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  املنهجية  - أوالً
أعد التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل األول لترينيداد وتوباغو وفق املبادئ             -١

واعتمـدت وزارة النيابـة     . ستعراض الدوري الشامل  التوجيهية العامة إلعداد املعلومات لال    
العامة، عن طريق وحدة القانون الدويل وحقوق اإلنسان التابعة هلا، مقاربـة تـشاورية يف               
تنسيق املشاورات مع الوزارات والوكاالت احلكومية بواسطة اللجنة املشتركة بني الوزارات           

 فيهم ممثلون عن شرطة ترينيداد وتوباغو       املؤلفة من أعضاء من خمتلف الوزارات املختصة، مبن       
وتؤدي هذه اللجنة دور آلية تنسيق املعلومات املتعلقة        . التذييل الثالث انظر  . ودائرة السجون 

وعقـدت  . بتنفيذ القانون والسياسة العامة يف جمايل محاية حقوق اإلنسان والتنمية البـشرية           
د وتوباغو مسحت لقطـاع عـريض مـن         مشاورات أيضاً مع ممثلي اجملتمع املدين يف ترينيدا       

  .التذييل الرابعانظر . املنظمات غري احلكومية بأن تقدم مسامهاهتا
ولدى ترينيداد وتوباغو جمتمع مدين جد نشط ومتنوع، وكذلك املنظمـات غـري               -٢

وإذا كانت املنظمات غري احلكومية الدولية، مثل مجعية الصليب األمحر ومجعيـة            . احلكومية
حية ومجعية تنظيم األسرة، تعاجل قضايا شىت تتعلق حبقوق اإلنسان، فـإن جـل              الشبان املسي 

املنظمات غري احلكومية يف ترينيداد وتوباغو ترتع إىل التخصص يف موضوع بعينـه، مثـل               
النهوض باملرأة، وحقوق الطفل، والعنف املرتيل، واملعاقني، وتقليص معدل البطالة، واإلدمان           

  .العدوى بفريوسهجبميع أشكاله، واإليدز و
 بـأن   وقد تطور اجملتمع املدين احمللي أيضاً ليعكس الطبيعة التعددية هلذا البلد، علماً             -٣

ومـع  . بعض املنظمات غري احلكومية تركز على النهوض باملرأة من منظور إثين وديين خاص            
رغب يف  ذلك، فإن هذه املنظمات ال متنع املساعدة عن النساء خارج هذه اجملموعة اليت قد ت              

  .تلقي خدماهتا

  معلومات أساسية عن البلد  - ثانياً  

  االقتصادي - نظرة عامة على الوضع السياسي واالجتماعي    
مجهورية ترينيداد وتوباغو دولة أرخبيل تقع يف جنوب الكارييب على طول الساحل              -٤

وتتـألف  . الشمايل الشرقي لفرتويال، ويف جنوب غرينادا مباشرة يف جزر األنتيـل الـصغرى            
 ٤ ٨٢٨ ( مربعاً  ميالً ١ ٨٦٤ترينيداد، وهي أكربمها، وتبلغ مساحتها      : اجلمهورية من جزيرتني  

 كيلومتر  ٣٠٠ ( مربعاً  ميالً ١١٦، وتوباغو، وهي أصغرمها، وتبلغ مساحتها       ) مربعاً كيلومتراً
 نسمة، ويبلـغ    ١ ٣١٧ ٧١٤ب ، كان عدد سكان البلد يقدر       ٢٠١٠ويف هناية عام    ). مربع
والبلد عبارة عن جمتمع متعدد اإلثنيات يتكون مـن         .  يف املائة  ٠,٠٨٧ النمو السكاين    معدل
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، وسـالالت   ) يف املائة  ٣٧,٥(، وأفريقيا   ) يف املائة  ٤٠(أشخاص منحدرين من شرق اهلند      
، والصني وفئات خمتلطة أخرى، من بينها       ) يف املائة  ٠,٦(، وأوروبا   ) يف املائة  ٢٠,٥(خمتلطة  

 إىل أن ترينيداد وتوباغو     ونظراً).  يف املائة  ١,٢( أصلية من اهلنود احلمر      منحدرون من شعوب  
جمتمع متنوع، فقد أقامت عالقات منسجمة بني مجاعاهتا اإلثنية بتوظيفها آليات شىت تكفل              

  .تعايشها السلمي
. والبلد دميقراطية برملانية مستقرة طاملا اتسمت جبميع مسات الدميقراطيات الراسـخة         -٥

حلقيقة أظهر اليوم منها يف أي وقت مضى يف التطور التارخيي لترينيداد وتوباغو، ألن              وهذه ا 
ومن ذلك االنتقـال الـسلمي      . ٢٠١٠مايو  /البلد حيكمه بنجاح ائتالف حكومي منذ أيار      

للسلطة بني اإلدارات السياسية، وجمتمع مدين مفعم باحليوية، واحترام حكم القانون، مبـا يف             
، ومتثيـل    املتعددة  املستمرة وقنوات التعبري اإلنسان واحلريات األساسية،    ذلك التشبث حبقوق    

  .مصاحل املواطنني وقيمهم
            على الطاقة، إذ إن قطـاع الـنفط يعـود إىل            وقد كان اقتصاد البلد يقوم تارخيياً       -٦

 وقد نوع البلد اقتصاده علـى     .  عندما حفرت أول بئر للنفط يف جنوب ترينيداد        ١٨٦٧عام  
 بني بلدان الكارييب    مدى السنوات الثالثني املاضية، وأصبح أكثر االقتصادات التحويلية تقدماً        

 من دوالرات ترينيداد وتوبـاغو   دوالرا٩٨ً ٤٧٠يزية، إذ بلغ الدخل الفردي   إلنكلالناطقة با 
 يف املائة من النـاتج      ٣٥,٧ومتثل الطاقة اليوم    . ٢٠١٠ يف عام    ] دوالر أمريكي  ١٥ ٣٠٠[
         يف املائـة، واخلـدمات      ٥,٣ يف املائة، والصناعات التحويليـة       ٩,٩لي اإلمجايل، والبناء    احمل

  . يف املائة٣٧ يف املائة، والقطاعات األخرى ٠,٦ يف املائة، والزراعة ١١,٥املالية 
 للجماعة الكاريبيـة، فـإن سياسـتها         مؤسساً وملا كانت ترينيداد وتوباغو عضواً      -٧

ليمية تقوم على مبادئ تعزيز ودعم عافية االقتصاد اإلقليمي واستدامته، ومن مث االقتصادية اإلق
  .االستقرار االقتصادي ألعضاء اجملموعة

. ٢٠٠٨ و٢٠٠٠ يف املائة بني عـامي  ٨ بلغ متوسطه  حاداً وحقق اقتصاد البلد منواً     -٨
، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ي   باألزمة االقتصادية واملاليـة العامليـة يف عـام         وقد تأثر هذا النمو سلباً    

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة املالية   ٥,٨ يعادل   فسجلت احلكومة املركزية عجزاً   
 هـذا االنكمـاش     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وعكس الدخل الفردي يف عـامي       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ـ   ٣,٥بنسبة  ، و ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢,٤االقتصادي، إذ إنه اخنفض بنسبة       ة يف  ـ يف املائ
مث حصل بعد ذلك انتعاش متذبـذب يف       . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٢,٥بنسبة  ، و ٢٠٠٩عام  

غري أن أرقـام    . ٢٠١١ يف املائة عام     ٢,٥الدخل الفردي حيث قُدرت الزيادة املتوقعة بنسبة        
      ٢٠٠٩ يف املائة عـام      ٥,٣ و ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٤,٦البطالة ال تزال آخذة يف الزيادة من        

ويعكس ذلك التأثَري احمللي املتواصل الهنيار منو االقتصاد العـاملي    . ٢٠١٠ام   يف املائة ع   ٦إىل  
، ويلقي الضوء على استمرار هشاشة االقتصادات الصغرية أمـام          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عامي   

  .الصدمات اخلارجية
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، ضاعفت احلكومة جهودها لتحقيق ٢٠٠٠ومنذ أن وقع البلد إعالن األلفية يف عام        -٩
  عامـاً ١٤ على مـدى   إىل حيوية االقتصاد الذي شهد منواً      ونظراً. ية لأللفية األهداف اإلمنائ 

متتاليا، فإن احلكومة كانت قادرة على إحراز تقدم كبري صوب حتقيق مجيع األهداف احملددة              
ومل يغّير تضافر األزمة املالية واالقتصادية العامليـة والـشواغل          . يف األهداف اإلمنائية لأللفية   

لّص رفاهية ترينيداد وتوباغو أولويات احلكومة بشأن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            املتعلقة بتق 
  .وحتسني رفاهية مواطنيها

حـىت اآلن،    وقد حققت ترينيداد وتوباغو تقدما كبريا يف احلد من الفقـر املـدقع              -١٠
بـل  وجتاوزت هدف التعليم االبتدائي للجميع، إذ إن املواطنني يستفيدون اليوم من التعليم ق            

وقد قُضي أيضاً على التفاوت اجلنـساين يف مـرحليت   . االبتدائي واالبتدائي والثانوي والعايل 
  .التعليم االبتدائي والثانوي

ومن أولويات احلكومة الرئيسة أيضاً رفاهية املواطنني املصابني باإليـدز والعـدوى              -١١
 علـى إضـافة نظـم       اًوإذ تضع احلكومة يف اعتبارها ما سلف، فإهنا تعمل حالي         . بفريوسه

                             العـالج املـضاد للفريوسـات      وتعزيزها لضمان التنفيذ الكامل لسياستها الرامية إىل توفري         
                                                                          والرعاية الصحية اجليدة وغريمها من أشكال دعم النظم لفائدة مجيع املصابني باإليدز        العكوسة

   .              والعدوى بفريوسه
                                م العنيفة اليت ازدادت باطراد                      إىل وقف اجلرائ        ً حالياً                                 وتسعى حكومة ترينيداد وتوباغو       -  ١٢

ْ          وقد تزامن ذلك مع زيادة هشاشة البلد بوصفه َمْعرب          .                 يف العقد املنصرم                         لتجارة املخـدرات،     ً اً                                         َ 
        وقد اختذ   .                                                                          إىل موقعه على طول طريق املرور العابر بني اجلنوب املنتج والشمال املستهلك          ً نظراً

                                    رائم العنيفة يف ترينيداد وتوباغو                                                             االئتالف احلكومي احلايل إجراءات صارمة للحد من آثار اجل        
                  الذي يهدف إىل        ٢٠١١                               قانون مكافحة العصابات لعام                                      عن طريق سن تشريعات عدة مثل       

                                                                                       القضاء على اجلمعيات اليت تقوم بأنشطة غري مشروعة واحلفاظ على سالمة الناس على خري              
ر بالبشر ألول  الذي ال يكتفي بتجرمي االجتا٢٠١١قانون االجتار يف البشر لعام ، وكذا    وجه

  .مرة يف ترينيداد وتوباغو، بل يوفر محاية جد حمددة للنساء واألطفال الضحايا

  أحكام السياسات العامة والقانونية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ثالثاً  

  الدستور  - ألف  
 ٣١نصَّ دستور االستقالل على أن ترينيداد وتوباغو دولة دميقراطية ذات سيادة يف               -١٣
  . ترأسها جاللة امللكة١٩٦٢أغسطس /آب
 يعتـرب    مجهوريـاً  ، اعتمدت ترينيداد وتوباغو دستوراً    ١٩٧٦أغسطس  / آب ١ويف    -١٤

والرئاسة منصب مستقل، وال يشارك الرئيس يف الـسياسة         .  للدولة رئيس اجلمهورية رئيساً  
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وإذا كان . قدان معاًوينتخب الرئيَس هيئة انتخابية تتألف من جملسي الربملان اللتني تنع. احلزبية
وعليـه، فـإن    . رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة، فإن رئيس الوزراء هو رئيس احلكومة          

وخيول الدستور الرئيس سـلطة تعـيني       . الرئيس ال يتدخل مباشرة يف تنفيذ سياسة احلكومة       
  .رئيس الوزراء وأعضاء جملس الشيوخ وقضاة حمكمة النقض

، وكل قانون ال ينسجم مع الدستور ملغي بقدر عدم          والدستور هو القانون األمسى     -١٥
  .ويستلزم إدخال تعديالت على الدستور أغلبية خاصة يف الربملان. انسجامه

. ويقر الدستور ويضمن محاية حقوق مواطين ترينيداد وتوباغو وحرياهتم األساسـية            -١٦
مللكية واحلـق يف    فهو ينص على حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه والتمتع با            

عدم سلبها منه ما عدا يف إطار القانون؛ واحلق يف املساواة أمام القانوين ومحايـة القـانون؛                 
واحلق يف احترام اخلصوصية واحلياة األسرية؛ واحلق يف املساواة يف املعاملة أمام أي سلطة عامة 

ـ            ن اآلراء الـسياسية؛    تزاول أي مهام؛ واحلق يف االنضمام إىل األحزاب السياسية والتعبري ع
وحق كل والد أو وصي يف أن ُيلحق طفله أو املوصى عليه مبدرسة من اختيـاره؛ وحريـة                  
التنقل؛ وحرية الضمري واالعتقاد الديين والطقوس الدينية؛ وحرية الفكر والتعـبري؛ وحريـة             

  .التجمع وتكوين اجلمعيات؛ وحرية الصحافة
قه األساسية املنصوص عليها يف الفصل      ويكفل الدستور حق كل فرد يزعم أن حقو         -١٧

األول انتهكت أو قمعت أو حيتمل أن تنتهك وتقمع يف أن يلجأ إىل احملكمة العليا السترداد                
  .حقوقه

  الربملان  - باء  
ترينيداد وتوباغو دميقراطية برملانية تنسج على منوال النظام الربملاين الربيطاين، وتتقيد             -١٨

ن احلكومة من السلطة التنفيذية والسلطة التـشريعية والـسلطة          وتتكو. مببدأ فصل السلطات  
  .القضائية

، وجملس الشيوخ، الـذي      عضواً ٤١ويتألف الربملان من جملس النواب، الذي يضم          -١٩
.  سنوات النتخاب أعضاء جملس النواب     ٥وتعقد االنتخابات الربملانية كل     .  عضواً ٣١يضم  

، بناء على مشورة رئيس الوزراء،      ٣١، من أصل     يف جملس الشيوخ    عضواً ١٦ويعني الرئيس   
ويعني الرئيس التسعة الباقني بناء علـى سـلطته         .  بناء على مشورة زعيم املعارضة     ٦ويعيَّن  

وخيـول الدسـتور   . التقديرية باعتبارهم أعضاء ميثلون مصاحل خمتلف أطياف اجملتمع املـدين      
بقيادة رئيس الوزراء، مسؤولية إدارة ويتحمل جملس الوزراء، . الرئيس كل السلطات التنفيذية  

وجملس الوزراء مسؤول أمام الربملان عن مجيع املسائل        . احلكومة وتوجيهها يف عملها اليومي    
ويتمتع رئيس الوزراء وحده بسلطة تعيني الوزراء على        . اليت تندرج يف ضمن السياسة العامة     

  .أساس تعيينات الرئيس بعد استشارة رئيس الوزراء
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ز للرئيس، وفقاً ملشورة رئيس الوزراء، حل الربملان يف أي وقت أثناء واليته اليت وجيو  -٢٠
. وجيب التفريق بني الذراع التنفيذية من احلكومة وبني الـشق التـشريعي           .  سنوات ٥تدوم  

ويسمح الدستور  . فبموجب الدستور، كل السلطات التنفيذية من مسؤولية رئيس اجلمهورية        
ويـنص  . ان الرئيس، من الناحية التنظيمية، مبمارسة سلطات تنفيذية       للموظفني التابعني لديو  

الذي يتألف من رئيس الوزراء، والنائب العـام، والـوزراء     (الدستور على أن جملس الوزراء      
  .مسؤول عن التوجه واإلدارة العامان للحكومة، وهو مسؤول أمام الربملان) اآلخرين

  القضاء  - جيم  
وهو يتألف من   . ليزيكوتوباغو القضائي إىل القانون العريف االن     يستند نظام ترينيداد      -٢١

وتتألف حمكمة النقض من احملكمـة العليـا        . طبقات عدة، هي حمكمة النقض وحماكم الصلح      
وتعد اللجنـة القـضائية     . وحمكمة االستئناف، ومتارس صالحيات يف القضايا املدنية واجلنائية       

 ١٣وتتوزع حماكم الصلح على     . لنهائية يف ترينيداد وتوباغو   التابعة جمللس امللكة اخلاص احملكمة ا     
  . للبت يف القضايا اجلنائية األقل حدة والقضايا املدنية البسيطةدائرة قضائية، وتنعقد يومياً

، أنشئت حمكمة أسرة خاصة ضمن حماكم الصلح واحملكمة العليـا           ٢٠٠٤ويف عام     -٢٢
ايا األسرة، مبا فيها الطالق، ونفقة األطفـال،        وحمكمة األسرة مكلفة جبميع قض    . على السواء 

  .وإساءة املعاملة الزوجية، ومنح أوامر إثبات األبوة
وتقدم طعون حماكم الصلح وتلك املوجهة إىل احملكمة العليا إىل حمكمة االستئناف،              -٢٣

ويتحمل رئيس القضاة،   . لتراكوتقدم طعون حمكمة االستئناف إىل جملس امللكة اخلاص يف ان         
  .هو رئيس حمكمة االستئناف، مجيع مسؤوليات إقامة العدل يف ترينيداد وتوباغوو

 بصفتها حمكمة تدوينية أعلى درجة هلا نفس        ١٩٦٥وأنشئت حمكمة صناعية يف عام        -٢٤
إهنا حمكمة شديدة التخصص، اختصاُصها الفريد مـستمد مـن     . الصفة اليت للمحكمة العليا   

والدور الرئيس للمحكمة هو فض نزاعات العمـل        . تماعيةمسؤوليتها عن حتقيق العدالة االج    
استحقاقات تقليص  قانون  و،  ١٩٧٢قانون عالقات العمل لعام     وقضايا أخرى يشري إليها     

قانون احلد  و،  ١٩٩٨ محاية األمومة لعام     قانونو،  ١٩٨٥عدد العمال وإهناء اخلدمة لعام      
  .٢٠٠٠لعام ) املعدل(األدىن لألجور 

   حقوق اإلنسانإطار محاية  - دال  
ترينيداد وتوباغو طرف يف الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان التاليـة، يف              -٢٥

  :مجلة صكوك
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ •

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ •
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 ييز العنصري؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم •

 اتفاقية حقوق الطفل؛ •

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •

 ؛                                           املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفالاتفاقية الهاي  •

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ •

 :وكوالن امللحقان هبااتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوت •

   ،               النساء واألطفال           وخباصة  ،                                            بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص      •
 ؛          عرب الوطنية                                               املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة

                                                                    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو املكمـل        •
  .                    مية املنظمة عرب الوطنية                              التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر

 اتفاقيات أساسية واتفـاقيتني     ٨وعالوة على ذلك، صدقت ترينيداد وتوباغو على          -٢٦
  .التذييل الثاينانظر . تتسمان باألولوية يف إطار نظام منظمة العمل الدولية

                                        اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف    وعلى الصعيد اإلقليمي، وقعت ترينيداد وتوباغو         -٢٧
وجيب إدراج مجيع املعاهدات،    . )                        اتفاقية بيليم دو بارا    (                                          ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه     

حماكم ترينيداد وتوبـاغو   مبا فيها اتفاقيات حقوق اإلنسان، يف القانون احمللي قبل أن حتتج هبا   
  .وُتْنفذها

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - رابعاً  

  احلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ب  - ألف  
ينص الفصل األول من دستور مجهورية ترينيداد وتوباغو على التزامـات الدولـة               -٢٨

القانونية، املؤسَّسة على مبادئ الدميقراطية وحكم القانون، باالعتراف حبقوق اإلنسان لشعب           
ا حق كـل    ومن بني احلقوق املنصوص عليه    . ترينيداد وتوباغو وحرياته األساسية وتعزيزها    

املواطنني يف املساواة يف املعاملة أمام القانون ويف محاية القـانون، واحلـق يف االنـضمام إىل       
األحزاب السياسية والتعبري عن اآلراء السياسية، وحرية الفكر والتعبري، وحريـة الـصحافة،             

يف وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، وحرية الضمري واالعتقاد الديين والطقـوس الدينيـة،             
  .سياق فصل الكنيسة عن الدولة

 يف الوصول   عاماً  عامة الناس حقاً   ٢٠٠٣لعام  ) املعدل(قانون حرية اإلعالم    ومينح    -٢٩
وال حيد هذا احلقَّ إال االسـتثناءات       . إىل الوثائق الرمسية للسلطات العامة والقضايا املتعلقة هبا       
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األعمال التجارية لألشخاص الذين    الالزمة حلماية مصاحل الناس األساسية والشؤون اخلاصة و       
ويبني سن هذا القانون التزام الدولـة       . مجعت السلطات العامة معلومات عنهم واحتفظت هبا      

بنظام للحوكمة منفتح وشفاف ومسؤول؛ وملا كان البلد دميقراطية، فإن سن ذلك القـانون              
 السياسة العامة وتلقـي   عمليان حبق الفرد يف االستعالم عن أي جانب من      واعترافاً يعد تعبرياً 

  .ردود صحيحة من حيث الوقائع
 على التوايل،   ١٩٩٠ و ١٩٧٠ورغم حماولتني لالنقالب على دستور اجلمهورية يف          -٣٠

مل يسجَّل يف ترينيداد وتوباغو أي احتجاز سياسي تعسفي ملواطنيها أو سجنهم أو نفـيهم؛               
ويف كلتـا   .  التهم املوجهـة إلـيهم     وقد قدم مرتكبو تلك احملاولتني إىل احملاكم لإلجابة عن        

احلالتني، ما يزال األشخاص الذين كانوا مسؤولني آنئذ، ومعظمهم أفرجت عنهم احملـاكم،             
وإذا مل تكـن    . ينعمون جبميع احلقوق واحلريات املرتبطة باملواطنة واليت ينص عليها الدستور         

ت املتعاقبة قـد منعـت      ترينيداد وتوباغو قد وقعت اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن احلكوما        
  .التعذيب قوالً وفعالً

مث إن وجود صحف يومية وأسبوعية يف ترينيداد وتوباغو، وكذا العديد من حمطات               -٣١
 كل جانب مـن احليـاة       اإلذاعة اليت تبث برامج حوارية واتصال مباشر عدة تناقش تقريباً         
ـ          إىل نظـراً و. داد وتوبـاغو الوطنية، يؤكد أن حرية التعبري والصحافة حقيقة واقعة يف تريني

استمرار الشواغل إزاء دور الصحافة يف جمتمع حر، والشواغل اليت تعـرب عنـها احلكومـة                
واجملتمع ككل بني الفينة واألخرى، اعتمدت وسائل اإلعالم بعض املبادئ التوجيهية العملية            

  .طاع نفسهعن طريق التنظيم الذايت، وذلك بالتقيد باملعايري املقبولة اليت وضعها الق
 تنشده احلكومة لتعزيز التنمية املـستدامة        رئيساً ويظل مبدأ احلوكمة الرشيدة هدفاً      -٣٢

وترى يف هذا الصدد أن على الشعب أن يتقاسم مثار التنمية الوطنية، على             . لترينيداد وتوباغو 
 لكل مواطن، دون متييز، كي حيقق طموحاته ويتمتع بكامل حقـه يف   أن توفر الدولة الفرصة   

  .املسامهة يف التنمية الوطنية قدر استطاعته

  أمني املظامل  -١  
 مع االلتزام املنصوص عليه يف الدستور والقاضي حبماية الفـرد مـن الظلـم               متاشياً  -٣٣

 باعتباره ميزة من ميزات الدستور اجلمهوري       ١٩٧٧البريوقراطي، أنشئ ديوان املظامل يف عام       
  وغري سياسي ميكن للمواطنني بواسطته أن يقدموا طعونـاً          مستقالً لترينيداد وتوباغو، وكياناً  

وهكذا، فإن أمني املظامل خمول تقدمي خدمة غري منحازة وغـري رمسيـة             . على الظلم اإلداري  
وسريعة للناس عن طريق التحقيق يف الشكاوى مـن اإلدارات والوكـاالت والـسلطات              

 مكاتب دائمة يف مجيـع أحنـاء   ٣وهذه اخلدمة متاحة على أوسع نطاق ممكن يف      . احلكومية
 اجملتمعات احمللية يف مواعيد حمـددة شـهرياً        ويضاف إىل ذلك أن أمني املظامل يزور      . البالد
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ليسّهل على الناس تقدمي شكاواهم وليوّعيهم حبقوقهم وواجباهتم بصفتهم أعضاء يف جمتمـع             
  .دميقراطي حر

يس الوزراء وزعيم املعارضة؛ ويتوىل     ويعّين الرئيس أمَني املظامل بعد أن يتشاور مع رئ          -٣٤
وهو مـسؤول أمـام     .  سنوات، مع إمكانية متديدها    ٥أمني املظامل منصبه لفترة ال تتجاوز       

  .الربملان فقط الذي يقدم إليه تقارير سنوية قانونية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
وإذا كانت  . نسان لكل املواطنني  ينص دستور ترينيداد وتوباغو على محاية حقوق اإل         -٣٥

احلكومة تعترف بضرورة احلفاظ على أمن مواطنيها وباحلاجة إىل اختاذ تدابري حامسة لوضـع              
حد لألنشطة اإلجرامية والتخفيف من آثارها، فإهنا نفذت العديد من التدابري على الصعيدين             

  .الوطين واإلقليمي للتغلب على تلك التحديات
وطين، تشمل تلك التدابري، يف مجلة ما تشمل، توفري املزيد من املوارد            فعلى الصعيد ال    -٣٦

لدائرة شرطة ترينيداد وتوباغو، وتقدمي تدريب إضايف على خمتلف أساليب اكتشاف اجلرائم،            
وزيادة عدد ضباط الشرطة، وزيادة استحقاقات مجيع موظفي إنفاذ القوانني، وسن عدد من             

، ٢٠١١قانون مكافحة العصابات لعام و، ٢٠٠٠ف لعام قانون االختطاالتشريعات، منها 
  .٢٠١١لعام ) املعدل(قانون الكفالة و

وإذا كانت ترينيداد وتوباغو تقر باآلثار الضارة للمنتجات الفرعية للتجـارة غـري               -٣٧
املشروعة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها، فإهنا استفادت من جهود متعددة            

                                         مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع       ، مثل العمل الذي يضطلع به حالياً      األطراف عدة 
 والذي يرمي إىل تدمري األسـلحة                                                                   السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       

  .النارية وإدارة املخزونات، وكذا عمل منظمة الدول األمريكية يف جمال وسم األسلحة النارية
ل التعاون الثنائي مع الواليات املتحدة األمريكية نفاذ إدارة شرطة ترينيـداد       وقد سه   -٣٨

، وهو نظام شـبكي لتقـدمي       )eTrace" (تريس - إي"وتوباغو إىل نظام التعقب اإللكتروين      
طلبات تعقب األسلحة النارية عزز القدرات احمللية على رصد حركـة األسـلحة الناريـة               

        عـن                                          الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومـات    ويؤمل أن ُتربط    . املستعملة يف ارتكاب اجلرائم   
 عن طريق حتديد     "         اجلرائم أسلحة "                                 ، وهي مبادرة إقليمية تستهدف       )RIBIN (                 نوعية املقذوفات   

وكذلك بنظم دولية أخرى، مثل شـبكة الواليـات   " تريس - إي"نوعية املقذوفات، بنظام  
  ).NIBIN(وفات املتحدة الوطنية املتكاملة لتحديد نوعية املقذ

وكانت ترينيداد وتوباغو أيضاً من املؤيدين الفاعلني إلبرام معاهدة دولية لتجـارة              -٣٩
  .األسلحة تضع معايري دولية موحدة السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها

ويف الوقت الذي أشارت فيه احلكومة إىل أن ما يهدد أمن الشخص يتخـذ اليـوم                  -٤٠
 إىل التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات، فإهنا استمرت يف سن تشريعات            ظراًن عدة   أشكاالً
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قانون جرائم حتويل   و،  ٢٠٠٠قانون إساءة استعمال احلاسوب لعام      حلماية املواطنني، مثل    
وقد طُرح يف . ٢٠١١قانون املعامالت اإللكترونية لعام و، ٢٠٠٠لعام  اً  األموال إلكتروني 

، الذي يسعى إىل محاية خصوصية      ٢٠١١نون محاية البيانات لعام     مشروع قا جملس النواب   
وعالوة على ذلك، أنشئت جلان مشتركة . املعلومات الشخصية لألفراد اليت أدخلت إلكترونياً

بني الوزارات للتعاطي مع تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت واعتمـاد مقاربـة منـسقة              
  .الستراتيجية األمن اإللكتروين

ت حكومة ترينيداد وتوباغو باحلاجة إىل تدعيم اإلطار القـانوين للتـصدي            واعترف  -٤١
لتهديدات اإلرهاب الناشئة بسبب الصبغة العاملية لإلرهاب ومواطن الضعف احملتملة للـدول            

) املعـدل (مكافحة اإلرهاب    قانون   وعليه، فقد سنت تشريعات رئيسة عدة، منها      . الصغرية
قانون اعتراض االتصاالت   ومتويل األنشطة اإلرهابية؛    ، الذي ينص على جترمي      ٢٠١٠لعام  
 الذي يتعلق بأمور منها تنظيم اعتراض االتصاالت واقتناء الوسائل اليت ميكـن             ٢٠١٠لعام  

التوسل هبا لفك رموز البيانات اإللكترونية احملمية بالترميز أو بكلمات السر أو احلصول عليها؛              
 الذي  ٢٠١١لعام  ) ٢رقم  ) (املعدل(نيداد وتوباغو   قانون وحدة االستخبارات املالية لتري    و

ُسن إلنشاء وحدة االستخبارات املالية املكلفة بتنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية بـاإلجراءات             
  .املالية املتعلقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

  اللجوء إىل العدالة  -٣  
وباغو لتعزيز حقوق املواطنني    من األسس اليت تقوم عليها مقاربة حكومة ترينيداد وت          -٤٢

وحرياهتم األركان الرئيسة لتأمني أصول احملاكمات ومعاملة القانون للجميـع علـى قـدم              
وملا كانت وزارة العدل هي الوكالة احلكومية املكلفة بإصالح نظام العدالة اجلنائية            . املساواة

 أصحاب املـصلحة    عن طريق تعديل التشريعات اجلنائية وسنها، فإهنا أجرت مشاورات مع         
  .الرئيسيني يف إطار عملية اإلصالح التشريعي

  :وفيما يلي بعض التشريعات اليت تنظر فيها وزارة العدل حالياً  -٤٣
 إىل تقليص املدة     يهدف ١٩١٧يف اجلرائم اخلطرية لعام     ) التحقيق األويل (قانون   •

ري احملاكمـة يف    ومن املتوقع أن جت   . بني توجيه التهمة واحملاكمة يف احملكمة العليا      
 غضون سنة من توجيه التهمة حبيث يقضى على تراكم القضايا يف احملكمة العليا؛

لتأمني احلصول على خدمات     ١٩٧٦قانون املساعدة واملشورة القانونيتني لعام       •
املساعدة القانونية وتقدميها يف مجيع أحناء البالد، وتغيري معايري األهلية لتسهيل جلوء            

 اس إىل النظام؛عدد أكرب من الن

لزيادة عدد اجلرائم اجلنسية الـيت يـشملها         ١٩٨٦قانون اجلرائم اجلنسية لعام      •
القانون وتوسيع نطاقها وإلغاء القانون الذي حيكم سجل مرتكيب اجلرائم اجلنـسية            

 واستبدال غريه به؛
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 الذي يعكس التحول من األسلوب اجلزائي       ٢٠٠٤مشروع قواعد السجن لعام      •
لسجون إىل أسلوب يركز على النجاح يف إعادة إدماج اجلنـاة يف            يف علم إدارة ا   

  .اجملتمع
وتدير وزارة العدل، يف إطار مسؤولياهتا، بالتعاون مع وزارة األمن القـومي عنـد                -٤٤

  : للغاية يف توفري سبل اللجوء إىل العدالة مهماًاالقتضاء، وكاالت عدة تؤدي دوراً
ونزيهة حتقق يف الشكاوى املرفوعة علـى   هيئة مستقلة هيئة الشكوى من الشرطة  •

 ضباط الشرطة، مبن فيهم موظفو الشرطة البلدية والشرطة االحتياطية اخلاصة؛

 تسدي املشورة إىل الرئيس عنـد       اللجنة االستشارية املعنية بسلطة إصدار العفو      •
ممارسته سلطة إصدار العفو عن أي شخص مدان بارتكاب جرمية ختالف قـوانني             

 وباغو أو ختفيف عقوبته؛ترينيداد وت

 يوفر وسائل بسيطة وفعالة وعادلة وإنـسانية ميكـن          جملس التعويضات اجلنائية   •
 لضحية جرمية عنف أن حيصل بواسطتها على تعويض عن اإلصابات اليت حلقت به؛

 بوصفه آلية حلماية    ٢٠٠٩نوفمرب  / أنشئ يف تشرين الثاين    مركز احتجاز املهاجرين   •
ويؤوي املرفق  . وا على أساس أهنم مهاجرون حمظورون     حقوق اإلنسان ملن احتجز   

، منفصلني بعضهم عن بعض، ويضمن احترام حقـوقهم          ونساءً حمتجزين، رجاالً 
وحيرص املركز على إيواء مجيـع      . اإلنسانية األساسية، مبا فيها حرية التعبري الديين      

. األشخاص املصنفني على أهنم مهاجرون حمظورون مبعزل عن سـائر احملتجـزين           
وعالوة على ذلك، يوفر املركز أسباب الراحة املادية جلميـع املهـاجرين غـري              
الشرعيني، وسبل التمثيل القانوين، وفرص التعليم، والرعاية الـصحية، ووسـائل           

وتيسَّر الزيارات مـن    . االستجمام املناسبة، والغذاء الكايف، وفقاً للمعايري الدولية      
 املمارسات الدولية؛ مع أفضل مجيع فئات األشخاص متاشياً

 إلعادة النظـر يف     ٢٠٠٢ أنشئت يف عام     وحدة إصالح قانون العقوبات وتعديله     •
وسعت السلطات بالتدريج منذئذ إىل تنفيذ اإلصالحات يف نظام         . قانون العقوبات 

العدالة اجلنائية بالتحول عن املقاربة اجلزائية إىل نظام العدالة اإلصـالحية إلعـادة             
ويـؤدي  . إعادة إدماجهم بفعالية يف نظام السجون ويف أسرهم       تأهيل احملتجزين و  

 يف هذه العملية، يف حني يشجَّع اجلناة على حتمل مسؤولياهتم            فاعالً الضحايا دوراً 
  .عن أفعاهلم

ون ترينيداد وتوباغو بالقواعد الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة          ـوتسترشد إدارة سج    -٤٥
وحيتجـز  . ء املنفصل عـن سـجن الرجـال       وُتحبس السجينات يف سجن النسا    . السجناء

ويودع املدانون يف سجن    . األشخاص الذين ينتظرون جلسات احملكمة يف احلبس االحتياطي       
ذي حراسة مشددة وسجن بورت سبني، يف حني حيتجز الذكور املدانون الذين تقل أعمارهم 
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لبالغـات يف    عن السجينات ا   وتؤوى الشابات بعيداً  .  يف مركز تدريب الشباب    عاماً ١٨عن  
  .مكان منعزل من سجن النساء

الروحيـة، واملـشورة    /وتشمل برامج إعادة التأهيل يف السجون املشورة الدينيـة          -٤٦
السلوكية، واملساعدة والدعم بواسطة الوعي الذايت، والتحكم يف الغضب، وإعـادة           /النفسية

ياضية، إضافة إىل التدريب  تأهيل مدمين املخدرات، والتعليم األكادميي، واألنشطة الثقافية والر       
  .املهين
. وتدرك احلكومة أن االكتظاظ هو أحـد دواعـي القلـق يف نظـام الـسجون                 -٤٧

. سيما اجلـرائم اخلطـرية     فاإلحصاءات املتاحة تؤكد االجتاه حنو زيادة اإلجرام يف البالد، ال         
 علـى مـدى     ففيما يلي، على سبيل املثال، عدد أعمال القتل املرتكبة يف ترينيداد وتوباغو           

فللتخفيف من  . ٤٧٣: ٢٠١٠؛  ٥٠٧: ٢٠٠٩؛  ٥٤٧: ٢٠٠٨: السنوات الثالث األخرية  
 ١٩٩٤ آخر ذا حراسة مشددة يف عام  املشكالت النامجة عن االكتظاظ، بنت احلكومة سجناً      

وبين سجن للنساء أيـضاً يف عـام        .  شخصاً ١ ٥١١  ويؤوي حالياً   شخصاً ٢ ٤٥٣سعته  
ومع أن كال املرفقني يعمل     .  أشخاص ١١٠ ي حالياً  شخص ويؤو  ٢٠٠ تبلغ سعته    ٢٠٠٢

دون طاقته االستيعابية، فإن احلكومة تعترف باحلاجة إىل إدخال حتسينات على جممل ظروف             
 مقيد مبوارد اقتصادية حمدودة، وهي ملتزمـة         نامياً السجن، على اعتبار ترينيداد وتوباغو بلداً     

  :ءات التاليةبإدخال تلك التحسينات، وهذا ما تثبته اإلجرا
 سنة املـدانني    ١٦ لتتيح لألشخاص دون     شعبة وقف التنفيذ رهن املراقبة    أنشئت   •

 .بارتكاب جرائم بدائل عن السجن

 يوفر األمن والسالمة والدعم للشهود وُمعاليهم، وللعـاملني         برنامج محاية الشهود   •
تهم يف جمايل القضاء والقانون وغريهم ممن قد تتعرض حياهتم للخطر بسبب مشارك           

 .يف نظام العدالة اجلنائية

 يقدم خدمات َمَرضـّيات الطـب       مركز ترينيداد وتوباغو لعلم الطب الشرعي      •
  .الشرعي وعلم الطب الشرعي التحليلي

  عقوبة اإلعدام  -٤  
من دستور مجهورية ترينيداد وتوباغو حبق الفرد يف احلياة واحلرية          ) أ(٤تعترف املادة     -٤٨

وتـرى  .  عدم سلب ذلك منه، ما عدا يف إطـار القـانون           واألمان على شخصه، واحلق يف    
ترينيداد وتوباغو، اليت تأخذ بعقوبة اإلعدام يف إطار نظامها القانوين احمللي، أن تطبيق هـذه               
العقوبة أو أي عقوبة أخرى أمر من العدالة اجلنائية يدخل يف ضمن الوالية القضائية الوطنيـة            

يف ترينيداد وتوباغو ال تطبق إال على جـرائم القتـل           فعقوبة اإلعدام   . للدول ذات السيادة  
واخليانة؛ والبلد مقتنع بأن تطبيق هذه العقوبة ال يتعارض مع التزاماته مبقتضى العهد الـدويل               

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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، رأى جملـس امللكـة   WIR 412 PC 64 ]٢٠٠٤[ ماتيوز ضد الدولةففي حالة   -٤٩
ة النهائية للبلد، أن احلكم باإلعدام يف قضايا القتل يف ترينيداد وتوباغو            اخلاص، بصفته احملكم  
  .إجباري وليس اختيارياً

بيد أنه ينبغي االعتراف بأن أصول احملاكمات، قبل تطبيق حكم اإلعـدام، تراعـى                -٥٠
فالضمانة األوىل تكفل ختفيف احلكم باإلعدام      . بعناية عن طريق فرض العديد من الضمانات      

وتـستند  .  سنوات من تاريخ صدور احلكم     ٥لسجن مدى احلياة إن مل يطبق يف غضون         إىل ا 
 اليت WIR 340 PC 43 ]١٩٩٣[برات ومورغان ضد املدعي العام هذه القاعدة إىل قضية 

 يف تطبيق احلكـم     نظر فيها جملس امللكة اخلاص واليت قضى أعضاؤه بشأهنا بأن التأخر كثرياً           
  . إىل حد العقوبة الالإنسانيةباإلعدام بعد صدوره قد يصل

وختول الضمانة الثانية السجني احملكوم عليه باإلعدام الطعن يف احلكم لدى حمكمـة               -٥١
االستئناف يف ترينيداد وتوباغو؛ ويف النهاية، إىل اللجنة القضائية جمللس امللكـة اخلـاص يف               

  .لترا بصفتها حمكمة االستئناف النهائيةكان
 إىل  لثالثة حبق السجني الذي حكم عليه باإلعدام يف أن يقدم طلبـاً           وتتعلق الضمانة ا    -٥٢

فهذه اللجنـة   .  من الدستور  ٨٩اللجنة االستشارية املعنية بسلطة إصدار العفو مبوجب املادة         
تسدي املشورة إىل الرئيس عند ممارسته سلطة إصدار العفو عن أي شخص مدان بارتكـاب         

  .و أو ختفيف عقوبتهجرمية ختالف قوانني ترينيداد وتوباغ
واحلكومة تعمـل   . ١٩٩٩وجيدر باإلشارة إىل تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام            -٥٣
 على إعادة النظر يف قوانينها املتصلة بعقوبة اإلعدام قصد اعتماد تصنيف مـن ثـالث                حالياً

ضوع ويظل هذا املو  . طبقات من القتل ال يطبق حكم اإلعدام بشأهنا إال على أشنع احلاالت           
  .حمل نقاش عام مستمر يف مجيع أحناء ترينيداد وتوباغو

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - باء  

  احلق يف العمل  -١  
تعتمد سياسة عالقات العمل يف ترينيداد وتوباغو على التقيـد مببـادئ التفـاوض                -٥٤

اسطة النقابات اليت متثلهم من أجـل وضـع         اجلماعي الطوعي بني أرباب العمل والعمال بو      
وعالوة على ذلك، صدقت ترينيداد وتوباغو على االتفاقيـات         . أحكام االستخدام وشروطه  

األساسية الثماين واتفاقيتني عن احلوكمة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات األولويـة،             
 مع أفضل املمارسات     العمل، متاشياً  األمر الذي يعين التزام احلكومة باالرتقاء التدرجيي مبعايري       

  .الدولية
 بإجناز هدف منظمة العمل الدولية القاضـي         كامالً داد وتوباغو التزاماً  يوتلتزم ترين   -٥٥

 سياسـة  ٢٠١١ومن املعتزم يف هذا الصدد أن ينفَّذ يف هناية عام         . ببناء مستقبل للعمل الالئق   
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 ملبـادرات    ثالثيـاً   اللذين سيوفران إطـاراً    احلكومة وبرنامج عملها املتعلقني بالعمل الالئق     
ويثبت هذا االلتزاَم حبمايـة     . الشركاء االجتماعيني لتحقيق عمل منتج وحمترم وآمن للجميع       

الذي زاد   ٢٠١٠أمر احلد األدىن لألجور لعام      حقوق العمال وضمان احلق يف العمل سن        
 يف   دوالراً ١٢,٥٠ إىل    دوالرات ترينيـداد وتوبـاغو     ٩هذا احلد على الصعيد الوطين من       

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١ من الساعة ابتداًء
وتدعم ترينيداد وتوباغو هبمة سن اتفاقية العمال املرتليني اليت اعتمدهتا منظمة العمل              -٥٦

 مع مبادئ العمل الالئـق، اعتمـدت تـشريعات          ومتاشياً. ٢٠١١يونيه  /الدولية يف حزيران  
ازل يف التماس التعويض لدى احملكمة الصناعية إن فصلوا عن العمل بعد            إلدراج حق خدم املن   

  .٢٠١٠أمر احلد األدىن لألجور لعام  تقدميهم شكاوى بشأن انتهاك
مركز الدعوة إىل مناصـرة املـصابني       "، أنشأت ترينيداد وتوباغو     ٢٠١٠ويف عام     -٥٧

تنمية املؤسسات الـصغرية    داخل وزارة العمل و   " باإليدز والعدوى بفريوسه وإدامة عالجهم    
السياسة الوطنية ملكافحة اإليدز والعدوى     "واملركز، الذي تتمثل واليته يف تنفيذ       . والصغرى

لضمان حقوق اإلنسان األساسية للمصابني بالفريوس وباإليـدز،        " بفريوسه يف أماكن العمل   
  .كيان رائد يف نصف الكرة الغريب

 الصغرية والصغرى برامج عدة حلل مـشكلة        وتدير وزارة العمل وتنمية املؤسسات      -٥٨
، وبرنامج العقود اجملتمعية، وخدمـة التوظيـف        "برنامج تقليص معدل البطالة   "البطالة، مثل   

  .الوطنية

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية  -٢  
بشرية، وهي  تعترف حكومة ترينيداد وتوباغو بالعالقة الوثيقة بني الصحة والتنمية ال           -٥٩

ملتزمة بتحسني الصحة والرفاهية العامة للسكان عن طريق التركيز على النهوض بالـصحة             
ومن بـني أهـم الـسياسات       . والتدخالت الصحية للتصدي ألشيع أسباب املرض والوفاة      

  :والربامج اليت نفذت اآليت
  املساعدة املالية للمرضى احملتاجني •

 احملتاجني مساعدة مالية للمرضـى املـؤهلني        يوفر برنامج املساعدة املالية للمرضى    
  .الذين ال يستطيعون حتمل اإلجراءات الطبية الضرورية والتداوي

  برنامج مساعدة املصابني بأمراض مزمنة •
أخذت ترينيداد وتوباغو مبقاربة استباقية ملكافحة األمراض غري املعدية على الصعيد           

للجنة االستشارية الوطنية املعنيـة     ويشمل ذلك إنشاء ا   . الوطين واإلقليمي والدويل  
باألمراض غري املعدية لتوجيه التدخالت االستراتيجية يف ميدان الوقاية واملكافحة،          

 والذي يدعو إىل عقد دورة استثنائية للجمعية        ٢٠٠٩واالقتراح الذي قدم يف عام      
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 وأطلقت احلكومة أيـضاً برنـامج     . العامة لألمم املتحدة عن األمراض غري املعدية      
 قصد زيادة فرص تلقي العالج عن       ٢٠٠٣مساعدة املصابني بأمراض مزمنة يف عام       

 ملعاجلة أمراض مزمنة حمددة، منها السكّري وفرط ضغط الدم          طريق التداوي جماناً  
  .والزََّرق وبعض أنواع األمراض القلبية الوعائية والربو

كومـة إىل   ومن خالل جدول أعمال تشريعي حافل يف جمال الصحة، سـعت احل             -٦٠
االرتقاء بالنوعية اإلمجالية لنظام الرعاية الصحية، يف مجلة أمور، عن طريق حتـسني املعـايري               

مشروع قـانون اعتمـاد     :  إىل وضع تشريعات يف اجملاالت التالية      حالياًلذا، ُيعمد   . املناسبة
  .٢٠١١مشروع قانون نقل الدم لعام و، ٢٠١١خدمات الصحة الوطنية لعام 

قانون خدمات سيارات اإلسـعاف واملـوظفني       طورات املهمة للغاية سن     ومن الت   -٦١
، الذي ينتظر اإلعالن، والذي سيوفر أساس       ٢٠٠٩الطبيني العاملني يف جمال الطوارئ لعام       

الـذي   ٢٠٠٩لعـام   ) املعدل(قانون الصحة العقلية    إنشاء هيئة اإلسعاف الوطنية، وكذا      
  .راض عقلية املرافق الصحية ورعايتهم وعالجهميسعى إىل توفري إطار لدخول املصابني بأم

 على وتعمل احلكومة حالياً. ٢٠٠٤وأنشئت جلنة تنسيق وطنية معنية باإليدز يف عام   -٦٢
وضع الترتيبات املؤسسية املناسبة إلنشاء هذه اللجنة النظامية لتنسيق مجيع السياسات املتعلقة            

وتتمثل سياسية . وتنفيذها ورصدها ومراجعتهايف ترينيداد وتوباغو  باإليدز والعدوى بفريوسه
العـالج  لذا، فـإن    . احلكومة يف تلقي اجلميع الرعاية والعالج من اإليدز والعدوى بفريوسه         

وقد أحـرز   .  جلميع املصابني  شديد الفعالية مبضادات فريوسات النسخ العكسي متوفر جماناً       
بشري من األم إىل الطفل بنـسبة       تقدم كبري يف تقليص حاالت انتقال فريوس نقص املناعة ال         

         يف املائـة يف ترينيـداد يف        ٣ يف املائة يف جزيرة توباغو، واخنفاض بنسبة         ١٠٠جناح قدرها   
  .وأنشئ مكتب حلقوق اإلنسان ملعاجلة القضايا املتعلقة بالوصم والتمييز. ٢٠١٠عام 

  احلق يف السكن  -٣  
 يف األخذ بسياسة املساعدات احلكوميـة       استمرت ترينيداد وتوباغو منذ االستقالل      -٦٣

وأدت . لتملك املساكن لفائدة األشخاص ذوي الدخل املنخفض واملتوسط يف سلم الـدخل           
 يف رأب الصدع يف سوق السكن اخلـاص بـذوي الـدخل              فعاالً احلكومات املتعاقبة دوراً  

 ٢٠٠٢ي  ففي الفترة املمتدة بـني عـام      . املنخفض من خالل مواصلة برنامج بناء املساكن      
واتُّخذت يف ظل االئتالف احلكومي احلايل مبادرات حمددة        .  مسكناً ١٣ ٦٧٧، ُبين   ٢٠٠٩و

ومن األمثلة على ذلك املبادرة الرائدة اليت اختذهتا وزارة اإلسـكان           . تتعلق باحلق يف السكن   
 ١٠منذ  احلالية الرامية إىل التعجيل بالنظر يف الطلبات املقدمة إىل شركة تنمية السكن املعلقة              

وملواجهة الفيضانات الشديدة يف بعض أحناء البالد، اسـتخدمت وزارة اإلسـكان            . سنوات
  .الشركة كي تؤدي الدور الرئيس يف توفري مساكن لألسر احملتاجة فوًرا
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ويف إطار آلية أخرى، هناك خيارات متعددة لتمويل السكن توفر ملشتري املـساكن           -٦٤
وقد قطعـت هـذه     . يات متويل مرنة، وضرائب منخفضة    احملتملني أسعار رهن مدعومة، وآل    

 يف زيادة عدد املساكن امليسورة للمواطنني، وتظل احلكومـة ملتزمـة             بعيداً اخليارات شوطاً 
  .بتوفري املزيد من التسهيالت لتوسيع نطاق حصول السكان على حلول سكنية معقولة

  احلق يف التعليم  -٤  
 من حقوق اإلنسان يف حـد        التعليم ليس حقاً   إذا كانت احلكومة تدرك أن احلق يف        -٦٥

ذاته فحسب، بل هو أساسي ملمارسة حقوق إنسانية أخرى أيضاً، فإهنا ملتزمة بضمان إتاحة              
 سنة، ومن مث توفري تعليم عام       ١٦-٥فرصة تلقي التعليم لكل طفل وشاب من الفئة العمرية          

ومعروض على نظر الربملـان     . والثانويةجماين ملرحلة ما قبل املدرسة ويف املرحلتني االبتدائية         
، يف مجلة أمور، مشروع قانون األطفال الذي يسعى إىل تعديل سن االلتحاق بـالتعليم               حالياً

  . سنة١٦-٥ سنة إىل ١٢-٦اإللزامي من 
  مركزا٥٠ًببناء أكثر من " رعاية األطفال الصغار وتعليمهم"وقد ُوسع نطاق برنامج   -٦٦
  .ع أحناء البالد للربنامج يف مجيتابعاً
 لفائدة التالميذ   ال سيما وتستثمر الدولة بكثافة يف تقدمي خدمات الدعم االجتماعي،           -٦٧

 ٤٤ ١٩٠ومن تلك اخلدمات برنامج التغذية املدرسية الذي تقدم فيه كل يـوم           . األقل حظاً 
 مؤسسة يف مرحلة ما قبـل       ٨٢٢ وجبة غداء للتالميذ املنضوين يف       ٩٧ ٨٣١وجبة فطور و  

ومن اخلدمات أيضاً النقـل املدرسـي   . درسة ومرحليت االبتدائي والثانوي والتعليم اخلاص   امل
جلميع التالميذ بزي مدرسي، وبرنامج إلعارة الكتب املدرسية يـوفر الكتـب املدرسـية              

. األساسية يف مجيع املواضيع لكل من املدارس االبتدائية والثانوية، ومنحة شراء الزي املدرسي            
لة العنف وعدم االنضباط يف املدارس، اعتمد برنامج الوقاية من العنـف يف             وللحد من مشك  

  .كل من املرحلة االبتدائية والثانوية
واإلبداع األساسي اجلديد هو توفري حواسيب حممولة جلميع التالميـذ امللـتحقني              -٦٨

: املـدارس برنامج احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف       باملدارس الثانوية يف إطار     
  ."كتروينلالتواصل والتعلم اإل"

وإذا كانت ترينيداد وتوباغو قد حققت املساواة اجلنسانية يف التعليم، فإهنا تواجـه               -٦٩
وهذا الوضع يـثري    . اليوم املشكلة املعكوسة املتمثلة يف ضعف نسبة التحاق الفتيان وجناحهم         

  .عاجلتهالقلق، وتتعاون احلكومة مع خمتلف أصحاب املصلحة على م
لذا، أنشئ جملـس    . وتشدد احلكومة بنفس الدرجة على تلقي التعليم وعلى اجلودة          -٧٠

املناهج الدراسية الوطين، وكذا برنامج التطوير املهين للمعلمني الذي يركز علـى حتـديث              
 مع سياستها إلنشاء جمتمع للمعرفة يقوم علـى         ومتاشياً. أساليب التدريس وتدريب املعلمني   



A/HRC/WG.6/12/TTO/1 

GE.11-14932 18 

 يف املائة يف املرحلة     ١٠٠ستمر، تقدم الدولة أيضاً مساعدة مالية للتعليم العايل بنسبة          التعلّم امل 
  . يف املائة يف مرحلة ما بعد التخرج٥٠اجلامعية و

  حقوق املعاقني  -٥  
قانون تكافؤ الفـرص    دة من الدستور و   ـة حلقوق املعاقني مستم   ـاحلماية القانوني   -٧١

عاقة داخل وزارة التنمية البشرية واالجتماعية وجلنة       وهناك وحدة لشؤون اإل   . ٢٠٠٠لعام  
 يف مشروع السياسة الوطنية املتعلقـة       وتنظر احلكومة حالياً  . التنسيق الوطنية املعنية باإلعاقة   

  .باملعاقني، إضافة على مسودة مشروع قانون اإلعاقات
عمال حقوق  واسع النطاق يهدف، يف مجلة ما يهدف، إىل إ     واعتمدت الدولة برناجماً    -٧٢

وجاء ذلك عقب حكم . األشخاص املختلفي القدرات يف النفاذ، وتأمني سالمتهم واستقالهلم
 ورد فيه أن الدولة انتهكت حق اإلنسان األساسي للمعـاقني يف            ٢٠٠٧بارز صدر يف عام     

، ُركب مصعد على ممر فوق طريـق        ٢٠١٠أغسطس  /ففي آب . النفاذ إىل مكاتب احلكومة   
 يف املائة ٥ خمتلفي القدرات ميثلون  شخصا٧٥ًل ترينيداد يسهل نفاذ حنو  سريع رئيسي يف مشا   

وُعدلت العديد من األرصفة كي تسمح لكل من        . من متوسط حركة تنقل الراجلني اليومي     
وركبت صـفارات يف مجيـع      . مستعملي الكراسي املدولبة وذوي العاهات البصرية بالنفاذ      

وعالوة على ذلك، تقدم    . بصرية على عبور الطرق   إشارات املرور ملساعدة ذوي العاهات ال     
 دوالر من دوالرات ترينيداد وتوباغو      ٥ ٠٠٠احلكومة مساعدة مالية يف شكل منحة قدرها        

وتقدم شركة خدمات النقـل العـام     . لشراء لوازم اإلغاثة واملساعدة، مثل الكراسي املدولبة      
أو املدرسة أو املكاتب احلكومية     خدمة هاتفية لنقل األشخاص املختلفي القدرات إىل العمل         

  .أو األسواق املركزية
 لتعزيـز    شامالً واستهلت وزارة العمل وتنمية املؤسسات الصغرية والصغرى برناجماً         -٧٣

وهناك مشروع رائد يف    . وتشجيع اندماج املعاقني يف سوق العمل يف القطاعني العام واخلاص         
  .القدرات خمتلفي  شخصا٣٠ًاخلدمة العامة لتيسري توظيف 

  حقوق املسنني  -٦  
 بـأن مـن      فما فوق، علماً   عاماً ٦٠ يف املائة من سكان البلد       ١١تبلغ أعمار حنو      -٧٤

وعليـه، تركـز سياسـة      . ٢٠٢٥ يف املائة يف عام      ٢٠املتوقع أن تصل نسبة هذه الفئة إىل        
طة عمـل   عن طريق تنفيذ بعض التدابري وفقاً خل      " جمتمع جلميع األعمار  "احلكومة على إعداد    

  .مدريد الدولية للشيخوخة واالستراتيجية اإلقليمية لتنفيذها يف أمريكا الالتينية والكارييب
وتنسق شعبة الشيخوخة يف وزارة التنمية البشرية واالجتماعية مجيع املبادرات املتعلقة      -٧٥

قت يف  بالشيخوخة يف ترينيداد وتوباغو عن طريق تنفيذ السياسة الوطنية للشيخوخة اليت أطل           
 لتدخل الدولة، هـي الـضمان       وتعطي هذه السياسة األولوية الثين عشر جماالً      . ٢٠٠٧عام  

االجتماعي، وأمن الدخل، واإلدماج االجتماعي، والرعاية الصحية، والـسكن، والتعلـيم،           
  .واالستجمام، والكرامة واالحترام، والتشريع، والبحث، والنقل، والتأهب للكوارث
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 حتديث التشريعات لتعزيز محاية حقوق اإلنسان للمسنني ٢٠٠٧ عام وأقر الربملان يف  -٧٦
 يف املائة مـن مواطنينـا       ٩٥لكن، ملا كان    . يف املؤسسات اليت تقدم الرعاية الطويلة األجل      

املسنني يعيشون يف أطر غري مؤسسية يف اجملتمعات احمللية، فقد ُوضع مشروع سياسة وطنيـة               
  .يتاء اخلدمات الصحية واالجتماعية لكبار السنللرعاية اجملتمعية يوجه عملية إ

 ٦٥وقد زيدت املعاشات غري القائمة على االشتراكات جلميع من تبلغ أعمـارهم               -٧٧
 عندما زيد احلد ٢٠١٠ مث يف ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠١سنة فما فوق يف     

اد وتوبـاغو    دوالر من دوالرات ترينيـد     ٣ ٠٠٠األقصى ملعاشات املواطنني املسنني ليبلغ      
ويـستفيد  .  فما فوق  عاماً ٦٠ ملن بلغوا    وإضافة إىل ذلك، تقدم خدمات النقل جماناً      . شهرياً

" برنامج املساعدة على مكافحة األمراض املزمنة     "املتقاعدون، مثلهم مثل سائر السكان، من       
  يف املائة من تكاليف التداوي لعالج بعض األمراض غري         ١٠٠الذي متول احلكومة بواسطته     

  .املعدية، منها فرط ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب، وبعض عالجات السرطان

  احلقوق الثقافية  -٧  
 متعدد الثقافات، بتنوعها الثقـايف الغزيـر        حتتفل ترينيداد وتوباغو، بوصفها جمتمعاً      -٧٨

صدر لقوة  لذا، فإن السياسة الثقافية الوطنية تنبين على رأي مؤداه أن التنوع م           . وبتراثها الغين 
 جزء ال يتجزأ من تراث البلد،       - يف جوهرها  -الوطن، كما أهنا حتتفي باإلبداع الفين؛ وهي        

 على وضع واتبـاع      شديداً لذا، ركزت احلكومات املتعاقبة تركيزاً    . ومستقبله يف واقع األمر   
سياسة ثقافية حركية تقوم على مبدأ احترام وتقدير خمتلف الطوائف اإلثنيـة الـيت تـشكل           

  .لفسيفساء الثقافية لترينيداد وتوباغو احلديثةا
، مباَشرة وبواسطة براجمهـا للتعـاون الـدويل،         وتقدم احلكومة إىل مواطنيها منحاً      -٧٩

إن حرية التعبري الثقايف ليست جمرد حـق        . للتدريب املتقدم يف شىت أنواع الدراسات الثقافية      
الفنون والتعددية الثقافية، عن طريـق     معترف به فقط، بل إن احلكومة تغذيها بواسطة وزارة          

تقدمي إعانات للفرق احمللية واملنظمات الثقافية لدفع نفقات تنظيم األنـشطة واملهرجانـات             
  .الثقافية الرئيسية

 قصد تعزيـز إسـهامها    شامالًولكي َتْحفز احلكومةُ إىل تطوير الثقافة احمللية تطويراً       -٨٠
ـ ن لزيادة اسـتثمارها يف الب      استراتيجياً راًاالقتصادي يف تنمية الوطن، اختذت قرا      ة التحتيـة   ي

وقد انتهى العمل يف هذه الصدد من األكادميية الوطنية لفنون األداء يف العاصـمة يف               . الثقافية
، وهي عبارة عن مسرح من الطراز األول جمهز بقاعـات درس لتنظـيم دورات               ٢٠٠٩عام  

توقع االنتهاء مـن مرفـق مـشابه، هـو     ومن امل . تدريبية، وقد حصلت على التفويض الالزم     
 ٢٠١١أكتوبر  /األكادميية اجلنوبية لفنون األداء، يف ثاين مدينة، سان فرناندو، يف تشرين األول           

  . مليون دوالر من دوالرات ترينيداد وتوباغو٣٥٠بتكلفة قدرها 
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  تقدمي اخلدمات االجتماعية  -٨  
بادرات التالية يف جمال إيتاء اخلـدمات       اختذت وزارة التنمية البشرية واالجتماعية امل       -٨١

  :االجتماعية
مثـل   ، وهي مبادرة جمتمعية ترمي إىل تقـدمي اخلـدمات،         "مبادرة األثر املباشر  " •

اإلعانات لشراء الطعام، إىل غري القادرين على احلصول عليها يف املناطق الـسكنية             
 ؛يف مجيع أحناء البالد

يف كل أرجاء البالد على      جوالت للوزارة ، وهي عبارة عن     "مبادرة الوقع املباشر  " •
بيوت أفراد اجملتمعات احمللية الذين قد يكونون معتكفني يف بيوهتم بسبب اإلعاقة أو             

 ؛وتقيَّم اخلدمات الالزمة ألولئك األشخاص مث تقدم هلم. العمر

اللجنة الوطنية للمساعدة الذاتية، وهي ذراع الوزارة اليت تزور اجملتمعات احملليـة             •
 ؛ يتلقى السكان تقييمات مباشرة للمشاريع اليت ميكن للوزارة أن تساعد فيهاحيث

 ؛برنامج الشراكة بني املراهقني واملسنني •

 ؛خدمات نقل املعاقني باحلافالت •

 ؛إعانة لشراء املالبس •

 ؛صندوق حاالت الطوارئ •

  .منحة لشراء األدوية •

  اتفاقية القضاء على التمييز العنصري  - جيم  
وإذا كان الدستور   . ملتزمة ببناء أمة تستمد قوهتا من تنوعها اإلثين والثقايف        احلكومة    -٨٢

يكفل لكل مواطن احلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقـوق             
 كان عالمة بارزة يف مكافحة التمييـز        ٢٠٠٠قانون تكافؤ الفرص لعام     اإلنسان، فإن سن    
انون التمييز يف التوظيف والتعليم والـسكن وتقـدمي الـسلع           وحيظر الق . العنصري والديين 

واخلدمات بصرف النظر عن الوضع اإلثين أو الديين أو النـسب أو اجلـنس أو األصـل أو                 
  .اإلعاقة
 ٢٠٠٨أبريـل   /وأنشأ القانون جلنة تكافؤ الفرص اليت ظهرت إىل الوجود يف نيسان            -٨٣

اءات التمييز والبت فيها عن طريق املـصاحلة        واليت تشمل وظائفها األساسية التحقيق يف ادع      
وتتحمل حمكمة تكافؤ الفرص، اليت أنـشأها      . ونشر املبادئ التوجيهية املناسبة لتجنب التمييز     

  .القانون، مسؤولية االستماع والبت يف الشكاوى اليت حتيلها اللجنة عليها
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املمارسة يف مجيع   وتعترف تشريعات ترينيداد وتوباغو بنفس القدر بأشكال الزواج           -٨٤
ومن املعمول به يف املناسبات احلكومية املهمة اليت تتطلب مسامهة دينية أن            . الطوائف الدينية 

  .يتخذ ذلك شكل عروض مشتركة يقدمها أهل الطوائف الدينية الرئيسية
 مع التزام الدولة بتعزيز التماسك االجتماعي، تضع وزارة الفنون والتعدديـة            ومتشياً  -٨٥

ة برامج تربز جمتمع ترينيداد وتوباغو املتعدد اإلثنيات والثقافات مستهديةً مببادئ املعاملة            الثقافي
ويـضاف إىل  . ويعد كل يوم عيد ديين رئيسي لكل طائفة إجازة رمسيـة    . العادلة واملتساوية 

ولكي ُتْعمل ترينيـداد    .  ذات أمهية إثنية تارخيية خاصة     ذلك أن اإلجازات الرمسية ختلد أياماً     
توباغو سياسة عدم التمييز اليت أخذت هبا، اعتمدت تشريعات حتظر التمييز العنصري عندما             و

  .يتعلق األمر بدخول مجيع املرافق اخلاصة والعامة اليت توفر للناس خدمات التسلية والترفيه
، وهي منظمة غري حكوميـة      "املنظمة املتعددة األديان  "وتؤيد الدولة بالكامل عمل       -٨٦

 ويتعاقب على رئاستها زعماء مجيع الطوائف الدينية الرئيسية املمثلة          ١٩٧٠ام  تأسست يف ع  
وتقدم املنظمة تعليقات موضوعية على العديد من القضايا االجتماعيـة          . يف ترينيداد وتوباغو  

ة إىل تشجيعها التسامح الديين وقبول اآلخر والوئام الديين عـن           ـاليت تؤثر يف البالد، إضاف    
يم مشتركة بني األديان وتشجيع املواطنني على املـشاركة يف احتفـاالت            طريق تنظيم مراس  
  .الديانات األخرى

  اتفاقية حقوق الطفل  - دال  
بادرت ترينيداد وتوباغو إىل اختاذ عدد من التدابري حلماية أطفاهلا من مجيـع أشـكال            -٨٧

ان أي طفل مـن     ، يف هذا الصدد، حرم    ٢٠٠٦قانون التعليم لعام    وحيظر  . التمييز واالعتداء 
 تـساوي   ٢٠٠٠قانون تكافؤ الفرص لعام     ويكفل  .  كان السبب  االلتحاق مبدرسة عامة أّياً   

وجيدر باإلشـارة إىل أن     . مجيع األطفال يف االستفادة من مجيع املزايا واملرافق والربامج املدرسية         
 التعليم االبتدائي،    من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بتعميم      ٢ترينيداد وتوباغو حققت اهلدف     

وتعتـزم  .  املتعلق بالقضاء على التفاوت اجلنساين يف التعليم االبتـدائي والثـانوي           ٣واهلدف  
  . سنة١٦-٥ سنة إىل ١٢-٦احلكومة وضع تشريع ميدد سن االلتحاق اإللزامي باملدرسة من 

ـ          -٨٨ ى ولتعزيز اإلطار القانوين لسالمة األطفال وأمنهم، قصد التـصدي لالعتـداء عل
قانون هيئة األطفـال لعـام    ٢٠٠٠األطفال يف اجملتمع، قدمت احلكومة إىل الربملان يف عام         

.  الذي يقترح إنشاء هيئة األطفال لترينيداد وتوباغو بصفتها الوصّي على أطفال البلد          ٢٠٠٠
ونظمت احلكومة  . وتنظيمها ووضعت احلكومة تشريعات لترخيص احلضانات ودور الرعاية      

 محلة لتحسني اإلطار القانوين والعملي حلماية األطفال، ومـن ذلـك            جمدداًمنذ عهد قريب    
  .أحكام عن تشديد العقوبات على االعتداء على األطفال وإمهاهلم

 ٩وسارعت احلكومة إىل تنفيذ القانون املذكور فأنشأت هيئة األطفال املؤلفة مـن               -٨٩
، سـن   ٢٠٠٨ويف عام   .  العليا أعضاء برئاسة قاضية متقاعدة كانت من كبار قضاة احملكمة        
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 الذي أدَرج يف القانون احمللـي اتفاقيـة   ٢٠٠٨ لعام قانون اختطاف األطفال دولياً الربملان  
 والذي يسهل عودة األطفال الذين                                            املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال  الهاي

اغو إىل الوالية القضائية ألي     أخرِجوا بطريقة غري مشروعة من الوالية القضائية لترينيداد وتوب        
  .دولة متعاقدة

وليس لدى ترينيداد وتوباغو سياسية لتبين أطفاهلا على الصعيد الدويل، كمـا أهنـا                -٩٠
 عمل األطفال جبميع أشكاله، وفقاً التفاقيات منظمة العمل الدولية املتصلة هبـذا             حتظر متاماً 
  .يف نظام التعليم قد ألغيت منذ أمد بعيدوجيدر باإلشارة إىل أن العقوبة البدنية . املوضوع

            بروتوكـول ، وافق الربملان على قانون االجتار باألشخاص إلعمال         ٢٠١١ويف عام     -٩١
                            املكمل التفاقيـة األمـم       ،               النساء واألطفال           وخباصة  ،                                  منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص    

   .                    به أو املتوافقة معه                 واملسائل املرتبطة          عرب الوطنية                            املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
وإلسعاف األطفال الذين يكلف عالجهم، غري املتوافر يف البالد، مبـالغ طائلـة،               -٩٢

أنشأت احلكومة، بناء على مبادرة شخصية من رئيس الوزراء، صندوق احليـاة لألطفـال،              
 مليون دوالر   ١٠٠، رأمساله املستهدف    ٢٠١٠قانون صندوق احلياة لألطفال لعام      مبوجب  
ولكي يضرب جملس الوزراء املثل، وافق أعضاؤه على اقتطاع    . الرات ترينيداد وتوباغو  من دو 
وباب الصندوق مفتوح أمام تربعات     .  يف املائة من راتب أعضائه ورصدها للصندوق       ٥نسبة  

ويف الفترة املمتدة من    . األفراد ومنظمات اجملتمع املدين واجلمعيات اخلريية يف الداخل واخلارج        
 تتراوح أعمارهم بني شـهرين       طفالً ٢٣، استفاد   ٢٠١١أبريل  / إىل نيسان  ٢٠١٠مايو  /أيار
 ٦,٤ من عمليات جراحية أنقذت حياهتم أو من العالج يف اخلارج مببلـغ قـدره     عاماً ١٤و

  .ماليني دوالر من دوالرات ترينيداد وتوباغو

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  - هاء  
 مكتب املرأة حلل مشكلة بطالة النـساء وملعاجلـة          ١٩٧١كومة يف عام    أنشأت احل   -٩٣

وتوسع املكتب ليشكل شعبة القضايا اجلنـسانية       . قضايا صحة املرأة وتعليمها وتنظيم األسرة     
  .التابعة لوزارة التخطيط وإعادة اهليكلة االقتصادية واالجتماعية والشؤون اجلنسانية

ة املرأة مـن العنـف      ـريعات رئيسة عدة حلماي   وسن الربملان على مدى سنني تش       -٩٤
قانون العنف املـرتيل  و، ١٩٢٥قانون اجلرائم يف حق األفراد لعام والتمييز واالعتداء، مثل   

         )املعـدل (قانون اجلرائم اجلنسية    ، و ١٩٨٦قانون اجلرائم اجلنسية لعام     و،  ١٩٩٩لعام  
، ١٩٩٨انون محاية األمومة لعام     ق، و ١٩٩٧لوائح املساعدة العامة لعام     و،  ٢٠٠٠لعام  

قانون تكـافؤ الفـرص لعـام       و،  ١٩٧٦قانون املعونة واملشورة يف اجملال القانوين لعام        و
، صدقت ترينيداد وتوباغو    ١٩٩٠ويف عام   . ٢٠١١قانون االجتار بالبشر لعام     و،  ٢٠٠٠

ا الـصدد   على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وأكملت احلكومة يف هذ            
 متييزية حبق املرأة واليت تتطلب تعديالت بغية جعلها          جلميع القوانني اليت تتضمن أحكاماً     تقييماً
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 يف مشروع سياسة جنسانية وطنية تركـز علـى          حالياًوتنظر احلكومة   . تتوافق مع االتفاقية  
  .يات التنميةالنهوض مببادئ املساواة والعدل اجلنسانيني وإدراج املنظور اجلنساين يف استراتيج

" ماذا يعين لِك أن تترعرعـي يف الكومنولـث        "وجاء يف دراسة استقصائية بعنوان        -٩٥
 أن ترتيب ترينيـداد     ٢٠١١أجريت على صعيد منظمة الكومنولث ونشرت نتائجها يف عام          

  . يف املنظمة، بوصفها أفضل مكان لتنشئة الفتيات عضوا٥٤ًوتوباغو هو الثالث من أصل 
ت اليت ال يزال يساور احلكومة بشأهنا قلق بالغ االعتداء على الزوجـات             ومن اجملاال   -٩٦

قـانون   علـى    ، اعتمد الربملان تعديالً   ٢٠٠٥ففي عام   . الذي يتخذ عادة شكل عنف باملرأة     
 ليشمل املطـاردة     يوسع نطاق اجلرائم اليت تعد حترشاً      ١٩٢٥اجلرائم يف حق األفراد لعام      

 على الشرطة أن ترد     ١٩٩٩قانون العنف املرتيل لعام     ض  ويفر. وتسلّط األقران والتخويف  
". السجل الوطين للعنف املرتيل   " من أجل إدراجه يف       مفصالً على مجيع الشكاوى وتعد ملفاً    

وقدمت مبادرات إلنشاء مكتب تسجيل مركزي يؤدي وظيفة مركز للبيانات عن العنـف             
  .اغوويعد االغتصاب الزوجي جرمية يف ترينيداد وتوب. املرتيل
، بفضل ١٩٩٦ولالرتقاء مبستوى تكافؤ اجلنسني، أصبحت ترينيداد وتوباغو يف عام   -٩٧

 لتـسجيل   ، أول بلد يف العامل يسن تشريعاً      ١٩٩٦قانون حساب العمل غري املأجور لعام       
مث إن البلد طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدوليـة          . عمل املرأة غري املأجور وتقييمه اقتصادياً     

، وتلتزم احلكومة هبذا التعهد بدقة يف ترتيباهتا اخلاصة         ١٩٥١ باملساواة يف األجر لعام      املتعلقة
ودعمت ترينيداد وتوباغو هبّمة وضع اتفاقية العمال املرتليني اليت اعتمدهتا منظمـة            . باألجور

  .٢٠١١يونيه /العمل الدولية يف حزيران
وكان من  . يلها يف احلياة العامة   وتثبت اإلحصاءات حتّسن مستوى مشاركة املرأة ومتث        -٩٨

، وهي أيـضاً    ٢٠١٠مايو  /بني املعامل البارزة املهمة انتخاب أول امرأة رئيسة للوزراء يف أيار          
 أول - باخلصوص -وقبل انتخاهبا رئيسةً للوزراء، كانت . حالياًأول امرأة ترأس الكومنولث  

  .امرأة زعيمة للمعارضة
ها، حرصت على أن تصبح املساواة اجلنسانية ومتكني        وبعد تسلم رئيسة الوزراء منصب      -٩٩

ومن األمثلة على ذلك النـدوة      . املرأة سياسة وطنية أساسية تنتهجها حكومة ترينيداد وتوباغو       
 بوصفها  ٢٠١١الرفيعة املستوى للقيادات النسائية العاملية املتوقع عقدها يف الربع األخري من عام             

ت النسائية لتوظيف مواردهن ووعيهن املشترك يف حتـسني         دعوة إىل العمل موجهة إىل القيادا     
  .حياة املنكوبات بالفقر وإمدادهن باألدوات املناسبة للتحكم يف حياهتن

، يف حني عملت أخرى     )١٩٩٥-١٩٩١(وعملت امرأة متحدثة باسم جملس النواب         -١٠٠
 امرأة،  ١٢ من بينهم     عضواً ٤١ويضم جملس النواب    ). ٢٠٠٧-٢٠٠٢(رئيسة جمللس الشيوخ    

 يف  قاضية عضوا٢٣ًوهناك .  نساء منهن رئيسة الوزراء ٥، من بينهم     عضواً ٢٧وجملس الوزراء   
 األخرية يف أعلى    ومن بني الترقيات  .  إمجاالً  قاضياً ٥٦ امرأة من أصل     ٣٧هيئة احملكمة العليا، و   
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تل نساء  وحت. الرتب يف دائرة الشرطة تعيٌني رائٌد لثالث شرطيات مفّوضات شرطة مساعدات          
  .مناصب تنفيذية عليا يف القطاع اخلاص يف ترينيداد وتوباغو

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  - خامساً 
  وحدات دعم الضحايا  -١٠١

أنشئت وحدات دعم الضحايا، اليت يعمل فيها متخصصون يف علم النفس وعلـم              •
ـ          اال داءات جتماع، ضمن دائرة الشرطة لتقدمي الدعم لضحايا العنف املرتيل واالعت

  .واجلرائم اجلنسية ذات الطابع احلساس والشخصي جداً
  يبتدائي والثانوتعميم التعليم اال  -١٠٢

 لوالية اليونـسكو    حققت ترينيداد وتوباغو تعميم التعليم االبتدائي والثانوي تنفيذاً        •
  ؛"التعليم للجميع"

 بتعمـيم    من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلـق      ٢ حققت ترينيداد وتوباغو اهلدف    •
 املتعلق بالقضاء على التفاوت اجلنـساين يف التعلـيم          ٣ التعليم االبتدائي، واهلدف  

  االبتدائي والثانوي؛
 الغرض منها إمداد    ٢٠١١ رمست احلكومة سياسة استراتيجية بدأ العمل هبا يف عام         •

 باملدارس الثانوية حبواسيب حممولة يف إطار برنـامج         حديثاًمجيع التالميذ امللتحقني    
التواصـل والـتعلم    : "احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املـدارس      

  ؛"كتروينلاإل
  :تقدمي خدمات الدعم االجتماعي للتالميذ •

     وجبة غـداء للتالميـذ املنـضوين        ٩٧ ٨٣١ وجبة إفطار و   ٤٤ ١٩٠ تقدَّم •
 مؤسسة يف مرحلة ما قبل املدرسة ومرحليت االبتـدائي والثـانوي            ٨٢٢يف  

   ؛التغذية املدرسية يف إطار برنامج يم اخلاصوالتعل
  زي مدرسي؛بخدمة النقل املدرسي جلميع التالميذ  •
 الكتب املدرسية الرامي إىل توفري الكتب املدرسية عـن مجيـع            إعارةبرنامج   •

   املواضيع لكل من املدارس االبتدائية والثانوية؛
  .منحة الزي املدرسي •

  متويل احلكومة للتعليم العايل  -١٠٣
         يف املائة مـن دراسـات       ٥٠يف املائة من متويل احلكومة للتعليم اجلامعي و        ١٠٠ •

" برنامج املساعدة احلكومية للتعليم العايل    "ووسعت احلكومة نطاق    . ما بعد اجلامعة  
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  يف مرحلةويعفى من مصاريف التدريس. ليشمل مؤسسات أكادميية ومهنية إضافية 
  ؛لوا على مرتبة الشرف األوىل حصما بعد اجلامعة الطلبة الذين

  .زاد عدد املنح الوطنية •
  الصحة العامة  -١٠٤

ة مسجلة تشكل صـندوق احليـاة       ي منظمة خري  ٢٠١٠ أنشأت احلكومة يف عام    •
  لألطفال لتمويل العالج الطيب املتخصص لألطفال غري املتاح يف ترينيداد وتوباغو؛

 املعدية واختبار جمـاين يف      مراض غري  يف املائة لعالج األ    ١٠٠ متويل حكومي بنسبة   •
  مراكز االستقبال السريع لكشف تلك األمراض؛

   للمصابني هبذا املرض؛توفري أحدث عالج للسرطان جماناً •
وضع برنامج الصحة املدرسية الذي يلزم بإجراء اختبارات مسعية بـصرية جلميـع             •

  د وتوباغو؛األطفال الذين يلتحقون باملدارس االبتدائية العامة واخلاصة يف ترينيدا
 جلميـع    جمانـاً  مبضادات فريوسات النسخ العكـسي    توفري العالج شديد الفعالية      •

  .املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه
  العمل  -١٠٥

 مركز الدعوة إىل مناصرة املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه وإدامة عالجهمإنشاء  •
ياسة لتنفيذ الس  داخل وزارة العمل واملؤسسات الصغرية والصغرى        ٢٠١٠ يف عام 

 والتأكـد مـن      يف أماكن العمل   اإليدز والعدوى بفريوسه  بقضايا  الوطنية املتعلقة   
  .احترام حقوق اإلنسان األساسية للمصابني

  اإلعاقة  -١٠٦
  دوالر من دوالرات ترينيداد وتوباغو لشراء لـوازم        ٥ ٠٠٠ هبة حكومية قدرها   •

  وجيات املساعدة؛املساعدة مثل الكراسي املدولبة والتكنولو اإلغاثة
 لنقل األشخاص املختلفي القدرات إىل العمل أو املدرسـة أو           هاتفيةتوفري خدمة    •

  .الوكاالت احلكومية اليت تقدم خدمات إىل الناس، وإىل املراكز التجارية
  ق املرأةحبالتمييز   -١٠٧

 أصبحت أيـضاً  ٢٠١٠ مايو/وزراء يف أيارللانتخبت ترينيداد وتوباغو أول رئيسة     •
  ؛حالياًامرأة ترأس الكومنولث أول 

لتسجيل   أول بلد يف العامل يسن تشريعاً      ١٩٩٦ أصبحت ترينيداد وتوباغو يف عام     •
 ودعمت هبمة وضع االتفاقيـة املتعلقـة        عمل املرأة غري املأجور وتقييمه اقتصاديا،     

  ؛٢٠١١ يونيه/بالعمال املرتليني اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية يف حزيران
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" ماذا يعين لِك أن تترعرعـي يف الكومنولـث        " دراسة استقصائية بعنوان     جاء يف  •
 أن ترتيب   ٢٠١١أجريت على صعيد منظمة الكومنولث ونشرت نتائجها يف عام          

 يف املنظمة، بوصفها أفضل مكان       عضواً ٥٤ترينيداد وتوباغو هو الثالث من أصل       
  .لتنشئة الفتيات

  التحديات واملعوقات  - سادساً 
الذي هو  " حكم القانون "ترينيداد وتوباغو إطارها القانوين والدستوري على        تؤسس  -١٠٨

وهناك العديد من املتغريات اليت تـؤثر يف        . ساسية املتخذة حلماية حقوق اإلنسان    املقاربة األ 
 يف الطريقة اليت حتمي هبا قوانينها وسياسـاهتا         التحكمقدرة الدولة، يف أي وقت كان، على        

  :د أدناه عدد من التحديات اليت يواجهها البلدوير. حقوق األفراد
  اجلرمية •

 اجلرائم العنيفة اليت تزايدت باطراد      وقف إىل   حالياًترينيداد وتوباغو    تسعى حكومة 
َمعـًربا  مع زيادة هشاشة البلـد بوصـفه   ويتزامن ذلك   . على مدى العقد املنصرم   

 اجلنوب املنـتج     بني املرور العابر لتجارة املخدرات بسبب موقعه على طول طريق        
  .والشمال املستهلك

  التعليم •
ترينيداد وتوباغو قد حققت تكافؤ اجلنسني يف التعليم، فإهنا اليوم تواجه           إذا كانت   

املشكلة العكسية املتمثلة يف ضعف نسبة التحاق الفتيان باملدارس وجناحهم، وهذا           
عاجلة هذه  لذا، فإن احلكومة تتعاون مع أصحاب مصلحة شىت مل        . من دواعي القلق  

  .القضية
  حقوق املسنني •

 يف املائة من املواطنني املسنني يعيشون يف بيئات غري مؤسسية، فقد            ٩٥  إىل أن  نظراً
ُوضع مشروع سياسة وطنية للرعاية اجملتمعية لتوجيه عملية تقدمي خدمات الصحة           

  .والدعم االجتماعي للمسنني يف اجملتمع

  يةاألولويات وااللتزامات الوطن  - سابعاً  
تسترشد سياسة حكومة ترينيداد وتوباغو بالدعامات املتداخلـة الـسبع للتنميـة              -١٠٩

 للجهود الرامية إىل حتقيق أهداف األمم املتحـدة اإلمنائيـة   وفقاًاملستدامة التالية اليت وضعت    
  :لأللفية



A/HRC/WG.6/12/TTO/1 

27 GE.11-14932 

   اإلنسان حمورهاتنمية: ١ الدعامة •
جود اقتصاد توجهه املعرفـة      على اإلنسان على تسهيل و     اليت تتمحور تركز التنمية   

  .ويقوم على نظام تعليمي أساسي متني ومشاركة مهمة يف التعليم العايل
  الـيت  وعقب مشاورات مع اجملتمع املدين، أوصت هيئة من املنظمات غري احلكومية          

تركز على حقوق املرأة بأن يؤمر بإنشاء مرافق لرعاية األطفال يف أماكن العمـل يف               
صت هيئة أخرى من املنظمات غري احلكومية املعنيـة حبقـوق           وأو. مجيع املنظمات 

الطفل بإنشاء سجل عن االعتداءات على األطفال ورسم استراتيجية ملعاجلة مشكلة           
  .وتنظر احلكومة يف تلك التوصيات. ضعف نسبة التحاق الفتيان باملدارس وجناحهم

  استئصال الفقر والعدالة االجتماعية: ٢ الدعامة •
.  يف املائـة   ٢٠شخاص الذين ال يزالون يعيشون حتت خط الفقر حنو          تبلغ نسبة األ  

واحلكومة ملتزمة مبعاجلة مسألة استئصال الفقر ورأب الصدع بني األغنياء والفقراء           
  .وتوفري شبكة أمان للفقراء واملستضعفني

  مشاورات مع اجملتمع املدين، أوصت هيئة من املنظمات غري احلكوميـة           ويف أثناء 
احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية بأن ُيرصد التمييز حبـق         على   تركز   اليت

  .املسنني واالعتداء عليهم باملزيد من الصرامة، وتنظر احلكومة يف ذلك
  األمن القومي والشخصي: ٣الدعامة  •

ولتنفيذ هذه االستراتيجية، ما فتئت     .  شديداً تركز احلكومة على هذا اجملال تركيزاً     
يكلة نظام السجون وإعادة تنظيمه وجتديـد مكتـب التأهـب           احلكومة تعيد ه  

  .للكوارث؛ والتدخل الوقائي عموماً
بالتعاون مع  املنظمات غري احلكومية    ت  يوعقب مشاورات مع اجملتمع املدين، أوصِ     

الوكاالت احلكومية على توفري التدريب لوحدات الشرطة على التعامل مع العنف           
  . التوصيةوتنظر احلكومة يف هذه. املرتيل

  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت: ٤الدعامة  •
تعد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واألنظمة اليت تنشئها أساسية يف تنميـة           

وتعتزم احلكومة توسيع قدرات البلد الشبكية حبيـث        . كل جمتمع حديث وتقدمي   
تعمال عـدد   يستطيع كل مواطن أن ينفذ إىل الشابكة، وتيسري إدارة املشاريع باس          

وينبثّ التعلّم القائم على تكنولوجيات املعلومات يف       . كبري من اخلدمات احلكومية   
مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي لدعم وإكمال أشكال أخرى من التعليم والتعلم           

  .والبحوث األساسية
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املعنية وعقب مشاورات مع اجملتمع املدين، أوصت هيئة من املنظمات غري احلكومية       
احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية بإنشاء آليات حمددة حلفظ التراث الثقايف          ب

  .وتنظر احلكومة يف هذه التوصية. يف سجالت
   ويعتمد على املعرفة بكثافةاقتصاد أكثر تنوعاً: ٥الدعامة  •

مع أن قطاع الطاقة يظل يستحوذ على حصة األسد يف االقتصاد، فإن احلكومـة              
. ا املورد على األجل الطويل، وتوجه انتباهها إىل قطاع اخلدمات         أقرت حبدود هذ  
 على توفري دعم كبري لقطاع اخلدمات عن طريق بث عناصـر            ٥وتركز الدعامة   

االقتصاد القائم على اإلبداع يف مجيع القطاعات األخرى يف الوقت الذي تـسعى             
هارات كي يتسم فيه إىل حتّين فرص إجياد صناعات حتويلية متخصصة تتركز على امل
  .االقتصاد باملرونة وتتوافر فرص اقتصادية للمواطنني يف األمد البعيد

  احلوكمة الرشيدة: ٦الدعامة  •
تركز هذه الدعامة على ثالثة عناصر رئيسة لضمان الشفافية واملساءلة واملشاركة           

  :والتمثيل الفعال بوصفها مبادئ أساسية للحوكمة الرشيدة، وهي
 قائمة؛تدعيم املؤسسات ال •

 تعزيز الدميقراطية؛ •

 .تدعيم القدرة على التنفيذ واألداء •

  السياسة اخلارجية: ٧الدعامة  •
تقوم سياسة احلكومة اخلارجية على املنظور القائل إن الساحة الدوليـة والنظـام             
العاملي فضاء لفرص إقامة الشراكات وحشد املوارد والتأثري يف وجهة صنع القرار            

  .ويف نصف الكرة الغريب وعلى الصعيد العامليعلى املستوى اإلقليمي 

   الدولةتوقعات  - ثامناً  
يبني هذا التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل األول لترينيـداد وتوبـاغو أن         -١١٠

وتظـل  .  بعيدة يف تنفيذ جدول أعماهلا يف جمال حقـوق اإلنـسان        احلكومة قطعت أشواطاً  
 بأن احلكومـة هتـتم هبـذه        ذ، علماً ـجوات يف التنفي  احلكومة ملتزمة يف املستقبل بسد الف     

  .الفجوات أصالً

        


