكون بمثابة إطار لتحقيح المست ت ت ت ت تتاواة الكاملة بين المرأة والرج ،
ومش ت تتاركتهما المنص ت تتفة في الحياة الس ت تتياس ت تتية واال تص ت تتادية واالجتماعية والثقامية واألست ت ترية .وس ت تتترافح هذه

السياسة طة عم وطنية تقدم مبادئ توجيهية واضحة للتنفيذ والرصد والتقييم.
-104

وتواصت ت ت

ت ت ت بة الش ت تتلون الجنس ت تتانية ،باإلض ت تتافة إلى اس ت تتتراتيجياتها الس ت تتياس ت تتاتية ،تنفيذ حمالت

توعية مختلفة تستتهدف النستاء والرجاط على الستواء إلذكاء الوعي وتفكي القوالا النمطية المحيطة بق تايا

ال نف المنزلي.

خامسا -اإلنجازات وأاضل الممارسات
اتفاقية حقوق األاااص ذوي اإلعاقة
-105

أودعت ترينيداد وتوباغو تقريرها األولي إلى لجنة حقوق األ تتخاض ذوث اإلعا ة لدى المفوضتتية

السامية لحقوق اإلنسان في حزيران/يوني .2021

العهد الدولي الااص بال قوق المدنية والسياسية
-106

و دمت ترينيداد وتوباغو تقريرها الوطني الخامس إلى اللجنة الم نية بحقوق اإلنس ت ت تتان باس ت ت تتتخدام

إجراء مبسا لتقديم التقارير.

وحدة مااا ة العنف الجنساني
-107

أنشت ت ت ت ت تتأت ت ت ت ت ت تترطة ترينيداد وتوباغو وحدة لمدافحة ال نف الجنست ت ت ت ت تتاني تتولى م الجة الق ت ت ت ت ت تتايا

ذات الصلة.
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سادسا -الت ديات والقيود
-108

ال تزاط م دالت الجرائم ال نيفة المرتف ة تلثر س ت ت ت ت ت تتلبا في جميل جوانا مجتمل ترينيداد وتوباغو.

و د صت ت تص ت تتت الحدومة ،في الميزانية الوطنية للفترة  ،2021-2020ثالث أعلى نس ت تتبة مئوية من األمواط

لمدافحة الجريمة بحية تف ي جميل الوست تتائ الال مة للحد من النشت تتار اإلجرامي وحماية حقوق األ ت تتخاض

في السالمة واألمن.
-109

و الط المشاورات مل الجهات الم نية الحدومية ،أثيرت واغ مختلفة بشأن توافر الموارد المتنافسة.

-110

و الط المش ت تتاورات مل من مات المجتمل المدني ،أثيرت ت تواغ مختلفة بش ت تتأن عدم وجود تش ت تري ات

لحماية حقوق األ ت ت تتخاض ذوث اإلعا ة .وبإنشت ت تتاء لجنة مشت ت تتتركة بين الو ارات لإل ت ت تراف على تنفيذ اتفاألية
حقوق األ خاض ذوث اإلعا ة ،با رت الحدومة ال م على وضل سياسات وتشري ات.

سابعا -األولويات والمتادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية
-111

ت تتدلت االس ت تتتراتيجية اإلنمائية الوطنية لترينيداد وتوباغو للفترة  2030-2016إطار الس ت تتياس ت تتات

المست ت ت تتتر ت ت ت تتد ب في تقديم التقرير الوطني للجولة الثالثة من االست ت ت تتت راش الدورث الشت ت ت تتام  .ويجدر بالذكر

أن االست ت تتتراتيجية اإلنمائية الوطنية للفترة  2030-2016د وض ت ت ت ت وفقا للجهود المبذولة في ست ت تتبي تنفيذ
طة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ل ام  .2030واألولويات هي التالية
(أ)

األمن القومي :س ت تتيتبل نهج حدومي ت تتام في الت ام مل األمن القومي .وس ت تتتتقاس ت تتم

(ب)

العالقات الدولية والسددددياسددددة الاارشية :ست ت تتتشت ت تتم أهم المبادرات واألهداف الخاصت ت تتة

جميل الو ارات والوكاالت من ثم المسلولية وستخ ل للمساءلة عن أمن الدولة وسالمتها؛

بالس ت ت ت تتفارات والقنص ت ت ت تتليات ت زيز مص ت ت ت تتال ترينيداد وتوباغو في مجاط بالتجارة واالس ت ت ت تتتثمار ،والحفاظ على
صالت وية مل الماتربين ،وت زيز ال ال ات الثنائية والمت ددة األطراف مل الشركاء االستراتيجيين؛
(و)

المستوى الحدومي؛

البي ة :س ت ت ت ت تتتوض ت ت ت ت تتل االعتبارات البيئية في ص ت ت ت ت تتميم التنمية بحيث توج ك

رار على

(د)

البنية األسدداسددية ضتتمان الجدوى والف الية في النق الوطني والبنية األستتاستتية وأن مة

(هت)

التعليم :ست ت ت ت ت ت تتيدون لتتدى ترينيتتداد وتوبتتاغو ن تتام ت ليم وتتتدريتتا ست ت ت ت ت ت تتلس ورميل النوعيتتة

(و)

الرعاية الص د ية :س تتيدون ن ام الرعاية الص تتحية مس تتتداما وحديثا وس تتترتقي مس تتتويات

( )

الزراعددة :ط تتاع راعي وث وح تتدي تتث ومزدهر وتن تتافست ت ت ت ت ت تتي به تتدف تحست ت ت ت ت ت تتين األمن

المرافح ال امة .وتوفير ن ام حديث لتكنولوجيا الم لومات واالتصاالت وت هده على النحو الواجا؛
ب د إصالح ؛

الرعاية الصحية المقدمة؛
الاذائي للبالد؛
(ح)

اإلسداان :ستتيحصت المواطنون على ستتدن مالئم وبأست ار م قولة .وت ز هذه المبادرة

(ر)

السددددددددياحة والفنون والثقااة :ت زيز وتش ت ت ت ت ت تتجيل الجدوى التجارية والرؤية التجارية لدى

بإعانات منزلية جديدة وس ر فائدة عقارية مدعوم.
الملسسات اإلبداعية وال املين في ميدان الثقافة؛
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(ث)

التنمية الريفية :تتولى و ارة التنمية الريفية والحدم المحلي وض ت ت ت تتل وتنفيذ س ت ت ت تتياس ت ت ت تتات

لتحست ت ت تتين رفاه ست ت ت تتدان المجتم ات الريفية .ويمدن للو ارة ،من الط الشت ت ت تتركات البلدية ،أن تزود المواطنين

مبا رة بالسلل والخدمات لتحسين مستويات م يشتهم؛
( )

تنظيم المشدددددداري الصدددد د يرة وريادة األعما) :تلتزم الحدومة بتقديم المس ت ت ت تتاعدة المالية

والت قنية والتس ت ت ت ت ت تتوي ية والمس ت ت ت ت ت تتاعدة في تطوير األعماط التجارية للمش ت ت ت ت ت تتاريل الص ت ت ت ت ت تتايرة والبالاة الص ت ت ت ت ت تتار

ل مان نموها؛
(ط)

تايير اجتماعيا جذريا
ا
برامج القطاع االشتماعي :تلتزم الحدومة بتنفيذ ستتياستتات تحدث

(م)

تنمية الشدتا  :دعم وتشتتجيل مشتتاركة الشتتباب في جميل جوانا التنمية المستتتدامة في

(ن)

الرياضددة :تش تتجل الحدومة الرياض تتة باعتبارها وس تتيلة للحد من الجريمة وبناء المهارات

بطريقة تستفيد منها جميل الفئات من الط إ امة مجتمل أكثر انسجاما؛

ترينيداد وتوباغو ،وتحسين فهم احتياجات الشباب ،ووضل مبادئ توجيهية لتنمية الشباب؛

االجتمتتاعيتتة ،وللحتتد من ارتفتتاع م تتدط اإلص ت ت ت ت ت ت تتابتتة بتتاألمراش المزمنتتة المرتبطتتة بنما الحيتتاة لتتدى مختلف
المجتم ات المحلية والفئات ال رألية وال قائدية في ترينيداد وتوباغو .ومن ت ت ت ت ت تتأن ذل أن يوست ت ت ت ت تتل مجموعة

المواها التي يبر من اللها أبطاط ال الم ويح ون باالعتراف الدولي؛
( )

اإلعاقة :استت راش وطني لجميل البرامج والخدمات الموجهة إلى طاع اإلعا ة لتحديد

(ع)

الشددددؤون الجنسددددانية :تلتزم الحدومة بإ امة المس ت تتاواة بين الجنس ت تتين من الط وض ت تتل

ما هو متاح والو وف على الثارات في الن ام ب الشروع في أث مبادرات جديدة؛

اس ت تتتراتيجيات أكثر إنص ت تتافا بمراعاة مختلف احتياجات الرجاط والنس ت تتاء والقيود التي يخ ت ت ون لها والفرض

المتاحة لهم وأولوياتهم.

ثامنا -توقعات الدولة
-112

في ض تتوء التوص تتيات الواردة والمقبولة في االس تتت راش الدورث الش تتام المت لح بترينيداد وتوباغو

في عتام  ،2016ت هتدت الحدومتة تدر اإلمدتان بتنفيتذ التوصت ت ت ت ت ت تيتات التي بلتهتا .وي دس التقرير الوطني الثتالتث
جهودها في هذا الصت ت ت ت تتدد .ولذل  ،ترحا الحدومة بن ر مجلس حقوق اإلنست ت ت ت تتان في هذا التقرير ،وت
بتحسين حالة حقوق اإلنسان في ترينيداد وتوباغو باستمرار.
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