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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 1-12

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن    
 *ترينيداد وتوباغو

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/16و  1/5بقراري مجلس حقوق اإلنسان    عملا أُعّد هذا التقرير   -1
ورقة معلومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة إلى عملية االستعراض    11 الدوري الشامل. وهو موجز ل

م في شكل موجز تقيُّداا بالحد األقصى لعدد الكلمات  .(1)الدوري الشامل، وُيقدَّ

 من الجهات صاحلة المأل ةالمعلومات المقدمة  -ثانياا  

(2)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان -ألف 
 

ة نحو وضع اإلطار المحلي  حقيقيبأن تتخذ ترينيداد وتوباغو خطوات    1أوصت الورقة المشتركة   -2
التعذقب، وغيره من ضدرو  المعاملة أو العقوبة القاسدية  اللزم للتمكين من التصددق  على اتاايية مناهةدة  

بالتصددددددددددق ، دون تحا ات، على   1وأوصدددددددددت الورقة المشدددددددددتركة    .(3)أو اللإنسدددددددددانية أو المهينة، وتنايذها
 .(4)لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالملح  باالبروتوكول االختياري الثاني 

  (Global Shapersالعالمي وهو جزء من شددبكة صدداغلة العال  )بورت أوف سددبين    وأوصددى مركز  -3
بأن توقع السددددددلطات وتصدددددددق على اتااق إسددددددكازو اإلقليمي، بشددددددأن الحصددددددول على المعلومات ومشدددددداركة  

 .(5)الجمهور والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  

 الوثيقة من دون تحرير رسمي.تصدر هذه  *
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ب ترينيداد وتوباغو التحاظ على البروتوكول االختياري األول  بأن تسدددددح   1وأوصدددددت الورقة المشدددددتركة   - 4
 . ( 6) الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما قتعل  بالرسائل المقدمة بشأن عقوبة اإلعدام 

(7)اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 
 

بأن تتخذ ترينيداد وتوباغو خطوات إلنشدددددددددددداء حلية وطنية لحقوق   3أوصددددددددددددت الورقة المشددددددددددددتركة   -5
اإلنسددان، تتماشددى مع المبادم المتعلقة بمركز المتسددسددات الوطنية )مبادم باريس(، التي وقع ضددمن والقتها  
التمييز والعنف على أسددددددال الميل الجنسددددددي أو الهوية الجنسددددددانية أو التعبير عنها، مع تخصددددددي  الموارد  

 .(8)عملها الكافية ألداء

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني  -جيم 
 الواجب التطبيق.

 قضايا متعددة الجوانب -1 

(9)المساواة وعدم التمييز   
 

الحظ تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسانية في ترينيداد وتوباغو التمييز المنهجي والممنهج   -6
ضدددددددد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسدددددددي ومغاقري الهوية الجنسدددددددانية، وأبل  عن حاالت االعتداء  

نونيدة من التمييز أو  أند  ال توجدد حمداودة قدا 3والح دت الورقدة المشددددددددددددددتركدة  .(10)ه في حقوالعنف المرتكدب  
جرائ  الكراهية على أسدددددال الميل الجنسدددددي أو الهوية الجنسدددددانية أو التعبير عنها في ترينيداد وتوباغو. ول   

  .( 11) وشدمل قانون تكافت الارص، الذي وح ر أشدكاال محددة من التمييز، التمييز في ح  أفراد مجتمع المي 
ن عدة قوانين تكرل التمييز في ح  أفراد مجتمع المي .  أ  3وعلوة على ذلك، جاء في الورقة المشددددددددددددددتركة  

قوانين األسددددددددددددددرة والعلقددات، على سددددددددددددددبيددل المثددال، توفر االعتراف والحمدداوددة للعلقددات غير الزوجيددة   ف
 .(12)والتعاوشية، ولكنها ُتعرِّف هذه العلقات بأنها تكون بين شخصين من الجنسين

يداد وتوباغو قانون تكافت الارص إلنهاء التمييز على  بأن تعدل ترين  3وأوصددددت الورقة المشددددتركة   -7
أسدددددددددددال الميل الجنسدددددددددددي، وإلضدددددددددددافة مركز المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسدددددددددددي ومغاقري الهوية  

 .(13)الجنسانية باعتباره مركزا محميا بموجب هذا القانون 

وقال  .(14)بالهوية الجنسددددددددددددددانية  أن  ل  وكن ممكنا االعتراف قانوناا  3والح ت الورقة المشددددددددددددددتركة   -8
تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسانية في ترينيداد وتوباغو إن تعدقل العلمات الجنسانية غير مسموح 

تغيير أسددمائه  في السددجلت العامة وفي بعو الوثائ  المهمة. غير أن عدم   ب . ويمكن للمتحولين جنسددياا 
لإلسددداءة   بالهوية الجنسدددانية من خلل تعدقل العلمة الجنسدددانية وعرض المتحولين جنسدددياا  العتراف رسدددمياا ا

واإلذالل. فبدون وثائ  هوية سددليمة ودييقة، ال ومكن للمتحولين جنسدديا الحصددول على الخدمات األسدداسددية،  
 .(15)بما فيها المنافع االجتماعية أو الدع  االجتماعي والطبي

تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسدددددانية في ترينيداد وتوباغو بأن تنشددددد  السدددددلطات    وأوصدددددى -9
للعتراف بالهويات الجنسانية المتكدة لألشخاص مغاقري الهوية الجنسانية، وبأن تزيل جميع   تشريعياا   إطاراا 

ائيدة، بحلول تداري   العوائ  الددسددددددددددددددتوريدة والتشددددددددددددددريعيدة التي تحول دون االعتراف بدالهويدات العدابرة وغير الثند
 .(16)االستعراض المقبل

، تجرمان  (1986)من قانون الجرائ  الجنسدية   16و  13أن المادتين    3وجاء في الورقة المشدتركة  -10
 .(17)سددددددنة  25سددددددنوات و خمسالسددددددلوس الجنسددددددي الرضددددددائي بين الراشدددددددقن، بأحكام سددددددجنية تتراوح ما بين 
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األمريكيدة لحقوق اإلنسددددددددددددددان ومن مدة الددول األمريكيدة بقرار محكمدة ، رحبدت لجندة البلددان  2018عدام   وفي
العدل العليا في ترينيداد وتوباغو، التي أعلنت عدم دستورية تجري  العلقات الجنسية الرضائية بين البالغين  

وأوصددددددددددى تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسددددددددددانية في ترينيداد وتوباغو بأن    .(18)الجنس ناس نوع من
وإلغاء تجري  العلقات الرضدائية    (جونز ضدد المدعي العام) 2018السدلطات قرار المحكمة العليا لعام   تقبل

28:11من قانون الجرائ  الجنسية، الاصل  16و 13بين المثليين، من خلل إلغاء المادتين 
(19). 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

بورت أوف سدددددبين العالمي ترينيداد وتوباغو بالبناء على أسدددددس السدددددياسدددددة البيئية   مركز وأوصدددددى   -11
، من خلل ضددددددددددددمان أال تكون للتنمية االقتصددددددددددددادوة األولوية على حماوة البيئة، وإنما  2018الوطنية لعام  

 .(20)قنبغي أن توجد علقة تكافلية بين االثنين

ر الحكومة باعالية مع الجهات ذات المصلحة  وأوصى مركز بورت أوف سبين العالمي بأن تتشاو  -12
في عملية صدددددنع القرار البيئي، وبأن تعمل باسدددددتمرار على التشددددداور مع الجهات المتعددة ذات المصدددددلحة،  
وعلى التعاون من أجل تجدقد ومراجعة خرائط الطري  للتنمية المسدددددددددتدامة في سدددددددددياق العولمة والتعافي من 

 .(21)الجائحة وهو سياق سريع التغير 

أكبر من الشددداافية في إجراء  راا  وأوصدددى مركز بورت أوف سدددبين العالمي بأن تاّعل ترينيداد وتوباغو قد  - 13
تقييمات األثر البيئي على مشدددددداريع الهياكل األسدددددداسددددددية الكبرا، وبأن تجري تقييمات منت مة لمواطن الةددددددعف  

 . ( 22) الناجمة عن الكوارث الطبيعية   البيئي بهدف التخفيف من الخسائر في األرواح والممتلكات وسبل العيش 

 حقوق مدنية وسياسية -2 

(23)الح  في الحياة والحرية واألمن الشخصي  
 

أن ترينيداد وتوباغو أبقت على عقوبة اإلعدام اإللزامية على جريمة   1الح ت الورقة المشددددددتركة   -14
وفي حين ل  قبلَّ  عن تنايذ أوة أحكام باإلعدام    .(24)القتل، كما فرضددددددت عقوبة اإلعدام على جريمة الخيانة

  1وجاء في الورقة المشددتركة    .(25)، واصددلت ترينيداد وتوباغو إصدددار أحكام جدقدة باإلعدام1999منذ عام  
 .(26)اجتماعية -أن  ُحك  في ترينيداد وتوباغو باإلعدام على عدة أشخاص ثبت أن لدقه  إعاقات ناسية 

بأن قلغي البلد عقوبة اإلعدام اإللزامية على جريمة القتل، وأن    1وأوصددددددديل في الورقة المشدددددددتركة   -15
لعقوبة اإلعدام. وعلوة على ذلك،   رسددمياا   اختيارياا   وقااا   وسددتبدلها باطار بدقل إلصدددار األحكام، وأن وارض

بأن تتعاون السدلطات مع من مات المجتمع المدني التي تناضدل ألجل إلغاء    1أوصديل في الورقة المشدتركة  
عقوبدة اإلعددام في المنطقدة، قصددددددددددددددد تن ي  حملدة توعيدة عدامدة شدددددددددددددداملدة لتثقيف الجمهور بدالمعداقير الددولية  

 .(27)متعلقة بعقوبة اإلعدام وببدائل عقوبة اإلعداملحقوق اإلنسان ال

وذكرت من مة العاو الدولية أن ترينيداد وتوباغو قد قبلت توصدددددددددددديات بتشدددددددددددددقد المسدددددددددددداءلة عن  -16
ومع ذلك، وردت تقارير في    .(28)انتهاكات حقوق اإلنسدددددددددددددان التي قرتكبها المو اون المكلاون بانااذ القانون 

وأبل  المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددان    .(29)عن ارتااع كبير في عمليات القتل على قد الشددرطة  2020عام  
لدا جهاز الشددددرطة   مزعجاا  عن زيادة في عمليات القتل خارج نطاق القةدددداء، وقال إن هناس نزوعاا   أوةدددداا 

إلى تقارير تايد بأن أفراد الشدددددددددرطة وحرال السدددددددددجون    1وأشددددددددديرل في الورقة المشدددددددددتركة   .(30)إلى الوحشدددددددددية
 .(31)وستخدمون القوة المارطة

وأوضدددددددز المركز أن الحكومة قد اتخذت عدة خطوات لتشددددددددقد الرقابة على سدددددددلوس الشدددددددرطة من   -17
جانب هيئة الشددكاوا على الشددرطة، من خلل سددن تشددريعات. غير أن هناس تأخيرات في إجراء التحقيقات  
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لدا هيئة الشدددددكاوا على الشدددددرطة السدددددلطة القانونية إلجراء التحقيقات، غير أن  ال تزال هناس  في أوانها. و 
في التحقيقات. وقال إن    تحدوات في توسددددددددديع نطاق عملها، بسدددددددددبب قلة الموارد وقلة األدلة للمةدددددددددي قدماا 

األمر الوزاري    . وين غامةددداا  القانون الجنائي الذي قن   اسدددتخدام الشدددرطة للقوة محدود، ويتةدددمن تعريااا 
على المبادم التوجيهية السددتخدام األسددلحة النارية، التي تلتزم على العموم بالمعاقير الدولية.    63/170رق   

وال قن  قانون خدمة الشدددرطة أو لوائز دائرة الشدددرطة أو قانون الشدددرطة االحتياطية الخاصدددة، على مبادم  
 .(32)توجيهية الستخدام القوة تتا  مع المعاقير الدنيا الدولية

قن   استخدام الشرطة للقوة، وأن تعدل القانون  عاا ركز بأن تسن ترينيداد وتوباغو تشريوأوصى الم -18
للمعاقير الدولية الدنيا التي تمتثل   وفقاا وال سددددددددديما األسدددددددددلحة النارية،  ،  الجنائي بهدف تحدقد اسدددددددددتخدام القوة

 .(33)للقانون الدولي

(34)ن ادة القانو إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفلت من العقا ، وسي  
 

أفداد المركز بعددم كاداءة ن دام العددالدة الجندائيدة وعددم فعداليتد ، ممدا أدا إلى تراك  القةددددددددددددددداودا في  -19
محاك  الصددددددددلز والمحاك  العليا. وكانت هناس تأخيرات قبل وصددددددددول تلك القةدددددددداوا إلى مكتب مدقر النيابة  

وكاي من الموارد، وهو ما قد سددددداه  بدوره في العامة للمحاكمة. ول  وكن لدا مكتب مدقر النيابة العامة ما  
 .(35)التأخير الحاصل في ن ام العدالة الجنائية

وسدددددمز باجراء   (2017)وقال المركز إن قانون متارقات األحكام )المحاكمة لدا القاضدددددي وحده(   -20
علن النائب  محاكمات أسددرع، إذ تبّين أن المحاكمات التي تشددتمل على هيئة محلاين من أسددبا  التأخير. وأ 

العام عن خطط لتعزيز القةددداء، وتو يف المزيد من القةددداة ألجل تسدددريع وتيرة الن ام والبت في القةددداوا  
 .(36)المتراكمة

وأوصددى المركز بأن وعالج البلد مسددألة القةدداوا المتراكمة المعروضددة على المحاك  التي أسددهمت   -21
شخ  رهن الحبس االحتياطي في انت ار المحاكمة، وكثير منه  محتجزون   2  000في احتجاز أكثر من  

يادة التدقي   منذ عدة سددددددنوات. وأوصددددددى المركز بتوجي  المزيد من الموارد إلى مكتب مدقر النيابة العامة وز 
 .(37)في جهاز القةاء

 .(38)والحظ المركز أن المساعدة القانونية كانت ناقصة الموارد -22

والحظ المركز أن الحالة في السدددددددددجون  لت إلى حد كبير على حالها منذ االسدددددددددتعراض الدوري   -23
 لدت نسددددددددددددددبدة عدد  الشددددددددددددددامدل الثداني، وأنهدا ل  تف بدالحدد األدنى من المعداقير الددوليدة لحقوق اإلنسددددددددددددددان. و 

المحبوسددددددددددددين احتياطيا حوالي سددددددددددددتين في المائة من نزالء السددددددددددددجون. وكان متوسددددددددددددط اإلقامة في الحبس  
طاا  االحتياطي حوالي أربع سددددنوات للذكور، وسددددنتين لإلناث. ويمكن ربط فترة الحبس االحتياطي الطويلة رب

 .(39)بن ام القةاء الجنائي البطيء وغير الاعالراا مباش

على ذلك، قال المركز إن طول فترة الحبس االحتياطي وسددده  في االكت ال الشددددقد الذي    وعلوة -24
تشددهده السددجون، حيج قوجد ما بين خمسددة وعشددرة أشددخاص في الزنزانة الواحدة، وأن  روف السددجن غير 
صدددددددددحية وغير إنسدددددددددانية. وقد تجاوز عدد السدددددددددجناء في بعو السدددددددددجون قدرتها االسدددددددددتيعابية. ون   عدة  

ت أشددددددخاصا رهن الحبس االحتياطي وحخرون مدانون بسددددددبب طول فترة الحبس االحتياطي وجودة  احتجاجا
 .(40)إلى االكت ال وال روف غير الصحيةراا ن  19-األغذوة والمخاطر المرتبطة بجائحة الكوفيد

عن خطط لخاو عدد نزالء    2020وقال المركز إن النائب العام كان قد أعلن في نيسددددددددددددددان/أبريل   -25
في السددجون، ولكن عدد المارج    19-شددخ  بقصددد التخفيف من خطر وجود الكوفيد   1  000السددجون بنحو  

المركز  عنه  كان محدودا. وكانت برامج إعادة التأهيل محدودة وبرامج إعادة اإلدماج شدددددددددددددب  معدومة. والحظ  
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عدم وجود برامج تعليمية في السددجون، األمر الذي وحد من فرص السددجناء في الحصددول على عمل، وهو ما  
بسداعة واحدة في الهواء الطل ، مقابل    بسدبب وصدمة السدجن. وُيسدمز للمحبوسين احتياطياا   وشدكل بالاعل تحدواا 

 .(41)ثماني ساعات للسجناء المدانين

تناذ ترينيداد وتوباغو تدابير أخرا غير احتجازية بهدف الحد من عدد نزالء  وأوصددى المركز بأن   -26
السددجون. وأوصددى المركز باجراء إصددلح شددامل ب ية ضددمان أن تكون  روف االحتجاز متوافقة مع قواعد  
األم  المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة السددددجناء، وذلك لمعالجة االكت ال و روف السددددجن. وأوصددددى المركز  

 .(42)توفر ترينيداد وتوباغو موارد كافية إلعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجه بأن 

بأن تقدم السدددلطات التوجي  والموارد إلى جميع   1وعلوة على ذلك، أوصددديل في الورقة المشدددتركة   -27
مراف  االحتجاز ألجل ضدددددددمان حماوة صدددددددحة وسدددددددلمة جميع المحتجزين والمو اين والزوار أثناء تاشدددددددي 

19-الكوفيد جائحة
(43). 

بأن تنشددد  ترينيداد وتوباغو هيئة مسدددتقلة ومحاقدة لرصدددد وتقيي    1وأوصددديل في الورقة المشدددتركة   -28
 روف االحتجدداز في المراف  الموجودة، بمددا فيهددا مركز احتجدداز المهدداجرين ومركز االحتجدداز في مطددار  

  1اغو. وأوصددددديل في الورقة المشدددددتركة  هيليبورت التابع لخار السدددددواحل في شددددداغوارامال، في ترينيداد وتوب
ترينيددداد وتوبدداغو بتوجيدد  دعوة إلى مراقبين خددارجيين، مثددل األم  المتحدددة ومن مددة العاو الدددوليددة ولجنددة 
الصدددددددليب األحمر الدولية ومن مات غير حكومية أخرا، والسدددددددماح له  بزيارتها، حتى قتسدددددددنى له  رصدددددددد  

 .(44) روف احتجاز المحتجزين ومعاملته 

بأن تنشددددد  الحكومة سدددددلطة مسدددددتقلة إلجراء تحقيقات نزيهة في  1وأوصددددديل في الورقة المشدددددتركة   -29
 .(45)ادعاءات التعذقب، وغيره من ضرو  المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة

(46)ح ر جميع أشكال الرق   
 

ترينيددداد وتوبدداغو من بلدد  أبدددت من مددة العاو الدددوليددة قلقهددا إزاء االتجددار بددالنسددددددددددددددداء ونقلهن إلى  -30
وذكر المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددددددان أن شددددددبكات االتجار بالبشددددددر، رغ  التشددددددريعات القائمة   .(47)مجاور 

قد ازدهرت بشكل كبير بسبب األزمة    لمعالجة مسألة االتجار بالبشر وإنشاء وحدة لمكافحة االتجار بالبشر،
شددددهد زيادة في تدفقات الةددددعااء الذقن أغراه  المّتجرون حيج اإلنسددددانية التي وعيشددددها البلد المجاور، الذي  

 .(48)وعدوه  كذباا بتوفير فرص عمل له 

والح دت من مدة العاو الددوليدة أن ترينيدداد وتوبداغو كداندت قدد قبلدت، خلل االسددددددددددددددتعراض الددوري   -31
على ضددمان إتاحة  تتعل  باالتجار بالبشددر، ووافقت، من جملة أمور،    (49)الشددامل السدداب ، ثماني توصدديات

، وتوفير التمويل الكافي والموارد البشدددددددددرية لبرامجها  (50)الارصدددددددددة لةدددددددددحاوا االتجار بالبشدددددددددر لطلب اللجوء
وأفادت من مة العاو الدولية بأن النسددددددددداء، اللئي ُعّرفن بوصددددددددداهن ناجيات    .(51)لمكافحة االتجار بالبشدددددددددر 

. وتايد التقارير بعدم كااوة الموارد المخصدصدة  محتملت من االتجار، ل  ُومنحن دائما فرصددة لطلب اللجوء
لبرامج مكافحة االتجار. وأشددددددارت عدة ناجيات من االتجار، حين جرت مقابلتهن، إلى أن ، في حين وفرت  
لهن السددلطات مأوا حمنا، ل  قتلقين أي رعاوة صددحية أو مشددورة، ول  وكن بمقدورهن العمل في واقع األمر،  

 .(52)مما تركهن دون طعام كاف

وتبّينت من مة العاو الدولية أن االتجار بالبشدددر نشدددام إجرامي، مما ُوصدددّعب تقدقر عدد الناجين   -32
وقالت المن مة إن تورم الشددددددرطة الحقيقي    .(53)من االتجار بدقة، وتحدقد المواقع التي وخبَّأ فيها الةددددددحاوا

االشدددتغال بالجنس والدخول غير الن امي، قد أوجدا  و/أو المتصدددور في االتجار بالبشدددر، إلى جانب تجري  
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من النسدداء اللتي قابلتهن من مة العاو الدولية ال قبّلغن عمن اتجر  من الخوف جعل أي امرأة تقريباا   مناخاا 
 .(54)بهن، حتى بعد هروبهن

غو على  وقددال المركز األوروبي للقددانون والعدددالددة إن من األهميددة بمكددان أن تعمددل ترينيددداد وتوبددا -33
تشدددددقد إجراءات مكافحة االتجار بالبشددددر، بوسددددائل منها زيادة التدريب والموارد المتاحة للشددددرطة لكي تحق  
في حاالت االتجار بالبشدددر. وعلوة على ذلك، وجب تخصدددي  الموارد للتحقي  مع ضدددبام الشدددرطة الذقن  

 .(55)تواطتوا في االتجار بالبشر أو تورطوا في  مباشرة، ولمعاقبته 

وأوصدددددددددددددت جماعة المياه الحية بأن تركز ترينيداد وتوباغو جهودها على منع االتجار بالبشدددددددددددددر،   -34
وأوصدددددددددددددى المركز الكاريبي   .(56)ومعرفة المتواطئين من مو اي إنااذ القانون والهجرة وملحقته  قةدددددددددددددائياا 

المتجرين وملحقته  قةدددددددددددددائيا  من الجهود للتحقي  مع  داا  لحقوق اإلنسدددددددددددددان بأن تبذل ترينيداد وتوباغو مزي
والحك  عليه ، بمن فيه  المسدددددددددتولون والمو اون المتواطئون، وتوفير التمويل الكافي إلجراء تحقيقات قوية 

وأوصدددددددت من مة العاو الدولية بةدددددددمان    .(57)في االتجار بالبشدددددددر وخدمات الةدددددددحاوا، بما في ذلك المأوا
عاة من انتقام المتجرين، ومن مسدددددددددتولي الدولة الذقن قد  وجود حليات لحماوة المبلغين عن حاالت اتجار مد

 .(58)وكونون متواطئين في االتجار 

وأوصددددددددددددددى المركز بتحسددددددددددددددين التعداون بين وحددة مكدافحدة االتجدار والمددعين العدامين والقةدددددددددددددداء   -35
 .(59)والمن مات غير الحكومية بهدف زيادة عدد القةاوا التي تحال إلى المحاكمة

ميداه الحيدة بدأن تزيدد ترينيدداد وتوبداغو الددع  المقددم في مجدال توفير خددمات  وأوصددددددددددددددت جمداعدة ال -36
الرعاوة إلى الةددددددحاوا باالشددددددتراس مع المن مات غير الحكومية، بما في ذلك المأوا والمشددددددورة والمسدددددداعدة  

اوا من القانونية والخدمات القنصدددلية والخدمات الطبية والناسدددية والمسددداعدة باللغة األم، وإعادة إدماج الةدددح
 .(60)أبناء البلد وإعادة توطين الةحاوا األجانب

وأوصددددددددددت من مة العاو الدولية بأن وعمل البلد مع شددددددددددركاء دوليين على توسدددددددددديع نطاق الحماوة   -37
والجبر المتاحين للناجين من االتجار بالبشددددددددددددر وتعزيزهما، على النحو الذي قبلت  الدولة في االسددددددددددددتعراض  

ائل منها تن ي  وضدددعه  كمهاجرين وضدددمان حصدددوله  على العمل والمشدددورة  الدوري الشدددامل السددداب ، بوسددد
 .(61)والرعاوة الصحية، بما فيها خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

وأوصددددت من مة العاو الدولية بأن تعمل السددددلطات مع ماوضددددية األم  المتحدة السددددامية لشددددتون   -38
النسددددددددددددداء والاتيات، كطالبي لجوء، وكناجين محتملين من اللجئين لةدددددددددددددمان فرز المهاجرين، وال سددددددددددددديما 

وبالمثل، أوصددى المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددان بأن تزيد ترينيداد وتوباغو من تحدقد هويات   .(62)االتجار 
الةدددحاوا وفحصددده  وحماقته  بصدددورة اسدددتبايية، في صددداوف المهاجرين وطالبي اللجوء واللجئين، حتى ال  

 .(63)  التي أجبره  المتجرون على ارتكابهاوعاقلبوا على الجرائ

وأوصدددت جماعة المياه الحية بأن تةدددع ترينيداد وتوباغو وتناذ خطة عمل وطنية بشدددأن االتجار   -39
وقدم المركز الكاريبي لحقوق اإلنسدددددددددان توصدددددددددية    .(64)بالبشدددددددددر وتهريب المهاجرين واالسدددددددددتغلل الجنسدددددددددي

اإلنسددددان وجماعة المياه الحية بةددددمان تمثيل المجتمع المدني  وأوصددددى المركز الكاريبي لحقوق    .(65)مماثلة
 .(66)في فرقة العمل المعنية بمكافحة االتجار 

(67)الح  في التعلي   
 

قالت جماعة المياه الحية إن على األشدددددددخاص الراغبين في الحصدددددددول على التعلي  الرسدددددددمي في  -40
مع   طالبي اللجوء واللجئين غير متهلين بموجب ترينيداد وتوباغو أن وحصدلوا على تصدريز طالب، وإن  

قانون الهجرة للحصدول على تصدريز طالب. وبالرغ  من أن دسدتور ترينيداد وتوباغو قن  على أن لجميع  
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من صدددددددددددداا  األطاال، بغو الن ر عن جنسدددددددددددديته ، الح  في التعلي ، فان أحكام قانون الهجرة تمنع أشددددددددددددخا
 .(68)ل حالف األطاال المهاجرين محرومين من التعلي  الرسميالحصول على التعلي . ونتيجة لذلك،  

وبالمثل، ذكر المركز الكاريبي لحقوق اإلنسدددان ومركز صددداغلة العال  في بورت أوف سدددبين أن طالبي   - 41
وأفددداد المركز الكددداريبي بتمكن األطادددال    . ( 69) اللجوء واألطادددال اللجئين ل  قتمكنوا من الحصدددددددددددددول على التعلي  

من الحصددددول على التعلي  من خلل المجلس الكاثوليكي، ومن خلل مشددددروع االمكان المتسدددداويا وهو  اللجئين  
 . ( 70) ثمرة تعاون مع ماوضية األم  المتحدة السامية لشتون اللجئين واليونيسيف وجماعة المياه الحية 

لدت بيئدة التعل   جع  19-وقدالدت جمداعدة الميداه الحيدة إن تددابير اإلغلق المرتبطدة بجدائحدة الكوفيدد -42
  .2020من منتصدددف حذار/مارل  راا  في ترينيداد وتوباغو صدددعبة. فقد أغلقت متسدددسدددات التعلي  أبوابها اعتبا

وقد كافحت وزارة التعلي  من أجل تنايذ سدددددددددددياسدددددددددددات وإجراءات وأدوات ملئمة ومتسدددددددددددقة، لتلبية احتياجات  
طالب إمكانية الوصددددول   60 000قد ال وكون لدا  لتقدقرات الوزارة،    وفقاا الطل  التعليمية في هذه الاترة. و 

 -إلى أجهزة تكنولوجيدا المعلومدات. وواجد  األطادال المهداجرون المسددددددددددددددجلون في إطدار البددقدل اإلنسدددددددددددددداني  
 .(71)افتراضية على الحةور بسبب الاجوة الرقمية، على غرار أطاال البلدداا قيو  -االمكان المتساويا 

ينيداد وتوباغو جميع سددياسددات وتشددريعات التعلي  و/أو الهجرة التي تقيد  وأوصددت الجماعة بأن تعّدل تر  - 43
من أجل السددددددددماح ألطاال طالبي اللجوء واللجئين بالحصددددددددول على    ، حصددددددددول المواطنين األجانب على التعلي  

بموجب وأوصدددددت الجماعة بأن وسدددددتخدم البلد التصددددداريز اإلنسدددددانية المعمول بها    . ( 72) التعلي  الرسدددددمي دون عائ  
 . ( 73) قانون الهجرة، مثل تصريز الوزير بمنز األطاال الح  في الدراسة في غيا  تعدقلت تشريعية 

وأوصددددددت الجماعة بأن تطور ترينيداد وتوباغو حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصدددددداالت وتمّولها   -44
عندما ال تتوفر مقاعد في المدارل  وتةدددددّمنها في مجال التعلي ، إذ ومكن أن وسدددددتخدمها األطاال اللجئون  

العامة، وال سددددديما في المدارل الثانوية، بهدف التغلب على مشددددداكل مثل الخصددددداص في المقاعد الدراسدددددية  
 .(74)و/أو الموارد

بأن وقوم البلد بمراجعة البرنامج الحالي للتثقيف في مجاالت   3وُأوصددددددددددديل في الورقة المشدددددددددددتركة   -45
ي قتماشى مع المبادم التوجيهية الدولية بشأن التثقيف الجنسي، وبأن وخص   الصحة واألسرة والحياة، لك

 . ( 75)أمواال للتدريب الجاري للميسرين، وإلعمال المناهج الدراسية لجميع طل  المرحلتين االبتدائية والثانوية

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -3 

(76)النساء  
 

الح ت من مة العاو الدولية أن ترينيداد وتوباغو قبلت، خلل اسددددددددددتعراضددددددددددها الدوري الشددددددددددامل   -46
وقالت المن مة إن     .(78)تتعل  بالتصددددي للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس  (77)توصدددية  26الثاني،  

سدتمرة في ترينيداد  في حين أن التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس ال قزاالن ومثلن مشدكلة خطيرة وم
  وتوباغو، أحرزت السدددددددلطات بعو التقدم منذ االسدددددددتعراض الدوري الشدددددددامل السددددددداب . وفي كانون الثاني/

، أنشدددددددأت دائرة الشدددددددرطة وحدة للعنف القائ  على نوع الجنس بهدف التصددددددددي لحاالت العنف  2020 قناقر 
وأبدت جماعة   .(79)العنف المنزلي ، أقرت الحكومة تعدقلت على قانون 2020المنزلي. وفي حزيران/قوني  

 .(80)المياه الحية ملح ات مماثلة

وعزز الدع     2020وذكر مركز بورت أوف سدددددددددبين العالمي أن تعدقل قانون العنف المنزلي لعام   -47
المقدم لةحاوا العنف المنزلي، بما في ذلك توسيع نطاق أوامر الحماوة، وتعزيز حماوة األطاال المعرضين  
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ائ  على نوع الجنس في المنزل. وركزت وحدة العنف الجنسدددددددداني في دائرة الشددددددددرطة على حاالت  للعنف الق
 .(81)العنف المنزلي وانتهاكات األوامر الزجرية

وأفادت من مة العاو الدولية بأن النسدددددددداء اللئي وحتجن إلى الحماوة الدولية معرضددددددددات بشددددددددكل  -48
بأشددكال متداخلة من التمييز، على أسددال الجنسددية ونوع    ما وكون مدفوعاا   خاص لخطر العنف، الذي غالباا 

والح دت جمداعدة الميداه الحيدة أند  مندذ اإلغلق المتصددددددددددددددل بجدائحدة  .(82)الجنس والعرق واللغدة وحدالدة الهجرة
، زاد عدددد البلغددات الواردة عن حدداالت العنف الجنسددددددددددددددداني من مجتمع المهدداجرين. وتواجدد  19-الكوفيددد

واللجئات حاجزا لغويا عند اإلبلغ عن حادث ما، والخوف من االحتجاز بسدبب وضدعهن غير   المهاجرات
وأبدت من مة    .(83)القانوني، ومعاملتهن غير الحسدددداسددددة عند تقدُّمهن ببلغات ويتعرضددددن لكراهية األجانب

 .(84)العاو الدولية ملح ات مماثلة

لحكومة أماكن وخدمات أكثر ملءمة للنسداء  وأوصدى مركز بورت أوف سدبين العالمي بأن توفر ا -49
اللئي قتركن حاالت منزلية عنياة، وأن تكال حماوة الةدددددحاوا وحصدددددولهن على الخدمات الطبية والقانونية  

 .(85)والرعاوة الناسية

وأوصدددددددت من مة العاو الدولية بةدددددددمان إتاحة ما هو متوفر من الخدمات المتعلقة بالعنف القائ    -50
 .(86)للمهاجرات، وإنشاء جدار حماوة واصل بين هذه الخدمات وبين سلطات الهجرة على نوع الجنس

وفي تجري  االشددددددددددتغال بالجنس والدخول غير الن امي إلى البلد، وجدت من مة العاو الدولية أن   -51
  المشددددددددددددددتغلين بدالجنس والمهداجرين واللجئين والمن مدات العداملدة معه  قُددفعون إلى العمدل في الخاداء، ممدا
وصدددددددّعب عليه  تقدو  الدع  في تحدقد هويات ضدددددددحاوا االتجار، أو تحدقد انتهاكات حقوق اإلنسدددددددان، مثل 

وأوصددددت من مة العاو الدولية بأن تعيد    .(87)سددددوء المعاملة على قد الشددددرطة، في سددددياق االشددددتغال بالجنس
 .(88)تجريم السلطات الن ر في القوانين التي تجرم االشتغال بالجنس، ب ية إلغاء 

(89)األطاال  
 

أعربت المبادرة العالمية إلنهاء جميع أشدددددكال العقوبة البدنية التي تمارلل على األطاال عن أملها   -52
في أن تقدم الدول األعةداء في األم  المتحدة، أثناء االسدتعراض الدوري الشدامل الثالج لترينيداد وتوباغو،  

وتوباغو بسدددن تشدددريع وح ر صدددراحة جميع أشدددكال العقوبة البدنية التي تُنزلل توصدددية إلى سدددلطات ترينيداد  
 .(90)باألطاال في جميع  روف حياته 

وح ر   تشدددددددددددريعاا  2017تمت اإلفادة بأن البرلمان كان قد أقر في عام    3وفي الورقة المشدددددددددددتركة   -53
وتغيير السددددددددددددددن القانونية للزواج    زواج األطاال من خلل تعدقل مختلف القوانين المتعلقة بالزواج والطلق،

لألوالد،    عاماا   16و  عاماا   12ب  في الساب  للاتيات اللتي ال تتجاوز أعمارهن    )كان مسموحاا   عاماا   18إلى  
 .(92)وأبدا مركز بورت أوف سبين العالمي ملح ات مماثلة .(91)كل حسب دوانت (

(93)المهاجرون واللجئون وطالبو اللجوء  
 

قالت من مة العاو الدولية إن ترينيداد وتوباغو كانت قد وافقت على سدددددددددددددياسدددددددددددددة وطنية بشدددددددددددددأن   -54
بتنايذ هذه السدددددياسدددددة في االسدددددتعراض الدوري   (94)، وقبلت توصدددددية2014اللجئين وطالبي اللجوء في عام  

 .(95)الشامل الثاني، ولكن جوانب كثيرة من تلك السياسة ل  تكن موضع تنايذ

وبالمثل، أوضددددددددز المركز    .(96)مة إن البلد ليس لدو  تشددددددددريع وطني بشددددددددأن اللجئينوقالت المن  -55
المتعلقدددة بمركز اللجئين    1951الكددداريبي لحقوق اإلنسددددددددددددددددان أن ترينيدددداد وتوبدداغو ل  تدددرج اتاددداييدددة عددام  

في التشدددددددددددريعات المحلية. فُيعاملل المهاجرون واللجئون بمقتةدددددددددددى قانون الهجرة    1967وبروتوكولها لعام  
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، الذي واتقر إلى أحكام للتعامل مع طالبي اللجوء واللجئين ولمعالجة مواطن ضدددددددددددعاه  وتلبية  1976 لعام
والحظ مركز بورت أوف سدددددددددددبين العالمي أن  في غيا  مثل هذه التشدددددددددددريعات،    .(97)احتياجاته  الخاصدددددددددددة

قتمتع اللجئون وطالبو اللجوء بوضدددددددع قانوني كأشدددددددخاص بحاجة إلى الحماوة الدولية وال بحقوق محددة   ال
المتعلقة بمركز اللجئين، بما في ذلك عدم اإلعادة القسدرية وعدم المعايبة على    1951بموجب اتاايية عام  

  4في الورقدة المشددددددددددددددتركة  ووردت على لسددددددددددددددان جمداعدة الميداه الحيدة و   .(98)الددخول والوجود غير الن داميين
      .(99)ملح ات مماثلة

أن األشدددخاص الذقن تقدموا بطلب اللجوء أو    وأوضدددحت من مة العاو الدولية أن هذا وعني عملياا  -56
مز لها بمعالجة طلبات اللجوء   -الذقن منحته  الماوضدية وضدع الج    ل  وحصدلوا على العدقد من  -إذ سدُ
، اللددذقن  1967المتعلقددة بمركز اللجئين وبروتوكولهددا لعددام    1951م الحقوق الممنوحددة بموجددب اتادداييددة عددا

وقدالدت المن مدة إن قدانون الهجرة وجرم الددخول غير الن دامي إلى   .(100)فيهمدافداا  كداندت ترينيدداد وتوبداغو طر 
لخطر  من طالبي اللجوء  راا  البلد، في تناقو مع القانون والمعاقير الدولية لحقوق اإلنسددددددان، مما وعرض كثي

 .(101)االحتجاز و/أو اإلعادة القسرية

وخلصدددددددددددددددت جمدداعددة الميدداه الحيددة إلى أندد  في غيددا  أحكددام تشددددددددددددددريعيددة، قتعرض طددالبو اللجوء   -57
بقانون الهجرة، كما قواج  األشدددددددددددخاص الذقن قدخلون البلد عن   عملا واللجئون للعقا  واإلعادة القسدددددددددددرية  

إلى ثلث سدددددنوات وغرامة تصدددددل إلى خمسدددددين ألف   طري  قنوات غير ن امية عقوبة السدددددجن لمدة تصدددددل
مهاجرين غير   أوةدددددداا دوالر في حال ارتكا  الجنحة ألول مرة. وبما أن طالبي اللجوء واللجئين وصددددددناون  

 .(102)شرعيين، فانه  وخةعون بدوره  إلجراءات الترحيل

ني أن  ال تتاح  وقالت من مة العاو الدولية إن عدم وجود تشدددددددددددريعات وطنية بشدددددددددددأن اللجئين وع -58
 .(103)عملياا لألشخاص الذقن وعتبرون ناجين محتملين من االتجار إمكانية اللجوء

جِّل  .2019  حزيران/قوني وقال المركز الكاريبي إن الحكومة أنشدأت عملية تسدجيل وطنية في  -59 وسدُ
العمل بصدددددورة  ألف فنزويلي خلل أسدددددبوعين. وسدددددمز التسدددددجيل الوطني للانزويليين بالعيش و  15أكثر من  

ل  قتمكن اآلالف من   قانونية في ترينيداد وتوباغو، على أسددال تجدقد التسددجيل كل سددتة أشددهر. ومع ذلك،
والح ت من مة العاو الدولية أن السلطات قد سمحت   .(104)الانزويليين من التسجيل في إطار هذا البرنامج

باعادة التسددددددددجيل، لكنها ل  تطل  عملية جدقدة لتن ي  الوضددددددددع    للمسددددددددجلين سددددددددابقاا   2021مارل  في حذار/
 .(106)وأبدا مركز بورت أوف سبين العالمي ملح ات مماثلة .(105)القانوني

من أكثر من عشددرين جنسددية، باسددتثناء الانزويليين، تطلب اللجوء  داا  وقال المركز الكاريبي إن أفرا -60
وشددددجع المركز الكاريبي    .(107)المشدددداركة في عملية التسددددجيل الوطنيةفي ترينيداد وتوباغو. ول  قتمكنوا من 

الحكومة على إجراء عملية تسدددجيل ثانية لاائدة األشدددخاص من جنسددديات أخرا والانزويليين الذقن ل  تسدددنز 
 .(108)له  الارصة للتسجيل وزيادة فرصه  في الحصول على الحقوق األساسية

قد فاقمت حالة الهشدددددددددداشددددددددددة التي وعيشددددددددددها   19-ائحة الكوفيدوأفادت من مة العاو الدولية بأن ج -61
، أغلقت السلطات حدودها  2020الانزويليون، الذقن قلتمسون اللجوء في ترينيداد وتوباغو. فاي حذار/مارل  

السبل القانونية أمام طالبي    أمام جميع الوافدقن، بمن فيه  المواطنون والمهاجرون واللجئون، وأغلقت عملياا 
  19- وقال المركز الكاريبي لحقوق اإلنسدددان إن القيود الماروضدددة بسدددبب الكوفيد   . (109)لدخول إلى البلد اللجوء ل

قدد صددددددددددددددّعبددت على طدالبي اللجوء واللجئين في ترينيددداد وتوبداغو التمددال الحمدداودة الددوليددة. ويعني إغلق  
أن جميع األشددددددددخاص الذقن قدخلون البلد قوصدددددددداون بأنه  غير قانونيين، وأن    19-الحدود بسددددددددبب الكوفيد

 .(110)عملية اللجوء قد زاد تجريمها
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اغو تواصدددددددددل إعادة طالبي اللجوء، األمر الذي قد وشدددددددددكل وقال المركز الكاريبي إن ترينيداد وتوب -62
. وُوجِّهت تهمة أوةدددددداا إعادة قسددددددرية. وتلقى المركز تقارير عن أشددددددخاص مسددددددجلين لدا الماوضددددددية أعيدوا  

إلى البلد بصددددددورة غير ن امية، واحُتجز، ث  أطل     الدخول غير القانوني إلى أي شددددددخ  ُعثر علي  داخلا 
وقالت جماعة المياه    .(111)ر أمر باإلشددددراف علي  أو ُرحِّل إلى بلده األصددددليسددددراح  بعد دفع كاالة وصدددددو 

جلت حاالت إعادة في  الحية إن  بسددددبب حليات مرايبة الحدود التي ُفعلت بصدددداة خاصددددة خلل الجائحة، سددددُ
 .(112)األشهر الماضية

وأعربت من مة العاو الدولية عن شددواغلها بصددورة خاصددة إزاء رد الانزويليين الذقن وحتاجون إلى   -63
، بدأت السددددلطات في طلب تأشدددديرة للانزويليين  2019 حزيران/قوني حماوة دولية من ترينيداد وتوباغو. فاي 

القوار ، واالعتماد  لدخول البلد، مما أجبر األشددددددددخاص الذقن قبحثون عن الحماوة الدولية على الوصددددددددول ب
وأفادت المن مة بأن السدددددلطات    .(113)ما قدقرها مهربو البشدددددر   غالباا بصدددددورة أكبر على الطرق السدددددرية التي  

  ، وغالباا 2020أجبرت األشدددددددخاص، الذقن وحتاجون إلى حماوة دولية، على العودة إلى بلده  طوال سدددددددنة 
 .(115)مماثلةوأبدت جماعة المياه الحية ملح ات  .(114)عن طري  البحر 

لوا من ترينيداد وتوباغو ال تتاح   -64 وقال المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددددددددان إن األشددددددددخاص الذقن ُرحِّ
له  في كثير من األحيان فرصددددددة الطعن في أوامر الترحيل. وتعني الممارسددددددة الحالية المتمثلة في احتجاز 

له  بالوصدددددددددول إلى إجراءات اللجوء،  األشدددددددددخاص وتوجي  تهمة الدخول غير الن امي له ، أن  ال ُوسدددددددددمز  
لون، وعدادون إلى الحدالدة المحاوفدة بدالمخداطر التي فروا منهدا، كمدا أنه  ُوجبرون على العودة إلى   وعنددمدا قرحَّ

 .(116)بلده  في رحلة محاوفة بالمخاطر 

كددددانون الثدددداني/قندددداقر وتشددددددددددددددرين    طالا   50وقددددالددددت من مددددة العاو الدددددوليددددة إن نحو   -65 لوا بين  ُرحِّ
، على الرغ  من أن ترينيدداد وتوبداغو من الددول الموقِّعدة على اتاداييدة حقوق الطادل،  2020اني/نوفمبر الثد

للقانون الدولي، وتح ر ترحيله    وفقاا التي تلزم البلدان بالعمل من أجل مصددددلحة األطاال، وتمنع احتجازه   
 .(117)إلى أوضاع قد قتعرضون فيها لسوء المعاملة أو الخطر 

، أصددددددرت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسدددددان ومن مة  2020كانون األول/دوسدددددمبر   9وفي   -66
ر في ترينيداد وتوباغو. و راا  الدول األمريكية قرا لهذا    وفقاا باتخاذ تدابير احترازية لصددددالز سددددتة مهاجرين ُقصددددَّ

الترحيل الوشدددديك إلى بلده   الطلب التخاذ تدابير احترازية، فان المسددددتايدقن المقترحين قد قتعرضددددون لخطر 
األصددددلي )حيج ُقّدعى أنه  معرضددددون لخطر انتهاس حقه  في الحياة والسددددلمة الشددددخصددددية(، دون مراعاة  

من مة الدول األمريكية إلى أن من  -   روفه  الخاصددددة. وخلصددددت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسددددان
ر، دون مراعاة  روفه  الخاصة،  .(118)أن وعرضه  مبدئياا لخطر جسي  شأن ترحيل هتالء الُقصَّ

وقدال المركز الكداريبي لحقوق اإلنسددددددددددددددان إن الرعداودا األجداندب الدذقن ُوعثر عليه  داخلين إلى البلد   -67
بصددددددددورة غير قانونية، أو الذقن قتجاوزون مدة إقامته  في ترينيداد وتوباغو، قوضددددددددعون في مرفقي احتجاز 

حُتجز أشددخاص لاترات غير محددة دون أسددال قانوني. ومما قثير المهاجرين في أريبو أو شدداغوارامال. وا
في مرف  شدددددددددددداغوارامال لاترات طويلة، حتى بعد أن وج    أوةدددددددددددداا القل  بوج  خاص أن األطاال احُتجزوا 

وأفادت    .(119)المجتمع المدني نداءات للمشدددددددداركة في تدابير تسددددددددعى إلى تحقي  مصددددددددلحة الطال الاةددددددددلى
الانزويليين الذقن وحملون بطاقات تسددددددددددددددجيل ماوضددددددددددددددية األم  المتحدة لشددددددددددددددتون  من مة العاو الدولية بأن  

 .(120)اللجئين، ال ُوعالون من االحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين

المعروف باسدددددد  مركز  -أن الغرض من مركز احتجاز المهاجرين   1وجاء في الورقة المشددددددتركة   -68
رات قصدددددددديرة، ولكن  اسددددددددُتخدم في السددددددددنوات األخيرة كمرف   كان في البداوة االحتجاز لات  -االحتجاز أريبو  

وذكر المركز أن    .(121)للهجرة على المددددا الطويدددل الحتجددداز المهددداجرين غير المرخ  له  قبدددل ترحيله 
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المحتجزون بعدددد من  المحتجزين وصدددددددددددددداوا المرف  في أريبو بددأندد  غير صددددددددددددددحي وغير إنسددددددددددددددداني. وقددام
التقارير التي أفادت بأن    أوةدددداا   1ولوح ت في الورقة المشددددتركة   .(122)االحتجاجات على  روف االحتجاز 

المحتجزين وحتجون على  روف االحتجاز. كما لوحظ فيها أن الحكومة ل  تسددددمز، حسددددبما ورد، للمراقبين  
الخدارجيين، مثدل األم  المتحددة ومن مدة العاو الددوليدة ولجندة الصددددددددددددددليدب األحمر الددوليدة أو من مدات غير 

 .(123)صد مركز احتجاز المهاجرينحكومية أخرا، بر 

وأوصدددددددت من مة العاو الدولية بأن تتوقف ترينيداد وتوباغو عن دفع األشدددددددخاص المحتاجين إلى   -69
الحماوة الدولية إلى العودة إلى بلدان قد وكونون فيها معرضدددددددددين لخطر اضدددددددددطهاد حقيقي وقد قتعرضدددددددددون  

 .(124)لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان

باعتماد التشدددددددريع إلدراج    بورت أوف سدددددددبين العالمي بأن تعّجل ترينيداد وتوباغووأوصدددددددى مركز   -70
المتعلقة بمركز اللجئين في القانون المحلي، وبأن تةدددددددع إجراءات وطنية عادلة ومرنة    1951اتاايية عام  

  .( 125)ةلتحدقد وضددددع اللجئين، وتتيز الحصددددول على الرعاوة الصددددحية الثانوية والتعلي  والحماوة االجتماعي
 ملح ات مماثلة. (127)ومن مة العاو الدولية (126)وأبدت جماعة المياه الحية

وفي غةددددون ذلك، أوصددددت المن مة بأن تناذ ترينيداد وتوباغو السددددياسددددة الوطنية القائمة بشددددأن  -71
وبالمثل، أوصددددددددى    .(128)اللجوء واللجئين، وهو أمر قبِّلت  الدولة في اسددددددددتعراضددددددددها الدوري الشددددددددامل الثاني

المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددددددان بتنايذ سددددددياسددددددة اللجئين الوطنية حتى قتسددددددنى فح  األشددددددخاص الذقن  
وأوصددت جماعة   .(129)قلتمسددون اللجوء بصددورة مشددروعة وتحدقده  وتوجيهه  إلى إجراءات اللجوء المأمونة

و/أو اإلجراءات الخاصدددة التي   2014المياه الحية باجراء اسدددتعراض لسدددياسدددة اللجئين التي أُقّرت في عام  
، لجعل تلك الوثائ  تتماشددددددددددى مع معاقير حماوة الجودة الخاصددددددددددة ب ليات الاح   2017اعُتمدت في عام  

 .(130)واإلحالة إلى الوكالة/الوكاالت المناسبة

  19- وأوصددددددددددددددت من مة العاو الدولية بأن تمتنع ترينيداد وتوباغو عن اسددددددددددددددتخدام جائحة الكوفيد -72
 .(131)لمنع من ه  في أمس الحاجة إلى الحماوة الدولية من الحصول عليهاكذريعة 

وأوصدددددددددددت جماعة المياه الحية بتكوين فري /لجنة لتحدقد وضدددددددددددع اللجئين، وشدددددددددددكَّل على النحو   -73
الواجب، فيتألف من أعةدددداء شددددعبة الهجرة، والمجتمع المدني، وماوضددددية األم  المتحدة لشددددتون اللجئين،  

 .(132)ية للهجرة، ووزارة العدل والشتون القانونية، وغير ذلك من الوكاالت المناسبةوالمن مة الدول

وأوصددددى مركز بورت أوف سددددبين العالمي بةددددمان أال ُوسددددتخدم احتجاز طالبي اللجوء واللجئين   -74
إال كحددل أخير، وألقصددددددددددددددر مدددة ممكنددة، وفقط بعددد إجراء تقيي  فردي للوقوف على معقوليتدد  وضددددددددددددددرورتد   

ن وأوصدددددددى المركز بأن تزيد السدددددددلطات م  .(133)عن تقيي  جميع بدائل االحتجاز المتاحة  فةدددددددلا ومواءمت ،  
وأوصدددددددددت المن مة بأن تعيد ترينيداد وتوباغو الن ر في قانون الهجرة ب ية .(134)اسدددددددددتخدام بدائل االحتجاز 

 .(135)مع القانون والمعاقير الدولية لحقوق اإلنسان إلغاء تجري  الدخول غير القانوني، تمشياا 

التشددددددريعات  الحتجاز جميع األطاال، بتعدقل داا  وأوصددددددى المركز بأن تةددددددع خدمات السددددددجون ح -75
وبالمثل، أوصددت من مة العاو الدولية بأن توقف ترينيداد وتوباغو    .(136)ووضددع ترتيبات رعاوة بدقلة لألسددر 

مصدددددددلحة الطال الاةدددددددلى  وبأن  داا  بوقف احتجاز األطاال المهاجرين واللجئين، ألن االحتجاز ال وخدم أب
عاملة أو انتهاكات أخرا لحقوق  تتوقف عن ترحيل األطاال إلى أوضددددددددددداع قد قتعرضدددددددددددون فيها لسدددددددددددوء الم

 .(137)اإلنسان الخاصة به 

وأوصددددددددددددددت جمداعة الميداه الحيدة بةددددددددددددددمدان مراعاة هذه الائدات في خطط اإلنعدا  االقتصددددددددددددددادي   -76
واحتياجات سدددوق العمل، وإتاحة الحصدددول على خدمات الصدددحة العامة واألدوية، وضدددمان الحصدددول على  

 .(138)لى قدم المساواة وليس بدافع العقا ولقاحات ، ع 19-اختبارات الكشف عن الكوفيد
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