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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااا ا ن
ترينيداد وتوباغو*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

ُعد هذا التقرير عملا بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
أ ّ

الدوري الشامل .وهو موجز ل  11ورقة معلومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة إلى عملية االستعراض
الدوري الشامل ،ويُقدَّم في شكل موجز تقيُّدا بالحد األقصى لعدد الكلمات(.)1

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان

( )2

-2

أوصت الورقة المشتركة  1بأن تتخذ ترينيداد وتوباغو خطوات حقيقية نحو وضع اإلطار المحلي

اللزم للتمكين من التصددق على اتاايية مناهةدة التعذقب ،وغيره من ضدرو المعاملة أو العقوبة القاسدية

أو اللإنس د د د ددانية أو المهينة ،وتنايذها( .)3وأوص د د د ددت الورقة المش د د د ددتركة  1بالتص د د د دددق  ،دون تحا ات ،على

البروتوكول االختياري الثاني الملح بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(.)4

داغة العال ()Global Shapers
-3
وأوصددى مركز بورت أوف سددبين العالمي وهو جزء من شددبكة صد ل
بأن توقع السد د ددلطات وتصد د دددق على اتااق إسد د ددكازو اإلقليمي ،بشد د ددأن الحصد د ددول على المعلومات ومشد د دداركة
الجمهور والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي(.)5

*

تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.
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وأوص د ددت الورقة المش د ددتركة  1بأن تس د ددحب ترينيداد وتوباغو التحاظ على البروتوكول االختياري األول

الملح بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما قتعل بالرسائل المقدمة بشأن عقوبة اإلعدام .
()6

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان

( )7

-5

أوصد د د د د ددت الورقة المشد د د د د ددتركة  3بأن تتخذ ترينيداد وتوباغو خطوات إلنشد د د د د دداء حلية وطنية لحقوق

اإلنسددان ،تتماشددى مع المبادم المتعلقة بمركز المتسدسددات الوطنية (مبادم باريس) ،التي وقع ضددمن والقتها
التمييز والعنف على أسد د ددال الميل الجنسد د ددي أو الهوية الجنسد د ددانية أو التعبير عنها ،مع تخصد د ددي

الكافية ألداء عملها(.)8

الموارد

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

-1

قضايا متعددة الجوانب

المساواة وعدم التمييز

()9

-6

الحظ تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسانية في ترينيداد وتوباغو التمييز المنهجي والممنهج

ض د د ددد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس د د ددي ومغاقري الهوية الجنس د د ددانية ،وأبل عن حاالت االعتداء

والعنف المرتكدب في حقه ( .)10والح دت الورقدة المشد د د د د د ددتركدة  3أند ال توجدد حمداودة قدانونيدة من التمييز أو
جرائ الكراهية على أس د ددال الميل الجنس د ددي أو الهوية الجنس د ددانية أو التعبير عنها في ترينيداد وتوباغو .ول

وشدمل قانون تكافت الارص ،الذي وح ر أشدكاال محددة من التمييز ،التمييز في ح أفراد مجتمع المي (.)11

وعلوة على ذلك ،جاء في الورقة المشد د د د د د ددتركة  3أن عدة قوانين تكرل التمييز في ح أفراد مجتمع المي .

ف قوانين األسد د د د د د درة والعلقددات ،على سد د د د د د ددبيددل المثددال ،توفر االعتراف والحمدداوددة للعلقددات غير الزوجيددة
عرِّف هذه العلقات بأنها تكون بين شخصين من الجنسين(.)12
والتعاوشية ،ولكنها تُ ّ

-7

وأوصد ددت الورقة المشد ددتركة  3بأن تعدل ترينيداد وتوباغو قانون تكافت الارص إلنهاء التمييز على

أس د د د د ددال الميل الجنس د د د د ددي ،وإلض د د د د ددافة مركز المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس د د د د ددي ومغاقري الهوية

الجنسانية باعتباره مرك از محميا بموجب هذا القانون(.)13

والح ت الورقة المشد د د د د د ددتركة  3أن ل وكن ممكنا االعتراف قانونا بالهوية الجنسد د د د د د ددانية( .)14وقال
-8
تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسانية في ترينيداد وتوباغو إن تعدقل العلمات الجنسانية غير مسموح

ب  .ويمكن للمتحولين جنسدديا تغيير أسددمائه في السددجلت العامة وفي بعو الوثائ المهمة .غير أن عدم
االعتراف رس ددميا بالهوية الجنس ددانية من خلل تعدقل العلمة الجنس ددانية وعرض المتحولين جنس ددي ا لإلس دداءة
واإلذالل .فبدون وثائ هوية سددليمة ودييقة ،ال ومكن للمتحولين جنسدديا الحصددول على الخدمات األسدداسددية،
بما فيها المنافع االجتماعية أو الدع االجتماعي والطبي(.)15

-9

وأوص د ددى تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنس د ددانية في ترينيداد وتوباغو بأن تنشد د د الس د ددلطات

إطا ار تشريعيا للعتراف بالهويات الجنسانية المتكدة لألشخاص مغاقري الهوية الجنسانية ،وبأن تزيل جميع
العوائ الددسد د د د د د ددتوريدة والتشد د د د د د دريعيدة التي تحول دون االعتراف بدالهويدات العدابرة وغير الثندائيدة ،بحلول تداري
االستعراض المقبل(.)16

-10

وجاء في الورقة المشدتركة  3أن المادتين  13و 16من قانون الجرائ الجنسدية ( ،)1986تجرمان

السد د ددلوس الجنسد د ددي الرضد د ددائي بين ال ارشد د دددقن ،بأحكام سد د ددجنية تتراوح ما بين خمس سد د ددنوات و 25سد د ددنة(.)17
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وفي عدام  ،2018رحبدت لجندة البلددان األمريكيدة لحقوق اإلنسد د د د د د ددان ومن مدة الددول األمريكيدة بقرار محكمدة

العدل العليا في ترينيداد وتوباغو ،التي أعلنت عدم دستورية تجري العلقات الجنسية الرضائية بين البالغين

من ناس نوع الجنس( .)18وأوصد د د د ددى تحالف االعتزاز ومغاقري الهوية الجنسد د د د ددانية في ترينيداد وتوباغو بأن

تقبل السدلطات قرار المحكمة العليا لعام ( 2018جونز ضدد المدعي العام) وإلغاء تجري العلقات الرضدائية
بين المثليين ،من خلل إلغاء المادتين  13و 16من قانون الجرائ الجنسية ،الاصل .)19(28:11

التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-11

وأوص د ددى مركز بورت أوف س د ددبين العالمي ترينيداد وتوباغو بالبناء على أس د ددس الس د ددياس د ددة البيئية

الوطنية لعام  ،2018من خلل ضد د د د د ددمان أال تكون للتنمية االقتصد د د د د ددادوة األولوية على حماوة البيئة ،وإنما

قنبغي أن توجد علقة تكافلية بين االثنين(.)20
-12

وأوصى مركز بورت أوف سبين العالمي بأن تتشاور الحكومة باعالية مع الجهات ذات المصلحة

في عملية ص د ددنع القرار البيئي ،وبأن تعمل باس د ددتمرار على التش د دداور مع الجهات المتعددة ذات المص د ددلحة،

وعلى التعاون من أجل تجدقد ومراجعة خرائط الطري للتنمية المس د د د ددتدامة في س د د د ددياق العولمة والتعافي من
الجائحة وهو سياق سريع التغير(.)21

-13

تاعل ترينيداد وتوباغو قد ار أكبر من الش دداافية في إجراء
وأوص ددى مركز بورت أوف س ددبين العالمي بأن ّ

تقييمات األثر البيئي على مشد د دداريع الهياكل األسد د دداسد د ددية الكبرا ،وبأن تجري تقييمات منت مة لمواطن الةد د ددعف
البيئي بهدف التخفيف من الخسائر في األرواح والممتلكات وسبل العيش الناجمة عن الكوارث الطبيعية(.)22

-2

حقوق مدنية وسياسية

الح في الحياة والحرية واألمن الشخصي

()23

الح ت الورقة المشد د ددتركة  1أن ترينيداد وتوباغو أبقت على عقوبة اإلعدام اإللزامية على جريمة
-14
)
24
(
القتل ،كما فرضد د ددت عقوبة اإلعدام على جريمة الخيانة  .وفي حين ل َّ
قبل عن تنايذ أوة أحكام باإلعدام
منذ عام  ، 1999واصددلت ترينيداد وتوباغو إصدددار أحكام جدقدة باإلعدام( .)25وجاء في الورقة المشددتركة 1
أن ُحك في ترينيداد وتوباغو باإلعدام على عدة أشخاص ثبت أن لدقه إعاقات ناسية  -اجتماعية(.)26

وأوص د د ددي في الورقة المش د د ددتركة  1بأن قلغي البلد عقوبة اإلعدام اإللزامية على جريمة القتل ،وأن
-15
ل
وسددتبدلها باطار بدقل إلصدددار األحكام ،وأن وارض وقا ا اختياري ا رسددمي ا لعقوبة اإلعدام .وعلوة على ذلك،
أوصدي في الورقة المشدتركة  1بأن تتعاون السدلطات مع من مات المجتمع المدني التي تناضدل ألجل إلغاء
ل
عقوبدة اإلعددام في المنطقدة ،قصد د د د د د ددد تن ي حملدة توعيدة عدامدة شد د د د د د دداملدة لتثقيف الجمهور بدالمعداقير الددولية

لحقوق اإلنسان المتعلقة بعقوبة اإلعدام وببدائل عقوبة اإلعدام(.)27
-16

وذكرت من مة العاو الدولية أن ترينيداد وتوباغو قد قبلت توصد د د د د دديات بتشد د د د د دددقد المسد د د د د دداءلة عن

انتهاكات حقوق اإلنس د د د د د ددان التي قرتكبها المو اون المكلاون بانااذ القانون

()28

 .ومع ذلك ،وردت تقارير في

عام  2020عن ارتااع كبير في عمليات القتل على قد الشددرطة( .)29وأبل المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددان

أوة د د ا عن زيادة في عمليات القتل خارج نطاق القةد دداء ،وقال إن هناس نزوع ا مزعجا لدا جهاز الشد ددرطة
()30
دير في الورقة المش د د د ددتركة  1إلى تقارير تايد بأن أفراد الش د د د ددرطة وحرال الس د د د ددجون
إلى الوحش د د د ددية  .وأش د د د د ل

وستخدمون القوة المارطة(.)31
-17

وأوض د د ددز المركز أن الحكومة قد اتخذت عدة خطوات لتش د د دددقد الرقابة على س د د ددلوس الش د د ددرطة من

جانب هيئة الشددكاوا على الشددرطة ،من خلل سددن تش دريعات .غير أن هناس تأخيرات في إجراء التحقيقات
GE.21-11184
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في أوانها .ولدا هيئة الش د ددكاوا على الش د ددرطة الس د ددلطة القانونية إلجراء التحقيقات ،غير أن ال تزال هناس

تحدوات في توس د د د دديع نطاق عملها ،بس د د د ددبب قلة الموارد وقلة األدلة للمة د د د ددي قدما في التحقيقات .وقال إن
القانون الجنائي الذي قن اس ددتخدام الش ددرطة للقوة محدود ،ويتة ددمن تعريا ا غامة د ا .وين األمر الوزاري
رق  63/170على المبادم التوجيهية السددتخدام األسددلحة النارية ،التي تلتزم على العموم بالمعاقير الدولية.
وال قن

قانون خدمة الش ددرطة أو لوائز دائرة الش ددرطة أو قانون الش ددرطة االحتياطية الخاص ددة ،على مبادم
()32

توجيهية الستخدام القوة تتا مع المعاقير الدنيا الدولية

.

استخدام الشرطة للقوة ،وأن تعدل القانون

وأوصى المركز بأن تسن ترينيداد وتوباغو تشريعا قن
-18
الجنائي بهدف تحدقد اس د د د ددتخدام القوة ،وال س د د د دديما األس د د د ددلحة النارية ،وفق ا للمعاقير الدولية الدنيا التي تمتثل
للقانون الدولي(.)33

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفلت من العقا  ،وسيادة القانون
-19

()34

أفداد المركز بعددم كاداءة ن دام العددالدة الجندائيدة وعددم فعداليتد  ،ممدا أدا إلى تراك القة د د د د د د دداودا في

محاك الصد د د ددلز والمحاك العليا .وكانت هناس تأخيرات قبل وصد د د ددول تلك القةد د د دداوا إلى مكتب مدقر النيابة

العامة للمحاكمة .ول وكن لدا مكتب مدقر النيابة العامة ما وكاي من الموارد ،وهو ما قد س د دداه بدوره في

التأخير الحاصل في ن ام العدالة الجنائية(.)35
-20

وقال المركز إن قانون متارقات األحكام (المحاكمة لدا القاض د ددي وحده) ( )2017وس د ددمز باجراء
التأخير .وأعلن النائب

تبين أن المحاكمات التي تشددتمل على هيئة محلاين من أسددبا
محاكمات أسددرع ،إذ ّ
العام عن خطط لتعزيز القة دداء ،وتو يف المزيد من القة دداة ألجل تس دريع وتيرة الن ام والبت في القة دداوا
المتراكمة(.)36

-21

وأوصددى المركز بأن وعالج البلد مسددألة القةدداوا المتراكمة المعروضددة على المحاك التي أسددهمت

في احتجاز أكثر من  2 000شخ

رهن الحبس االحتياطي في انت ار المحاكمة ،وكثير منه محتجزون

منذ عدة سد د ددنوات .وأوصد د ددى المركز بتوجي المزيد من الموارد إلى مكتب مدقر النيابة العامة وزيادة التدقي

في جهاز القةاء(.)37
-22

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

-23

والحظ المركز أن الحالة في الس د د د ددجون لت إلى حد كبير على حالها منذ االس د د د ددتعراض الدوري

الشد د د د د د ددامدل الثداني ،وأنهدا ل تف بدالحدد األدنى من المعداقير الددوليدة لحقوق اإلنسد د د د د د ددان .و لدت نسد د د د د د دبدة عدد
المحبوسد د د د د ددين احتياطيا حوالي سد د د د د ددتين في المائة من نزالء السد د د د د ددجون .وكان متوسد د د د د ددط اإلقامة في الحبس

االحتياطي حوالي أربع سد ددنوات للذكور ،وسد ددنتين لإلناث .ويمكن ربط فترة الحبس االحتياطي الطويلة ربطا
مباش ار بن ام القةاء الجنائي البطيء وغير الاعال(.)39
-24

وعلوة على ذلك ،قال المركز إن طول فترة الحبس االحتياطي وس دده في االكت ال الش دددقد الذي

تشددهده السددجون ،حيج قوجد ما بين خمسددة وعش درة أشددخاص في الزنزانة الواحدة ،وأن روف السددجن غير
ص د د د ددحية وغير إنس د د د ددانية .وقد تجاوز عدد الس د د د ددجناء في بعو الس د د د ددجون قدرتها االس د د د ددتيعابية .ون

عدة

دخاص رهن الحبس االحتياطي وحخرون مدانون بسد د ددبب طول فترة الحبس االحتياطي وجودة
احتجاجات أشد د د ا
()40
األغذوة والمخاطر المرتبطة بجائحة الكوفيد 19-ن ار إلى االكت ال وال روف غير الصحية .
-25

وقال المركز إن النائب العام كان قد أعلن في نيسد د د د د د ددان/أبريل  2020عن خطط لخاو عدد نزالء

السددجون بنحو  1 000شددخ

بقصددد التخفيف من خطر وجود الكوفيد 19-في السددجون ،ولكن عدد المارج

عنه كان محدودا .وكانت برامج إعادة التأهيل محدودة وبرامج إعادة اإلدماج ش د د د د د ددب معدومة .والحظ المركز
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عدم وجود برامج تعليمية في السددجون ،األمر الذي وحد من فرص السددجناء في الحصددول على عمل ،وهو ما

وشدكل بالاعل تحدوا بسدبب وصدمة السدجن .ويُسدمز للمحبوسين احتياطيا بسداعة واحدة في الهواء الطل  ،مقابل
ثماني ساعات للسجناء المدانين(.)41

وأوصددى المركز بأن تناذ ترينيداد وتوباغو تدابير أخرا غير احتجازية بهدف الحد من عدد نزالء

-26

السددجون .وأوصددى المركز باجراء إصددلح شددامل ب ية ضددمان أن تكون روف االحتجاز متوافقة مع قواعد

األم المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة السد ددجناء ،وذلك لمعالجة االكت ال و روف السد ددجن .وأوصد ددى المركز

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

وعلوة على ذلك ،أوص ددي في الورقة المش ددتركة  1بأن تقدم الس ددلطات التوجي والموارد إلى جميع
-27
ل
مراف االحتجاز ألجل ض د د ددمان حماوة ص د د ددحة وس د د ددلمة جميع المحتجزين والمو اين والزوار أثناء تاش د د ددي

جائحة الكوفيد.)43(19-

وأوص ددي في الورقة المش ددتركة  1بأن تنشد د ترينيداد وتوباغو هيئة مس ددتقلة ومحاقدة لرص ددد وتقيي
-28
ل
روف االحتجدداز في المراف الموجودة ،بمددا فيهددا مركز احتجدداز المهدداجرين ومركز االحتجدداز في مطددار
هيليبورت التابع لخار السد د دواحل في ش د دداغوارامال ،في ترينيداد وتوباغو .وأوص د ددي في الورقة المش د ددتركة 1
ل
ترينيددداد وتوبدداغو بتوجي د دعوة إلى مراقبين خددارجيين ،مثددل األم المتحدددة ومن مددة العاو الدددوليددة ولجنددة

الص د د ددليب األحمر الدولية ومن مات غير حكومية أخرا ،والس د د ددماح له بزيارتها ،حتى قتس د د ددنى له رص د د ددد
روف احتجاز المحتجزين ومعاملته (.)44

وأوص د ددي في الورقة المش د ددتركة  1بأن تنش د د الحكومة س د ددلطة مس د ددتقلة إلجراء تحقيقات نزيهة في
-29
ل
()45
ادعاءات التعذقب ،وغيره من ضرو المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة .

ح ر جميع أشكال الرق
-30

()47

مجاور

( )46

أبدددت من مددة العاو الدددوليددة قلقهددا إزاء االتجددار بددالنس د د د د د د دداء ونقلهن إلى ترينيددداد وتوبدداغو من بلدد

 .وذكر المركز الكاريبي لحقوق اإلنسد د ددان أن شد د ددبكات االتجار بالبشد د ددر ،رغ التش د د دريعات القائمة

لمعالجة مسألة االتجار بالبشر وإنشاء وحدة لمكافحة االتجار بالبشر ،قد ازدهرت بشكل كبير بسبب األزمة

اإلنسد ددانية التي وعيشد ددها البلد المجاور ،الذي شد ددهد زيادة في تدفقات الةد ددعااء الذقن أغراه المتّجرون حيج

وعدوه كذب ا بتوفير فرص عمل له (.)48
-31

والح دت من مدة العاو الددوليدة أن ترينيدداد وتوبداغو كداندت قدد قبلدت ،خلل االسد د د د د د ددتعراض الددوري
()49

الشددامل السدداب  ،ثماني توصدديات

تتعل باالتجار بالبشددر ،ووافقت ،من جملة أمور ،على ضددمان إتاحة
()50

الارص د د د ددة لة د د د ددحاوا االتجار بالبش د د د ددر لطلب اللجوء

 ،وتوفير التمويل الكافي والموارد البشد د د د درية لبرامجها

لمكافحة االتجار بالبش د د د ددر( .)51وأفادت من مة العاو الدولية بأن النس د د د دداء ،اللئي ُع ّرفن بوص د د د دداهن ناجيات

محتملت من االتجار ،ل وُمنحن دائما فرصددة لطلب اللجوء  .وتايد التقارير بعدم كااوة الموارد المخصدصدة
لبرامج مكافحة االتجار .وأشد د ددارت 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،

مما تركهن دون طعام كاف(.)52

وتبينت من مة العاو الدولية أن االتجار بالبش ددر نش ددام إجرامي ،مما وُص د ّدعب تقدقر عدد الناجين
-32
ّ
()53
من االتجار بدقة ،وتحدقد المواقع التي وخبَّأ فيها الةد د ددحاوا  .وقالت المن مة إن تورم الشد د ددرطة الحقيقي
و/أو المتص ددور في االتجار بالبش ددر ،إلى جانب تجري االش ددتغال بالجنس والدخول غير الن امي ،قد أوجدا
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مناخ ا من الخوف جعل أي امرأة تقريب ا من النسدداء اللتي قابلتهن من مة العاو الدولية ال قبلّغن عمن اتجر
بهن ،حتى بعد هروبهن(.)54
-33

وقددال المركز األوروبي للقددانون والعدددالددة إن من األهميددة بمكددان أن تعمددل ترينيددداد وتوبدداغو على

تشد دددقد إجراءات مكافحة االتجار بالبشد ددر ،بوسد ددائل منها زيادة التدريب والموارد المتاحة للشد ددرطة لكي تحق

في حاالت االتجار بالبش ددر .وعلوة على ذلك ،وجب تخص ددي

الموارد للتحقي مع ض ددبام الش ددرطة الذقن

تواطتوا في االتجار بالبشر أو تورطوا في مباشرة ،ولمعاقبته (.)55
-34

وأوص د د د د د ددت جماعة المياه الحية بأن تركز ترينيداد وتوباغو جهودها على منع االتجار بالبش د د د د د ددر،

ومعرفة المتواطئين من مو اي إنااذ القانون والهجرة وملحقته قة د د د د د ددائيا
لحقوق اإلنس د د د د د ددان بأن تبذل ترينيداد وتوباغو مزيدا من الجهود للتحقي مع المتجرين وملحقته قة د د د د د ددائيا
()56

 .وأوص د د د د د ددى المركز الكاريبي

والحك عليه  ،بمن فيه المس د د د ددتولون والمو اون المتواطئون ،وتوفير التمويل الكافي إلجراء تحقيقات قوية

في االتجار بالبش د د ددر وخدمات الة د د ددحاوا ،بما في ذلك المأوا( .)57وأوص د د ددت من مة العاو الدولية بة د د ددمان

وجود حليات لحماوة المبلغين عن حاالت اتجار مدعاة من انتقام المتجرين ،ومن مس د د د ددتولي الدولة الذقن قد

وكونون متواطئين في االتجار(.)58
-35

وأوصد د د د د د ددى المركز بتحسد د د د د د ددين التعداون بين وحددة مكدافحدة االتجدار والمددعين العدامين والقةد د د د د د دداء

-36

وأوصد د د د د د ددت جمداعدة ال ميداه الحيدة بدأن تزيدد ترينيدداد وتوبداغو الددع المقددم في مجدال توفير خددمات

( )59

والمن مات غير الحكومية بهدف زيادة عدد القةاوا التي تحال إلى المحاكمة

.

الرعاوة إلى الةد د ددحاوا باالشد د ددتراس مع المن مات غير الحكومية ،بما في ذلك المأوا والمشد د ددورة والمسد د دداعدة

القانونية والخدمات القنص ددلية والخدمات الطبية والناس ددية والمس دداعدة باللغة األم ،وإعادة إدماج الة ددحاوا من

أبناء البلد وإعادة توطين الةحاوا األجانب(.)60
-37

وأوصد د د د ددت من مة العاو الدولية بأن وعمل البلد مع شد د د د ددركاء دوليين على توسد د د د دديع نطاق الحماوة

والجبر المتاحين للناجين من االتجار بالبشد د د د د ددر وتعزيزهما ،على النحو الذي قبلت الدولة في االسد د د د د ددتعراض

الدوري الش ددامل الس دداب  ،بوسد د ائل منها تن ي وض ددعه كمهاجرين وض ددمان حص ددوله على العمل والمش ددورة
والرعاوة الصحية ،بما فيها خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية(.)61

-38

وأوصد ددت من مة العاو الدولية بأن تعمل السد ددلطات مع ماوضد ددية األم المتحدة السد ددامية لشد ددتون

اللجئين لة د د د د د ددمان فرز المهاجرين ،وال س د د د د د دديما النس د د د د د دداء والاتيات ،كطالبي لجوء ،وكناجين محتملين من

االتجار( .)62وبالمثل ،أوصددى المركز الكاريبي لحقوق اإلنسددان بأن تزيد ترينيداد وتوباغو من تحدقد هويات

الة ددحاوا وفحص دده وحماقته بص ددورة اس ددتبايية ،في ص دداوف المهاجرين وطالبي اللجوء واللجئين ،حتى ال

وعالقبوا على الجرائ التي أجبره المتجرون على ارتكابها(.)63
-39

وأوص ددت جماعة المياه الحية بأن تة ددع ترينيداد وتوباغو وتناذ خطة عمل وطنية بش ددأن االتجار

بالبش د د د ددر وتهريب المهاجرين واالس د د د ددتغلل الجنس د د د ددي( .)64وقدم المركز الكاريبي لحقوق اإلنس د د د ددان توص د د د ددية

مماثلة( .)65وأوصد ددى المركز الكاريبي لحقوق اإلنسد ددان وجماعة المياه الحية بةد ددمان تمثيل المجتمع المدني
في فرقة العمل المعنية بمكافحة االتجار(.)66

الح في التعلي
-40

()67

قالت جماعة المياه الحية إن على األش د د ددخاص الراغبين في الحص د د ددول على التعلي الرس د د ددمي في

ترينيداد وتوباغو أن وحصدلوا على تصدريز طالب ،وإن مع

طالبي اللجوء واللجئين غير متهلين بموجب

قانون الهجرة للحصدول على تصدريز طالب .وبالرغ من أن دسدتور ترينيداد وتوباغو قن
6

على أن لجميع

GE.21-11184

A/HRC/WG.6/39/TTO/3

األطاال ،بغو الن ر عن جنسد د د د د دديته  ،الح في التعلي  ،فان أحكام قانون الهجرة تمنع أشد د د د د ددخاصد د د د د دا من
الحصول على التعلي  .ونتيجة لذلك ،ل حالف األطاال المهاجرين محرومين من التعلي الرسمي(.)68
داغة العال في بورت أوف س ددبين أن طالبي
-41
وبالمثل ،ذكر المركز الكاريبي لحقوق اإلنس ددان ومركز ص د ل
اللجوء واألطا ددال اللجئين ل قتمكنوا من الحص د د د د د ددول على التعلي ( .)69وأف دداد المركز الك دداريبي بتمكن األطا ددال
اللجئين من الحصد ددول على التعلي من خلل المجلس الكاثوليكي ،ومن خلل مشد ددروع االمكان المتسد دداويا وهو

ثمرة تعاون مع ماوضية األم المتحدة السامية لشتون اللجئين واليونيسيف وجماعة المياه الحية(.)70

وقدالدت جمداعدة الميداه الحيدة إن تددابير اإلغلق المرتبطدة بجدائحدة الكوفيدد 19-جعلدت بيئدة التعل

-42

في ترينيداد وتوباغو ص ددعبة .فقد أغلقت متسد دس ددات التعلي أبوابها اعتبا ار من منتص ددف حذار/مارل .2020

وقد كافحت و ازرة التعلي من أجل تنايذ س د د د د ددياس د د د د ددات وإجراءات وأدوات ملئمة ومتس د د د د ددقة ،لتلبية احتياجات

الطل التعليمية في هذه الاترة .ووفقا لتقدقرات الو ازرة ،قد ال وكون لدا  60 000طالب إمكانية الوصد ددول
إلى أجهزة تكنولوجيدا المعلومدات .وواجد األطادال المهداجرون المسد د د د د د ددجلون في إطدار البددقدل اإلنسد د د د د د دداني -

االمكان المتساويا  -قيودا افتراضية على الحةور بسبب الاجوة الرقمية ،على غرار أطاال البلد(.)71

تعدل ترينيداد وتوباغو جميع سددياسددات وتشدريعات التعلي و/أو الهجرة التي تقيد
وأوصددت الجماعة بأن ّ

-43

حصد د د ددول المواطنين األجانب على التعلي  ،من أجل السد د د ددماح ألطاال طالبي اللجوء واللجئين بالحصد د د ددول على
التعلي الرس د ددمي دون عائ ( .)72وأوص د ددت الجماعة بأن وس د ددتخدم البلد التص د دداريز اإلنس د ددانية المعمول بها بموجب

قانون الهجرة ،مثل تصريز الوزير بمنز األطاال الح في الدراسة في غيا تعدقلت تشريعية(.)73

وتمولها
وأوصد د ددت الجماعة بأن تطور ترينيداد وتوباغو حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصد د دداالت ّ

-44

وتة د د ّدمنها في مجال التعلي  ،إذ ومكن أن وس د ددتخدمها األطاال اللجئون عندما ال تتوفر مقاعد في المدارل

العامة ،وال س د دديما في المدارل الثانوية ،بهدف التغلب على مش د دداكل مثل الخص د دداص في المقاعد الد ارس د ددية

و/أو الموارد(.)74

وأُوص د د د د ددي في الورقة المش د د د د ددتركة  3بأن وقوم البلد بمراجعة البرنامج الحالي للتثقيف في مجاالت
-45
ل
الصحة واألسرة والحياة ،لك ي قتماشى مع المبادم التوجيهية الدولية بشأن التثقيف الجنسي ،وبأن وخص
أمواال للتدريب الجاري للميسرين ،وإلعمال المناهج الدراسية لجميع طل

-3

المرحلتين االبتدائية والثانوية(.)75

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

النساء

()76

-46

الح ت من مة العاو الدولية أن ترينيداد وتوباغو قبلت ،خلل اسد د د د ددتع ارضد د د د ددها الدوري الشد د د د ددامل

الثاني 26 ،توص ددية

()77

()78

تتعل بالتص دددي للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس

 .وقالت المن مة إن

في حين أن التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس ال قزاالن ومثلن مشدكلة خطيرة ومسدتمرة في ترينيداد

وتوباغو ،أحرزت الس د د ددلطات بعو التقدم منذ االس د د ددتعراض الدوري الش د د ددامل الس د د دداب  .وفي كانون الثاني/

قناقر  ، 2020أنش د د ددأت دائرة الش د د ددرطة وحدة للعنف القائ على نوع الجنس بهدف التص د د دددي لحاالت العنف
المنزلي .وفي حزيران/قوني  ،2020أقرت الحكومة تعدقلت على قانون العنف المنزلي( .)79وأبدت جماعة
المياه الحية ملح ات مماثلة(.)80

-47

وذكر مركز بورت أوف س د د د ددبين العالمي أن تعدقل قانون العنف المنزلي لعام  2020وعزز الدع

المقدم لةحاوا العنف المنزلي ،بما في ذلك توسيع نطاق أوامر الحماوة ،وتعزيز حماوة األطاال المعرضين
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للعنف الق ائ على نوع الجنس في المنزل .وركزت وحدة العنف الجنسد د د دداني في دائرة الشد د د ددرطة على حاالت
العنف المنزلي وانتهاكات األوامر الزجرية(.)81

وأفادت من مة العاو الدولية بأن النسد د د دداء اللئي وحتجن إلى الحماوة الدولية معرضد د د ددات بشد د د ددكل

-48

خاص لخطر العنف ،الذي غالب ا ما وكون مدفوعا بأشددكال متداخلة من التمييز ،على أسددال الجنسددية ونوع
الجنس والعرق واللغدة وحدالدة الهجرة( .)82والح دت جمداعدة الميداه الحيدة أند مندذ اإلغلق المتصد د د د د د ددل بجدائحدة
الكوفيددد ، 19-زاد عدددد البلغددات الواردة عن حدداالت العنف الجنس د د د د د د دداني من مجتمع المهدداجرين .وتواج د

المهاجرات واللجئات حاج از لغويا عند اإلبلغ عن حادث ما ،والخوف من االحتجاز بسدبب وضدعهن غير
القانوني ،ومعاملتهن غير الحسد دداسد ددة عند تقدُّمهن ببلغات ويتعرضد ددن لكراهية األجانب( .)83وأبدت من مة
العاو الدولية ملح ات مماثلة(.)84

وأوصدى مركز بورت أوف سدبين العالمي بأن توفر الحكومة أماكن وخدمات أكثر ملءمة للنسداء

-49

اللئي قتركن حاالت منزلية عنياة ،وأن تكال حماوة الة د ددحاوا وحص د ددولهن على الخدمات الطبية والقانونية

والرعاوة الناسية(.)85
-50

وأوص د د ددت من مة العاو الدولية بة د د ددمان إتاحة ما هو متوفر من الخدمات المتعلقة بالعنف القائ

-51

وفي تجري االشد د د د ددتغال بالجنس والدخول غير الن امي إلى البلد ،وجدت من مة العاو الدولية أن

على نوع الجنس للمهاجرات ،وإنشاء جدار حماوة واصل بين هذه الخدمات وبين سلطات الهجرة(.)86

المشد د د د د د ددتغلين بدالجنس والمهداجرين واللجئين والمن مدات العداملدة معه قُددفعون إلى العمدل في الخاداء ،ممدا
وص د د د ّدعب عليه تقدو الدع في تحدقد هويات ض د د ددحاوا االتجار ،أو تحدقد انتهاكات حقوق اإلنس د د ددان ،مثل

سد ددوء المعاملة على قد الشد ددرطة ،في سد ددياق االشد ددتغال بالجنس( .)87وأوصد ددت من مة العاو الدولية بأن تعيد
السلطات الن ر في القوانين التي تجرم االشتغال بالجنس ،ب ية إلغاء تجريم (.)88

األطاال

()89

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

نزل
توص ددية إلى س ددلطات ترينيداد وتوباغو بس ددن تشد دريع وح ر صد دراحة جميع أش ددكال العقوبة البدنية التي تُ ل

باألطاال في جميع روف حياته (.)90
-53

وفي الورقة المش د د د د ددتركة  3تمت اإلفادة بأن البرلمان كان قد أقر في عام  2017تش د د د د دريع ا وح ر

زواج األطاال من خلل تعدقل مختلف القوانين المتعلقة بالزواج والطلق ،وتغيير السد د د د د د ددن القانونية للزواج

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

المهاجرون واللجئون وطالبو اللجوء

()93

-54

قالت من مة العاو الدولية إن ترينيداد وتوباغو كانت قد وافقت على س د د د د د ددياس د د د د د ددة وطنية بش د د د د د ددأن
()94

اللجئين وطالبي اللجوء في عام  ،2014وقبلت توص د ددية

بتنايذ هذه الس د ددياس د ددة في االس د ددتعراض الدوري
()95

الشامل الثاني ،ولكن جوانب كثيرة من تلك السياسة ل تكن موضع تنايذ

-55

.

وقالت المن مة إن البلد ليس لدو تشد د د دريع وطني بشد د د ددأن اللجئين( .)96وبالمثل ،أوضد د د ددز المركز

الك دداريبي لحقوق اإلنسد د د د د د د ددان أن تريني ددداد وتوبدداغو ل تدددرج اتا ددايي ددة عددام  1951المتعلق ددة بمركز اللجئين

عامل المهاجرون واللجئون بمقتة د د د د ددى قانون الهجرة
وبروتوكولها لعام  1967في التش د د د د دريعات المحلية .فيُ ل
8
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لعام  ، 1976الذي واتقر إلى أحكام للتعامل مع طالبي اللجوء واللجئين ولمعالجة مواطن ض د د د د ددعاه وتلبية
احتياجاته الخاص د د د د ددة( .)97والحظ مركز بورت أوف س د د د د ددبين العالمي أن في غيا مثل هذه التش د د د د دريعات،

ال قتمتع اللجئون وطالبو اللجوء بوض د د ددع قانوني كأش د د ددخاص بحاجة إلى الحماوة الدولية وال بحقوق محددة

بموجب اتاايية عام  1951المتعلقة بمركز اللجئين ،بما في ذلك عدم اإلعادة القسدرية وعدم المعايبة على
الددخول والوجود غير الن داميين( .)98ووردت على لسد د د د د د ددان جمداعدة الميداه الحيدة وفي الورقدة المشد د د د د د ددتركة 4

ملح ات مماثلة(.)99

وأوض ددحت من مة العاو الدولية أن هذا وعني عمليا أن األش ددخاص الذقن تقدموا بطلب اللجوء أو
-56
الذقن منحته الماوضدية وضدع الج  -إذ ُسدمز لها بمعالجة طلبات اللجوء  -ل وحصدلوا على العدقد من
الحقوق الممنوحددة بموجددب اتادداييددة عددام  1951المتعلقددة بمركز اللجئين وبروتوكولهددا لعددام  ،1967اللددذقن

كداندت ترينيدداد وتوبداغو طرفد ا فيهمدا( .)100وقدالدت المن مدة إن قدانون الهجرة وجرم الددخول غير الن دامي إلى

البلد ،في تناقو مع القانون والمعاقير الدولية لحقوق اإلنسد د ددان ،مما وعرض كثي ار من طالبي اللجوء لخطر
االحتجاز و/أو اإلعادة القسرية(.)101

-57

وخلص د د د د د د ددت جمدداعددة الميدداه الحيددة إلى أند في غيددا

واللجئون للعقا

أحكددام تشد د د د د د دريعيددة ،قتعرض طددالبو اللجوء

ل بقانون الهجرة ،كما قواج األش د د د د ددخاص الذقن قدخلون البلد عن
واإلعادة القس د د د د درية عم ا

طري قنوات غير ن امية عقوبة الس د ددجن لمدة تص د ددل إلى ثلث س د ددنوات وغرامة تص د ددل إلى خمس د ددين ألف

دوالر في حال ارتكا

الجنحة ألول مرة .وبما أن طالبي اللجوء واللجئين وصد د ددناون أوة د د دا مهاجرين غير

شرعيين ،فانه وخةعون بدوره إلجراءات الترحيل(.)102
-58

وقالت من مة العاو الدولية إن عدم وجود تشد د د د د دريعات وطنية بش د د د د ددأن اللجئين وعني أن ال تتاح

-59

وقال المركز الكاريبي إن الحكومة أنشدأت عملية تسدجيل وطنية في حزيران/قوني  .2019و ُسد ِّّجل

عمليا لألشخاص الذقن وعتبرون ناجين محتملين من االتجار إمكانية اللجوء

()103

.

أكثر من  15ألف فنزويلي خلل أس د ددبوعين .وس د ددمز التس د ددجيل الوطني للانزويليين بالعيش والعمل بص د ددورة
قانونية في ترينيداد وتوباغو ،على أسددال تجدقد التسددجيل كل سددتة أشددهر .ومع ذلك ،ل قتمكن اآلالف من

الانزويليين من التسجيل في إطار هذا البرنامج( .)104والح ت من مة العاو الدولية أن السلطات قد سمحت

في حذار/مارل  2021للمسد د د ددجلين سد د د ددابقا باعادة التسد د د ددجيل ،لكنها ل تطل عملية جدقدة لتن ي الوضد د د ددع
القانوني( .)105وأبدا مركز بورت أوف سبين العالمي ملح ات مماثلة(.)106
-60

وقال المركز الكاريبي إن أف اردا من أكثر من عشدرين جنسددية ،باسددتثناء الانزويليين ،تطلب اللجوء
( )107

في ترينيداد وتوباغو .ول قتمكنوا من المشد دداركة في عملية التسد ددجيل الوطنية

 .وشد ددجع المركز الكاريبي

الحكومة على إجراء عملية تس ددجيل ثانية لاائدة األش ددخاص من جنس دديات أخرا والانزويليين الذقن ل تس ددنز

له الارصة للتسجيل وزيادة فرصه في الحصول على الحقوق األساسية(.)108
-61

وأفادت من مة العاو الدولية بأن جائحة الكوفيد 19-قد فاقمت حالة الهشد د د د دداشد د د د ددة التي وعيشد د د د ددها

الانزويليون ،الذقن قلتمسون اللجوء في ترينيداد وتوباغو .فاي حذار/مارل  ،2020أغلقت السلطات حدودها

أمام جميع الوافدقن ،بمن فيه المواطنون والمهاجرون واللجئون ،وأغلقت عمليا السبل القانونية أمام طالبي
اللجوء للدخول إلى البلد( .)109وقال المركز الكاريبي لحقوق اإلنس ددان إن القيود الماروض ددة بس ددبب الكوفيد19-

قدد صد د د د د د د ّدعبددت على طدالبي اللجوء واللجئين في ترينيددداد وتوبداغو التمددال الحمدداودة الددوليددة .ويعني إغلق
الحدود بسد د د ددبب الكوفيد 19-أن جميع األشد د د ددخاص الذقن قدخلون البلد قوصد د د دداون بأنه غير قانونيين ،وأن
عملية اللجوء قد زاد تجريمها(.)110
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وقال المركز الكاريبي إن ترينيداد وتوب اغو تواص د د د ددل إعادة طالبي اللجوء ،األمر الذي قد وش د د د ددكل
-62
وو ِّّجهت تهمة
إعادة قس د د درية .وتلقى المركز تقارير عن أشد د ددخاص مسد د ددجلين لدا الماوضد د ددية أعيدوا أوة د د داُ .
ُعثر علي داخلا إلى البلد بصد د ددورة غير ن امية ،واحتُجز ،ث أطل
الدخول غير القانوني إلى أي شد د ددخ
()111
س د دراح بعد دفع كاالة وصد دددور أمر باإلش د دراف علي أو ُرِّّحل إلى بلده األصد ددلي  .وقالت جماعة المياه
الحية إن بسد ددبب حليات مرايبة الحدود التي ُفعلت بصد دداة خاصد ددة خلل الجائحةُ ،س د دجلت حاالت إعادة في
األشهر الماضية(.)112

-63

وأعربت من مة العاو الدولية عن شدواغلها بصددورة خاصددة إزاء رد الانزويليين الذقن وحتاجون إلى

حماوة دولية من ترينيداد وتوباغو .فاي حزيران/قوني  ، 2019بدأت السد ددلطات في طلب تأشد دديرة للانزويليين
لدخول البلد ،مما أجبر األشد د د ددخاص الذقن قبحثون عن الحماوة الدولية على الوصد د د ددول بالقوار  ،واالعتماد

بص د ددورة أكبر على الطرق السد د درية التي غالبا ما قدقرها مهربو البش د ددر( .)113وأفادت المن مة بأن الس د ددلطات
أجبرت األش د د ددخاص ،الذقن وحتاجون إلى حماوة دولية ،على العودة إلى بلده طوال س د د ددنة  ،2020وغالبا
عن طري البحر( .)114وأبدت جماعة المياه الحية ملح ات مماثلة(.)115

وقال المركز الكاريبي لحقوق اإلنسد د د ددان إن األشد د د ددخاص الذقن ُرِّّحلوا من ترينيداد وتوباغو ال تتاح
-64
له في كثير من األحيان فرصد د ددة الطعن في أوامر الترحيل .وتعني الممارسد د ددة الحالية المتمثلة في احتجاز
األش د د د ددخاص وتوجي تهمة الدخول غير الن امي له  ،أن ال وُس د د د ددمز له بالوص د د د ددول إلى إجراءات اللجوء،

وعنددمدا قرحَّلون ،وعدادون إلى الحدالدة المحاوفدة بدالمخداطر التي فروا منهدا ،كمدا أنه وُجبرون على العودة إلى
بلده في رحلة محاوفة بالمخاطر(.)116

وقد ددالد ددت من مد ددة العاو الد دددوليد ددة إن نحو  50طالا ُرِّّحلوا بين كد ددانون الثد دداني/قند دداقر وتشد د د د د د درين
-65
الثداني/نوفمبر  ،2020على الرغ من أن ترينيدداد وتوبداغو من الددول الموِّّقعدة على اتاداييدة حقوق الطادل،
التي تلزم البلدان بالعمل من أجل مصد ددلحة األطاال ،وتمنع احتجازه وفق ا للقانون الدولي ،وتح ر ترحيله
إلى أوضاع قد قتعرضون فيها لسوء المعاملة أو الخطر(.)117

-66

وفي  9كانون األول/دوس د ددمبر  ،2020أص د دددرت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنس د ددان ومن مة

ص د در في ترينيداد وتوباغو .ووفق ا لهذا
الدول األمريكية ق ار ار باتخاذ تدابير احت ارزية لصد ددالز سد ددتة مهاجرين ُق َّ
الطلب التخاذ تدابير احت ارزية ،فان المسد ددتايدقن المقترحين قد قتعرضد ددون لخطر الترحيل الوشد دديك إلى بلده

األصد ددلي (حيج قُّدعى أنه معرضد ددون لخطر انتهاس حقه في الحياة والسد ددلمة الشد ددخصد ددية) ،دون مراعاة
روفه الخاصد ددة .وخلصد ددت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسد ددان  -من مة الدول األمريكية إلى أن من

صر ،دون مراعاة روفه الخاصة ،أن وعرضه مبدئي ا لخطر جسي (.)118
شأن ترحيل هتالء الُق َّ

وقدال المركز الكداريبي لحقوق اإلنسد د د د د د ددان إن الرعداودا األجداندب الدذقن وُعثر عليه داخلين إلى البلد
-67
بصد د د ددورة غير قانونية ،أو الذقن قتجاوزون مدة إقامته في ترينيداد وتوباغو ،قوضد د د ددعون في مرفقي احتجاز
المهاجرين في أريبو أو شدداغوارامال .واحتُجز أشددخاص لاترات غير محددة دون أسددال قانوني .ومما قثير
القل بوج خاص أن األطاال احتُجزوا أوةد د د د د دا في مرف شد د د د د دداغوارامال لاترات طويلة ،حتى بعد أن وج
المجتمع المدني نداءات للمشد د د دداركة في تدابير تسد د د ددعى إلى تحقي مصد د د ددلحة الطال الاةد د د ددلى( .)119وأفادت

من مة العاو الدولية بأن الانزويليين الذقن وحملون بطاقات تسد د د د د د ددجيل ماوضد د د د د د ددية األم المتحدة لشد د د د د د ددتون
اللجئين ،ال وُعلاون من االحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين(.)120

-68

وجاء في الورقة المشد د ددتركة  1أن الغرض من مركز احتجاز المهاجرين  -المعروف باسد د د مركز

االحتجاز أريبو  -كان في البداوة االحتجاز لاترات قصد د د دديرة ،ولكن اسد د د ددتُخدم في السد د د ددنوات األخيرة كمرف
للهجرة على الم دددا الطوي ددل الحتج دداز المه دداجرين غير المرخ

10

له قب ددل ترحيله ( .)121وذكر المركز أن

GE.21-11184

A/HRC/WG.6/39/TTO/3

المحتجزين وصد د د د د د دداوا المرف في أريبو بددأن د غير صد د د د د د ددحي وغير إنس د د د د د د دداني .وقددام المحتجزون بعدددد من

االحتجاجات على روف االحتجاز( .)122ولوح ت في الورقة المشد ددتركة  1أوةد دا التقارير التي أفادت بأن
المحتجزين وحتجون على روف االحتجاز .كما لوحظ فيها أن الحكومة ل تسد ددمز ،حسد ددبما ورد ،للمراقبين

الخدارجيين ،مثدل األم المتحددة ومن مدة العاو الددوليدة ولجندة الصد د د د د د ددليدب األحمر الددوليدة أو من مدات غير

حكومية أخرا ،برصد مركز احتجاز المهاجرين(.)123
-69

وأوص د د ددت من مة العاو الدولية بأن تتوقف ترينيداد وتوباغو عن دفع األش د د ددخاص المحتاجين إلى

الحماوة الدولية إلى العودة إلى بلدان قد وكونون فيها معرض د د د ددين لخطر اض د د د ددطهاد حقيقي وقد قتعرض د د د ددون

لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان(.)124

تعجل ترينيداد وتوباغو باعتماد التش د د دريع إلدراج
-70
وأوص د د ددى مركز بورت أوف س د د ددبين العالمي بأن ّ
اتاايية عام  1951المتعلقة بمركز اللجئين في القانون المحلي ،وبأن تة د د ددع إجراءات وطنية عادلة ومرنة
لتحدقد وضد ددع اللجئين ،وتتيز الحصد ددول على الرعاوة الصد ددحية الثانوية والتعلي والحماوة االجتماعية(.)125
()126

وأبدت جماعة المياه الحية
-71

()127

ومن مة العاو الدولية

ملح ات مماثلة.

وفي غةد ددون ذلك ،أوصد ددت المن مة بأن تناذ ترينيداد وتوباغو السد ددياسد ددة الوطنية القائمة بشد ددأن

اللجوء واللجئين ،وهو أمر ِّقبلت الدولة في اسد د د ددتع ارضد د د ددها الدوري الشد د د ددامل الثاني( .)128وبالمثل ،أوصد د د ددى
المركز الكاريبي لحقوق اإلنسد د ددان بتنايذ سد د ددياسد د ددة اللجئين الوطنية حتى قتسد د ددنى فح

األشد د ددخاص الذقن

قلتمسددون اللجوء بصددورة مشددروعة وتحدقده وتوجيهه إلى إجراءات اللجوء المأمونة( .)129وأوصددت جماعة

ُقرت في عام  2014و/أو اإلجراءات الخاص ددة التي
المياه الحية باجراء اس ددتعراض لس ددياس ددة اللجئين التي أ ّ

اعتُمدت في عام  ، 2017لجعل تلك الوثائ تتماشد د د د ددى مع معاقير حماوة الجودة الخاصد د د د ددة ب ليات الاح
واإلحالة إلى الوكالة/الوكاالت المناسبة(.)130

-72

وأوصد د د د د د ددت من مة العاو الدولية بأن تمتنع ترينيداد وتوباغو عن اسد د د د د د ددتخدام جائحة الكوفيد19-

-73

وأوص د د د د ددت جماعة المياه الحية بتكوين فري /لجنة لتحدقد وض د د د د ددع اللجئين ،وش د د د د د َّدكل على النحو

كذريعة لمنع من ه في أمس الحاجة إلى الحماوة الدولية من الحصول عليها(.)131

الواجب ،فيتألف من أعةد دداء شد ددعبة الهجرة ،والمجتمع المدني ،وماوضد ددية األم المتحدة لشد ددتون اللجئين،

والمن مة الدولية للهجرة ،وو ازرة العدل والشتون القانونية ،وغير ذلك من الوكاالت المناسبة(.)132

وأوصد ددى مركز بورت أوف سد ددبين العالمي بةد ددمان أال وُسد ددتخدم احتجاز طالبي اللجوء واللجئين
-74
إال كحددل أخير ،وألقصد د د د د د ددر مدددة ممكنددة ،وفقط بعددد إجراء تقيي فردي للوقوف على معقوليتد وضد د د د د د ددرورتد

ومواءمت  ،فة د د دلا عن تقيي جميع بدائل االحتجاز المتاحة( .)133وأوص د د ددى المركز بأن تزيد الس د د ددلطات من
اس د د د ددتخدام بدائل االحتجاز(.)134وأوص د د د ددت المن مة بأن تعيد ترينيداد وتوباغو الن ر في قانون الهجرة ب ية

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

وأوصد د ددى المركز بأن تةد د ددع خدمات السد د ددجون حدا الحتجاز جميع األطاال ،بتعدقل التشد د دريعات
-75
()136
ووضددع ترتيبات رعاوة بدقلة لألسددر  .وبالمثل ،أوصددت من مة العاو الدولية بأن توقف ترينيداد وتوباغو

بوقف احتجاز األطاال المهاجرين واللجئين ،ألن االحتجاز ال وخدم أبدا مص د د ددلحة الطال الاة د د ددلى وبأن
تتوقف عن ترحيل األطاال إلى أوض د د د د دداع قد قتعرض د د د د ددون فيها لس د د د د ددوء المعاملة أو انتهاكات أخرا لحقوق
اإلنسان الخاصة به (.)137

-76

وأوصد د د د د د ددت جمداعة الميداه الحيدة بةد د د د د د دمدان مراعاة هذه الائدات في خطط اإلنعدا

االقتصد د د د د د ددادي

واحتياجات س ددوق العمل ،وإتاحة الحص ددول على خدمات الص ددحة العامة واألدوية ،وض ددمان الحص ددول على
اختبارات الكشف عن الكوفيد 19-ولقاحات  ،ع لى قدم المساواة وليس بدافع العقا (.)138
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