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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثانية عشرةالدورة 
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ٣ جنيف،

للفقرة  وفقاً ضية السامية حلقوق اإلنسان،   جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  ترينيداد وتوباغو    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
 من وثائق   اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك            

اقتراحات نظر أو   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات        . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

. نـسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإل           . املفوضية
. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر              

ويف .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سـنوات        دوريةروعي يف إعداد التقرير أن       وقد
حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن               

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الـواردة يف الوثـائق             . احلةتزال ص  كانت ال 
الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            

 للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية  املتدينأو املستوى   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .نسانحلقوق اإل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 

  )٢(اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
باالختصاصات  االعتراف

  احملددة هليئات املعاهدات
 مجيـع   االتفاقية الدولية للقضاء علـى    

  أشكال التمييز العنصري
):١٤املادة  (الشكاوى الفردية     وجديال   ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٤

  ال
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  -  )٢-٨و) د(١-١٨املادتان (التحفظات   ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  ياسيةوالس

، )ب(٢-١٠، و ٢-٤املـواد   (التحفظات   ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢١
، ٦-١٤، و ٥-١٤، و ٢-١٢، و ٣-١٠و
  )٢٦، و٢١، و١-١٥و

املتبادلة بني الدول  لشكاوى  ا
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  
  ضد املرأة

  -  )١-٢٩املادة (التحفظ   ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١٢

  -  دوجيال   ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٥  فاقية حقوق الطفلات

، )٣( والثقافيةلعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةاألول امللحق با الربوتوكول االختياري :طرفاً فيهاليست ترينيداد وتوباغو املعاهدات اليت   
والربوتوكول االختيـاري الثـاين      ،)٢٠٠٠انسحبت منه يف عام      ( باحلقوق املدنية والسياسية   لعهد الدويل اخلاص  امللحق با  األولوالربوتوكول االختياري   

والربوتوكـول   والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،         ،لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     امللحق با 
اتفاقية حقوق  ب  امللحق والربوتوكول االختياري ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ    

تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          امللحق با الربوتوكول االختياري   ، و راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    الطفل املتعلق بإش  
التوقيع فقط،  (تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      اع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي    ، و طفال يف املواد اإلباحية   األ

  .ختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةب  امللحقالربوتوكول االختياري، و)٢٠٠٧
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١دميي اجلنسية لعام نعم باستثناء اتفاقية ع  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 تثناء الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم، باس  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، أبلغت حكومة ترينيداد وتوباغو األمني العـام بأهنـا          ٢٠٠٠مارس  /ر آذا ٢٧يف    -١
قررت االنسحاب من الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            

، أعربت اللجنة املعنيـة    ٢٠٠٠ويف عام   . )٨(٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٧والسياسية اعتبارا من    
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النسحاب من الربوتوكول االختياري األول امللحـق       حبقوق اإلنسان عن بالغ أسفها على ا      
، استمرت اللجنة يف دراسة البالغات اليت قُـدمت         ٢٠٠٤وحىت عام   . )٩(باالتفاقية املذكورة 

  ). أدناه٦٣ الفقرة انظر أيضاً (٢٠٠٠يونيه /داد وتوباغو قبل حزيرانيضد ترين
 ٢٠٠٢قافية بقلق يف عام     وباملثل، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث        -٢

الربوتوكـول  أن ترينيداد وتوباغو انسحبت من صكوك خمتلفة حلقـوق اإلنـسان، منـها              
  .)١٠(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، أوصت جلنة حقوق الطفل ترينيداد وتوباغو بأن تـصدق علـى            ٢٠٠٦ويف عام     -٣
  .)١١( امللحقني باتفاقية حقوق الطفلالربوتوكولني االختياريني

وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تسحب ترينيداد وتوباغو   -٤
  . )١٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٨حتفظها على املادة 

     جـئني بـأن تنـضم      ، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال      ٢٠١١ويف عام     -٥
  .)١٣(١٩٦١ترينيداد وتوباغو إىل اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

، شجعت اليونسكو ترينيداد وتوباغو على التصديق على اتفاقيـة          ٢٠١١ويف عام     -٦
  .)١٤()١٩٦٠(اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه ال ميكن لترينيداد وتوباغو           ٢٠٠٠يف عام     -٧

أن تركن إىل القيود املنصوص عليها يف دستورها لتربير عدم امتثاهلا للعهد، بل يتعني عليهـا                
  .)١٥(سن القوانني الالزمة لتحقيق ذلك االمتثال

مييز ضد املـرأة القلـق ألن       ، ساور اللجنة املعنية بالقضاء على الت      ٢٠٠٢ عام   ويف  -٨
، اليت  ١االتفاقية مل تدرج يف التشريعات احمللية، وأعربت عن أسفها باخلصوص على أن املادة              

وأوصتها بأن تنظر   . تعرف التمييز يف حق املرأة، ليست جزءا من تشريعات ترينيداد وتوباغو          
احلقوق االقتصادية واالجتماعية  وباملثل، أعربت جلنة    . )١٦(يف إدراج االتفاقية يف القانون احمللي     

 عن بالغ قلقها ألن ترينيداد وتوباغو مل تدرج أو تعكس العهـد أو              ٢٠٠٢والثقافية يف عام    
  .)١٧(أحكامه يف النظام القانوين احمللي

 أنه رغم وجـود     والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أيضاً           -٩
. وانني يف ترينيداد وتوباغو قد تسمح بالتمييز يف حـق املـرأة           أحكام يف الدستور، فإن مثة ق     

وأوصت جبرد القوانني اليت تنطوي على متييز يف حق املرأة قصد إعادة النظر فيها أو تعديلـها       
  .)١٨(أو إلغائها
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، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق ألن نظام ترينيـداد وتوبـاغو            ٢٠٠٦ويف عام     -١٠
ا من االختالفات يف السن الدنيا وتعريف الطفل حسب الغـرض           القانوين احمللي يتضمن عدد   

وأوصت اللجنة املذكورة بأن تعلن ترينيداد وتوباغو أن التعديل على قانون           . واجلنس والدين 
 يكتسي أولوية، وأن تبذل اجلهود الالزمة لتنسيق خمتلف األعمـار           ٢٠٠٠سن الرشد لعام    

 سنة  ١٨لالعتراف بأنه حيق جلميع األشخاص دون       الدنيا وتعاريف الطفل يف نظامها القانوين       
  .)١٩(االنتفاع بتدابري احلماية اخلاصة واحلقوق احملددة املنصوص عليها يف االتفاقية

 التابعـة                                                     جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات      ، قالت   ٢٠١١ويف عام     -١١
 إن مشروع قانون األطفال، الـذي       )جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (ملنظمة العمل الدولية    

، يتضمن أحكاما حتظر االجتار باألطفال وتعّرف     ٢٠١٠يناير  /قدم إىل الربملان يف كانون الثاين     
ف أن املشروع توقـف     غري أن جلنة اخلرباء الحظت بأس     .  سنة ١٨الطفل بأنه شخص دون     

. )٢٠(ميه جمـدداً   بسبب حل دورة الربملان، وأنه جيب تقد       ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٠ابتداء من   
وحثت جلنة اخلرباء ترينيداد وتوباغو على اختاذ التدابري الالزمة لضمان اعتماد التشريعات اليت             

، الحظت جلنة حقوق    ٢٠٠٦ويف عام   . )٢١( سنة واالجتار هبم   ١٨حتظر بيع األشخاص دون     
  .)٢٢(الطفل أنه ال توجد قوانني تتناول االجتار باألشخاص حتديداً

، قالت مفوضية شؤون الالجئني إن ترينيداد وتوباغو مل تسن بعـد            ٢٠١١ويف عام     -١٢
أي تشريع تنفيذي أو لوائح إدارية بشأن اللجوء أو صفة الالجئ، وال هي وضعت إجـراء                

وأوصت املفوضية ترينيداد وتوباغو بأن تضع تشريعات حمليـة         . وطنيا لتحديد صفة الالجئ   
  .)٢٣( وتقدم تلك التشريعات١٩٥١ات يف إطار اتفاقية عن اللجوء تكفل التقيد التام بااللتزام

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ٢٠١١يوليه  / متوز ١حىت   مل يكن لترينيداد وتوباغو     -١٣

      . )  ٢٤ (                                                                         جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          معتمدة من   
    ، شجعت جلنة حقوق الطفل ترينيداد وتوباغو على إنشاء آليـة مـستقلة             ٢٠٠٦ويف عام   

 إما يف إطار ديوان املظامل القائم وإما يف شكل كيان منفصل، مراعيةً تعليق اللجنـة              -وفعالة  
 لرصد تنفيذ االتفاقية والتعامل مـع       - العام بشأن مؤسسات حقوق اإلنسان ومبادئ باريس      

  .)٢٥( األطفال أو ممثليهم بسرعة وعلى حنو يراعي الطفلشكاوى
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل إنشاء جلنة توجيـه            ٢٠١١ويف عام     -١٤

وطنية ملنع السخرة والقضاء عليها، وهي هيئة مسؤولة عن تنسيق اجلهود الوطنية اليت تعـاجل               
.  وطنيتني ملكافحة عمل األطفـال     مشكلة عمل األطفال ومكلفة بوضع سياسة وخطة عمل       

  .)٢٦(وشجعت جلنة اخلرباء احلكومة على مواصلة جهودها لرسم هذه السياسة
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 يف املـسائل    وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن وزارات وهيئات عدة تؤدي دوراً            -١٥
عنيـة  وأوصت اللجنة ترينيداد وتوباغو بأن تنسق بني مجيع اهليئات امل         . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية  

  .)٢٧( وحمكماً واضحاًباملوضوع تنسيقاً

  تدابري السياسة العامة  -دال   

 إىل أن جملس الوزراء قبل مشروع السياسة الوطنية         هيئة األمم املتحدة للمرأة   أشارت    -١٦
وأضافت أنه إذا كانت السياسة تقدم إرشادات إىل        . ٢٠٠٩بشأن اجلنسانية والتنمية يف عام      

كاالت اجملتمع املدين للتعامل مع قضايا اجلنسانية والتنمية يف ضـوء           الوكاالت احلكومية وو  
التزامات البلد الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان، فإهنا تتجنـب املواضـيع          

 ويسهم عدم وجود حقوق يف اإلجنـاب يف         .احلساسة املتمثلة يف احلقوق اجلنسية واإلجنابية     
  .)٢٨(اتارتفاع معدالت وفيات األمه

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  تاالتعاون مع هيئات املعاهد  -١  

  )٢٩(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   وُنظر فيه 
 اجلامع للتقريـرين تقدمي التقرير  تأخر  -  ٢٠٠١ أغسطس/آب  ٢٠٠٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري

منـذاخلامس عشر والسادس عـشر      
  ٢٠٠٦عام 

احلقوق االقتصادية  املعنية ب لجنة  ال
  واالجتماعية والثقافية

 منـذ  الثالـث تأخر تقدمي التقريـر       -   ٢٠٠٢مايو /أيار  ٢٠٠٠
  ٢٠٠٧عام 

يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول  ١٩٩٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠١  

 منـذاخلـامس تأخر تقدمي التقريـر     
  ٢٠٠٣عام 

الرابع واخلامس  ينتأخر تقدمي التقرير    -  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين  ١٩٩٩  املرأة جلنة القضاء على التمييز ضد
، علـى٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٣عام   منذ

  التوايل
ين الثالث والرابـع   تأخر تقدمي التقرير    -  ٢٠٠٦يناير /ون الثاينكان  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

   ٢٠٠٩ منذ عام

شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ترينيداد وتوباغو على مواصلة جهودها              -١٧
  .)٣٠(للوفاء بالتزاماهتا يف جمال التبليغ
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  ال  وجهت دعوة دائمة
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية   أو التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات

 .)٣١()٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥-١٤(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

                                                       قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة  امل  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  ).٢٠٠٦طلبت يف عام  (        أو تعسفا

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   متابعة الزيارات

  . مل ترسل أية رسالة خالل الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 استبيانات أرسلها املكلفون بواليـات يف٦ردت ترينيداد وتوباغو على       ات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود على االستبيان

  .)٣٢( استبيانا٢٤ًإطار اإلجراءات اخلاصة والبالغ عددها 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
نشاء مؤسسات ، استضافت ترينيداد وتوباغو حلقة عمل إقليمية عن إ    ٢٠١١يف عام     -١٨

وطنية حلقوق اإلنسان متاشيا مع مبادئ باريس، نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان             
تعزيز نظام محاية حقوق  /وهتدف حلقة العمل أساسا إىل إنشاء     . بالتعاون مع أمانة الكومنولث   

 ، استضافت ترينيداد وتوباغو حلقـة     ٢٠٠٨ويف عام   . )٣٣(اإلنسان الوطين يف دول الكارييب    
دراسية إقليمية عن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبشاركة سبعة ممثلني             

  .)٣٤( منظمة للشعوب األصلية، إضافة إىل أكادمييني٢٤حكوميني و

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  اواة وعدم التمييزاملس  -١  
، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن املواقف النمطيـة    ٢٠٠٢يف عام     -١٩

الراسخة املتعلقة بدور النساء والرجال واستمرار العنف اجلنساين يف اجملتمع يعيقـان التنفيـذ    
اوز القوالـب  وأوصت اللجنة ترينيداد وتوباغو بأن تتخذ تدابري عاجلة لتج    . الكامل لالتفاقية 

  .)٣٥(النمطية التقليدية املتعلقة بدور املرأة والرجل يف اجملتمع
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء          ٢٠٠٢ويف عام     -٢٠

وأعربت اللجنة عـن  . عدم وجود تشريعات حمددة وشاملة ملكافحة التمييز يف ترينيداد وتوباغو  
 ال يوفر احلماية لألفراد بسبب ميلهم اجلنـسي  ٢٠٠٠قانون تكافؤ الفرص لعام     بالغ قلقها ألن    

وأوصت اللجنة ترينيداد   . )٣٦(أو عمرهم أو إصابتهم باإليدز والعدوى بفريوسه، يف مجلة أمور         
  .)٣٧(وتوباغو بأن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الفعالة للقضاء على التمييز
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار حاالت العجـز            ٢٠٠٦ويف عام     -٢١
وأشارت اللجنـة بقلـق إىل أن إيتـاء    . النفسي والعضوي بني األطفال يف ترينيداد وتوباغو     

اخلدمات لألطفال املعاقني يف ترينيداد وتوباغو يعتمد اعتمادا شديدا على املنظمـات غـري              
 ترينيداد وتوباغو ما يكفي من مـوارد لتعزيـز          وأوصت اللجنة بأن ختصص   . )٣٨(احلكومية

اخلدمات املقدمة إىل األطفال املعاقني، ودعم أسرهم، وتدريب املهنيني يف امليدان، والتشجيع            
وأعربت جلنة احلقـوق    . )٣٩(على إدماج األطفال املعاقني يف نظام التعليم العادي ويف اجملتمع         

  .)٤٠(ن قلقها إزاء نقص مرافق املعاقنياالقتصادية واالجتماعية والثقافية بدورها ع

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، صوتت ترينيداد وتوباغو ضد قراري اجلمعية العامة ٢٠١٠ ويف عام ٢٠٠٨يف عام   -٢٢

 ٢٠٠٩وصنف األمني العام ترينيداد وتوباغو يف عام        . )٤١(                          وقف العمل بعقوبة اإلعدام   بشأن  
 دولة ُملغيـة  ٢١وقال األمني العام إن من بني       . )٤٢(بقية على عقوبة اإلعدام   من بني البلدان امل   

، ثالثة، منها ترينيداد وتوبـاغو، اسـتأنفت   ١٩٩٠لعقوبة اإلعدام يرد ذكرها يف تقرير عام      
  .)٤٤(١٩٩٩ويعود آخر إعدام يف ترينيداد وتوباغو إىل عام . )٤٣(تطبيق عقوبة اإلعدام

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترينيداد وتوباغو، يف ضـوء         ، أوصت   ٢٠٠٠ويف عام     -٢٣
استمرار عقوبة اإلعدام فيها، بأن تضمن جلميع املتهمني جبرائم ُيقضى فيها حبكـم اإلعـدام               

ا  منـه  ، وأن تضمن أمـوراً    ٦التقيد الصارم بكل شرط من الشروط اليت تنص عليها املادة           
ع اإلجراءات الالحقة إىل هنايتها، عـن طريـق          فور إلقاء القبض ومن بداية مجي      توكيل حمامٍ 

سيما اجلـرائم الـيت      املساعدة القانونية عند االقتضاء، للمتهمني بارتكاب جرائم خطرية، ال        
  .)٤٥(ُيقضى فيها باإلعدام

وانزعجت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إذ علمت أن ترينيداد وتوبـاغو ال تـزال                -٢٤
وأوصت . إنسانيتان حيظرمها العهد   مها عقوبتان قاسيتان وال   متارس اجللد بالسياط وبالعصي و    
  .)٤٦(بأن تلغيهما ترينيداد وتوباغو فورا

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن بالغ قلقها إزاء ظـروف          -٢٥
سيما احلصول على الرعايـة الـصحية        معيشة السجناء واحملتجزين يف ترينيداد وتوباغو، ال      

وأعربت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان       . )٤٧(لغذاء الكايف والوصول إىل املرافق األساسية     وا
  .)٤٨(بدورها عن قلقها إزاء ظروف السجن

، قالت هيئة األمم املتحدة للمرأة إن مما يدمي العنف املمارس علـى             ٢٠١١ويف عام     -٢٦
كس يف البنية التحتية االجتماعيـة      املرأة يف ترينيداد وتوباغو مواقف أبوية تقليدية متأصلة تنع        

أن االعتداء على النساء، خاصة يف شكل عنف        اجملتمعني  زعماء  الويؤكد العديد من    . والثقافية
مث إن اإلحصاءات الوطنية املوثوق هبا غري متوفرة حـىت          . مرتيل، ال يزال ميثل مشكلة كبرية     

 ٢٠عرضن لالعتداء أهنا تتراوح بني      اآلن، لكن اجملموعات النسوية تقدر نسبة النساء اللوايت يت        
  .)٤٩( يف املائة٢٥و
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وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ترينيداد وتوباغو علـى أن جتعـل مـن                  -٢٧
وأوصتها بأن  . أولوياهتا القصوى تدابري التصدي للعنف املسلط على املرأة يف األسرة واجملتمع          

العنف باملرأة، وحثتها على تعزيز أنشطتها وبراجمها تتخذ املزيد من التدابري لزيادة وعي الناس ب
وقدمت جلنـة احلقـوق االقتـصادية       . )٥٠( احملارم والبغاء  للتركيز على العنف اجلنسي وزىن    

  .)٥١(واالجتماعية والثقافية توصية مشاهبة
، شعرت جلنة حقوق الطفل ببالغ القلق إزاء تفشي العنف املـرتيل            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨

ترينيداد وتوباغو، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وزىن احملارم؛ وعدم وجود آليـات             واإلمهال يف   
وأوصـت  . )٥٢(شكوى مناسبة وفعالة ميكن لألطفال ضحايا االعتداء واإلمهال اللجوء إليها         

اللجنة ترينيداد وتوباغو بأن تتخذ التدابري الالزمة ملنع االعتداء على األطفال وإمهاهلم بوسائل             
الت تثقيفية عامة، وسن تشريعات جتعل اإلبالغ عن حاالت االعتداء واإلمهال           منها تنظيم مح  

املشبوهة إجباريا، وإنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتقـدمي اجلنـاة إىل              
احملاكمة على الوجه املطلوب، وتقدمي خدمات للتعايف اجلسدي والنفسي وإعـادة اإلدمـاج             

  .)٥٣(االجتماعي
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية جمددا إىل مواد قـانون            ٢٠١١عام  ويف    -٢٩

، وقانون الرتاعات املهنية ومحاية امللكية، وقانون العالقات املهنيـة،          )١٩٨٧(النقل البحري   
اليت تنص على جواز فرض عقوبة السجن، اليت تشمل العمل اإللزامي، على شـىت أشـكال           

ملشاركة يف اإلضرابات يف ظروف ال تتعرض فيها حياة الناس أو        انتهاك االنضباط يف العمل وا    
وقالت جلنة اخلرباء إهنا واثقة من أن التدابري الالزمة         . سالمتهم الشخصية أو صحتهم للخطر    

ستتخذ قصد تعديل هذه األحكام من أجل جعل التشريعات تتقيد باتفاقية منظمـة العمـل               
  .)٥٤()١٠٥رقم (الدولية املتعلقة بتحرمي السخرة 

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل قانون الـدفاع            أيضاً ٢٠١١ويف عام     -٣٠
.  سنة مبوافقة والـديهم أو مـن يرعـاهم         ١٨الذي ينص على جواز جتنيد األشخاص دون        

وطلبت جلنة اخلرباء إىل ترينيداد وتوباغو أن تنظر يف تعديل هذا احلكم، إما بتحديد الـسن                
 سنة باختاذ قرار إهنـاء      ١٨ وإما بالسماح للمجندين ممن هم دون         عاماً ١٨د يف   الدنيا للتجني 

 مع اتفاقية منظمة العمل الدوليـة املتعلقـة         ، متاشياً  عاماً ١٨اخلدمة بأنفسهم بعد أن يبلغوا      
  .)٥٥()٢٩رقم (بالسخرة 

دنيا السن ال  ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن         أيضاً ٢٠١١ويف عام     -٣١
 سـنة، يف    ١٢وسنوات   ٦، ُحددت بني    ١٩٦٦للتعليم اإللزامي، عمال بقانون التعليم لعام       

ورأت جلنة اخلرباء أن التعليم اإللزامي هو أحد أفعل .  سنة١٦حني أن السن الدنيا للعمل هي 
الوسائل ملكافحة عمل األطفال، وشددت على ضرورة ربط االستخدام بالسن الدنيا للتعليم            

  .)٥٦( سنة١٦ إىل ١٢مي، وأِملت أن ترفع السن الدنيا من اإللزا
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طفال الذي حيظـر     بالتعديالت على قانون األ     ترحب  جلنة حقوق الطفل   وإذا كانت   -٣٢
 سنة، فإهنا تظـل قلقـة ألن        ١٨ ن هم دون  ملاستعمال العقوبة البدنية بوصفها عقابا جنائيا       

وأوصت اللجنة  . متارس على نطاق واسع   العقوبة البدنية مشروعة يف البيت ويف املؤسسات، و       
 تنفيذ  كفلة القانون يف مجيع األماكن، وت     ترينيداد وتوباغو بأن حتظر هذه العقوبة صراحة بقو       

  .)٥٨(وقدمت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصية مشاهبة. )٥٧(القانون
ابري فعالة تضمن تـوفري     وأوصت جلنة حقوق الطفل ترينيداد وتوباغو بأن تتخذ تد          -٣٣

  .)٥٩(احلماية املناسبة ألطفال الشوارع

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
ن املشاكل املتعلقة بقوات الشرطة، ألأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها   -٣٤

مثل الفساد والقسوة والتعسف يف استعمال السلطة ووضع العراقيل أمام مـوظفي الـشرطة              
ودعت جلنة احلقوق االقتصادية    . )٦٠(يسعون إىل تصحيح تلك املمارسات، مل حتل بعد       الذين  

 مجيـع   واستعمال إىل ممارسة كامل سلطتها القانونية        ترينيداد وتوباغو  واالجتماعية والثقافية 
وذكّرت هذه اللجنة ترينيداد وتوباغو بأن عليها،       . الوسائل اليت بيدها الستئصال شأفة العنف     

ها تدابري ملكافحة العنف، أن تكفل احترام الكرامة اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان       لدى اختاذ 
  .)٦١(يف كل وقت وحني

، قالت هيئة األمم املتحدة للمرأة إنه بالرغم من التحسينات الـيت            ٢٠١١ ويف عام   -٣٥
يف حماكم  سيما    العدل، ال  الطريقة اليت يقام هبا   أدخلت على قطاع العدالة، فإن مثة استياًء من         

، وعدم االمتثال ألوامر احملاكم، والسبل احملدودة      قرارات احملاكم األسرة، مثل التأخر، وضعف     
  .)٦٢(إلنفاذ قرارات احملاكم

وأوصت جلنة حقوق الطفل ترينيداد وتوباغو بأن تعيد النظر يف تشريعاهتا وسياساهتا              -٣٦
املسؤولية اجلنائية إىل معيار مقبـول  لضمان التنفيذ الكامل ملعايري عدالة األحداث، ورفع سن     

 سنة، واحلـرص    ١٨ دوليا، وضمان عدم احلكم بالسجن مدى احلياة على األشخاص دون         
على فصل األطفال احملتجزين عن البالغني، وأال ُيلجأ إىل سلب احلرية إال للضرورة القصوى              

رورة القـصوى،   بّد للض   ويف ظروف الئقة؛ فإن مل يكن من سلب احلرية         ةوألقصر مدة ممكن  
لزم حتسني إجراءات إلقاء القبض وظروف االحتجاز وإنشاء وحدات خاصة داخل الـشرطة   

  .)٦٣(للتعامل مع قضايا األطفال اجلاحنني

  صوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخل  -٤  
 إىل أن تـشريعات ترينيـداد       املقرر اخلاص املعين بالعنصرية   ، أشار   ٢٠٠٤ يف عام   -٣٧

تعترف بشىت أشكال الزواج املعمول هبا لدى خمتلف الطوائف وأن هـذه األخـرية               وتوباغو
، شعرت جلنة القضاء على التمييـز       ٢٠٠٢ويف عام   . )٦٤(حتظى باالعتراف على قدم املساواة    

طار العديد من النظم القانونية اليت تنظم        ألن زواج األطفال مسموح به يف إ       ضد املرأة بالقلق  



A/HRC/WG.6/12/TTO/2 

GE.11-15272 10 

داد وتوباغو على أن حترص على أن تتوافق مجيع قوانينها عـن احلـد              وحّضت تريني . الزواج
  .)٦٥(األدىن لسن الزواج وغريه من برامج منع الزواج املبكر مع التزامات االتفاقية

وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ترينيداد وتوبـاغو علـى             -٣٨
سيما خبصوص ميوهلم اجلنسية وإن كانوا       ، ال انتهاج سياسات استباقية لتعزيز حقوق األفراد     

  .)٦٦(مصابني باإليدز والعدوى بفريوسه أو ال

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
   املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

إىل أن ترينيداد وتوباغو انتخبت     ، أشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة       ٢٠١١يف عام     -٣٩
 يف القيـادات     ناقـصاً  غري أن النساء ممثالت متثيالً    . ٢٠١٠أول امرأة رئيسةً للوزراء يف عام       

ومن العوامل اليت تعيق صـوت      .  مقعدا يف الربملان   ٢٩وتشغل النساء   . السياسية واالقتصادية 
رأة والرجل، واملواقف النمطية،    النساء ومشاركتهن يف القيادة التصورات التقليدية عن دور امل        

واملشاركة املفرطة للنساء يف املسؤوليات املرتلية واألسرية، وكذا العوائق البنيوية والثقافيـة،            
  .)٦٧(مثل عدم منح الربملانيات إجازة أمومة

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها، وأوصـت            ٢٠٠٢ويف عام     -٤٠
يادة عدد النساء يف هيئات صنع القرار على مجيع املستويات ويف مجيع            بوضع استراتيجيات لز  

 بأن تستعمل ترينيداد وتوباغو تدابري خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء           وأوصت أيضاً . اجملاالت
يف مواقع صنع القرار يف احلكومـة واهليئـات احلكوميـة واإلدارة العامـة والـشركات                

  .)٦٨(احلكومية

  ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل   -٦  
، كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية مالحظتها السابقة حيـث           ٢٠١١يف عام     -٤١

، ٢٠٠٧الحظت انطالقا من اإلحصاءات اليت قدمتها ترينيداد وتوباغو أن النساء، يف عـام              
 ميثل فجـوة     يف املائة من الدخل الشهري للرجال، األمر الذي        ٨٠,٣كن يكسنب ما يعادل     

وقالت إن القلق يساورها من أن هذه الفجوة أعلى         .  يف املائة  ١٩,٧جنسانية يف األجور نسبتها     
 ،٢٠٠٧ويف عـام    .  يف املائـة   ١٤,٨ عندما كانت تبلغ     ٢٠٠٦بكثري مما كانت عليه يف عام       

كانت فجوة األجور بني اجلنسني أعلى يف الفئات املهنية وعمال البيع واملـشرعني وكبـار               
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل ترينيداد وتوباغو أن تشري           . ملسؤولني واإلداريني ا

إىل التدابري اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذها لسد فجوة األجور بني اجلنسني اآلخذة يف االتـساع               
  .)٦٩(فيما يبدو

ؤهالهتن التعليمية ، قالت هيئة األمم املتحدة للمرأة إن النساء، رغم م٢٠١١ويف عام   -٤٢
العالية، ال يزلن يتلقني أجورا أقل مما يستحقن يف كـل القطاعـات، مـا عـدا القطـاع                   

 وجلنـة   )٧١(، طرحت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة         ٢٠٠٢ويف عام   . )٧٠(احلكومي
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وكانت جلنة القـضاء علـى      .  شواغل مشاهبة  )٧٢(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 ضد املرأة قلقة إزاء عدم وجود تشريعات حمددة حتظر التحرش اجلنـسي يف أمـاكن                التمييز

  .)٧٣(العمل وتوفر سبل انتصاف لضحاياه
، ذكّرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بقلقها الذي طاملا أعربت           ٢٠١١ويف عام     -٤٣

 تنص على إهناء خدمة   عنه ويتعلق بالطبيعة التمييزية ألحكام العديد من اللوائح احلكومية، اليت         
وأشارت . املوظفات املتزوجات إن كانت التزاماهتن األسرية تؤثر يف األداء الفاعل لواجباهتن          

ولتجنب األثر التمييزي احملتمل .  إىل أن املوظفة ملزمة بإبالغ جلنة اخلدمة العامة بزواجها       أيضاً
مل الدولية تعـديل لـوائح      حلكم من هذا القبيل على النساء، اقترحت جلنة خرباء منظمة الع          

 واملرأة على السواء، وحثـت   اإلخطار بتغيري اسم كل من الرجل اخلدمة املدنية حبيث تشترط   
اتفاقية التمييز  ترينيداد وتوباغو على اختاذ اإلجراءات الالزمة للتوفيق بني اللوائح املعنية وبني            

  .)٧٤()١١١رقم (ملنظمة العمل الدولية ) يف االستخدام واملهنة(
 هلن تلقي   وأشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن خادمات املنازل، رغم أنه حيق             -٤٤

اجلديد، فإهنن لـسن مـدرجات يف       " أمر احلد األدىن لألجور   " إطار   احلد األدىن لألجور يف   
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة        . )٧٥(يف قانون العالقات املهنية   " العامل"تعريف  
" العامل"غل مشاهبة ودعت ترينيداد وتوباغو إىل إدراج خادمات املنازل يف تعريف            عن شوا 

  .)٧٦(يف قانون العالقات املهنية
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل ضرورة تعديل           أيضاً ٢٠١١ويف عام     -٤٥

غلبية بسيطة مـن  العديد من مواد قانون العالقات املهنية حبيث حتقق مجلة أمور، منها متكني أ     
وأِملت أن ُتتخذ تدابري ملموسـة لتعـديل        . العمال يف وحدة تفاوض على إعالن اإلضراب      

اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باحلرية النقابية ومحايـة حـق           التشريع حبيث يتوافق مع     
  .)٧٧()٨٧رقم (التنظيم 

ضرورة تعديل املادة يف     إىل   ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل أيضاً      ٢٠١١ويف عام     -٤٦
، دون تقـدمي معـايري      قانون اخلدمة املدنية اليت متنح مكانة متميزة للجمعيات املسجلة أصالً         

  .)٧٨( يف اخلدمة املدنيةموضوعية ومكرسة لتحديد اجلمعية األكثر متثيالً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
يئة األمم املتحدة للمرأة إن تفشي الفقر بني شـىت فئـات            ، قالت ه  ٢٠١١يف عام     -٤٧

ويف . )٧٩(سيما النساء الالئي يِعلن أسرهن مبفردهن، يظل واقعا يف ترينيداد وتوباغو  النساء، ال 
 وجلنـة احلقـوق االقتـصادية       )٨٠(، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٢عام  

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري       . شاهبة عن شواغل م   )٨١(واالجتماعية والثقافية 
بأن تضمن احلكومة استمرارية سياسات استئصال شأفة الفقر، وإدراج املنظور اجلنـساين،             

  .)٨٢(وعدم هتميش النساء
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وفيما يتعلق بنظام الضمان االجتماعي، ساور جلنة حقوق الطفل القلق ألن األسـر               -٤٨
الطلبات اجلدد قد يـستثنون بـسبب شـروط األهليـة     اليت تعيلها نساء مبفردهن ومقدمي    

وأوصت اللجنة بأن تعيد ترينيداد وتوباغو النظر يف سياسة الضمان االجتماعي أو            . الصارمة
تضع سياسة واضحة ومتسقة تتماشى مع سياسة األسرة يف إطار استراتيجية احلد من الفقر،              

  .)٨٣(ر اليت تعيلها نساء مبفردهنمع إيالء اهتمام بالغ للفئات املهمشة، مبا فيها األس
 بشأن معدالت وفيات األمهـات املرتفعـة،        وساور جلنة حقوق الطفل القلق أيضاً       -٤٩

  .)٨٤(وأوصت بأن تضاعف ترينيداد وتوباغو جهودها لتوفري رعاية مالئمة قبل الوالدة وبعدها
الرتفاع املفرط   إزاء معدالت وفيات الرضع املرتفعة، وا      وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً     -٥٠

وأشارت اليونيسيف إىل أن معـدل وفيـات        . )٨٥(يف عدد املواليد الذين يعانون نقص الوزن      
 يف  ٣٥ إىل   ١٩٩٠ يف عـام     ٣٤ والدة حية زاد من      ١ ٠٠٠األطفال دون اخلامسة من بني      

  .)٨٦(٢٠٠٩عام 
الـسري  وساور جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق ألن اإلجهاض            -٥١

من أسباب ارتفاع معدل وفيات األمهات الناجم عن االلتهابات والتعقيدات الناجتـة عـن              
، أوصت  ٢٠٠٠ويف عام   . )٨٧(إجراءات يقوم هبا موظفون غري مدربني يف ظروف غري صحية         

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإعادة تقييم احلدود القانونية اليت حتد اإلجهاض ورفع القيـود              
  .)٨٨(تنتهك حقوق النساء من القانون، عن طريق التشريع إن اقتضى األمراليت قد 

وساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء استشراء محل املراهقات واألمـراض املنقولـة               -٥٢
جنسيا والعدد الكبري من عمليات اإلجهاض غري املأمون والسري الـيت جتريهـا املراهقـات               

يداد وتوباغو سياسات وبرامج خاصة بصحة املراهقني       وأوصت اللجنة بأن تضع ترين    . بأنفسهن
سـيما   ، ال مبشاركة هؤالء، مع التركيز باخلصوص على الوقاية من األمراض املنقولة جنـسياً           

بواسطة التثقيف بالصحة اإلجنابية وخدمات املشورة املناسبة لألطفال؛ واختـاذ تـدابري إلدراج       
اهج الدراسية؛ والنظر يف وسائل توفري دعـم خـاص   التثقيف بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف املن    

  .)٩٠(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل مشاهبة. )٨٩(للمراهقات احلوامل
ورحبت جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت بذلتها ترينيداد وتوباغو للوقاية من اإليدز              -٥٣

سـيما انتقـال     زاء تفشي العدوى، ال   بيد أهنا ظلت قلقة إ    . والعدوى بفريوسه والتحكم فيه   
وأشـارت جلنـة احلقـوق االقتـصادية        . )٩١(املرض من األم إىل الطفل وانتشاره الواسـع       

واالجتماعية والثقافية بقلق إىل استمرار ارتفاع معدل اإلصابة باإليدز والعدوى بفريوسـه،            
  .)٩٢(خاصة بني الشابات

مان األطفال على املخدرات، وأوصت     وظلت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء تنامي إد         -٥٤
بأن تواصل ترينيداد وتوباغو جهودها ملكافحة إدمان األطفال املخدرات والكحول، بوسائل           

  .)٩٣(منها محالت التوعية العامة
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 إزاء شح املوارد املخصصة لقطاع اخلـدمات        وساور جلنة حقوق الطفل القلق أيضاً       -٥٥
اغو عدد التدابري الرامية إىل حتسني البنيـة التحتيـة         وأوصت بأن تزيد ترينيداد وتوب    . الصحية

  .)٩٤(الصحية وتعززها، عن طريق التعاون الدويل مثالً

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 يـنص علـى     ١٩٦٦ إىل أن قانون التعليم لعام       ٢٠١١أشارت اليونسكو يف عام       -٥٦

 سنة يف املـدارس  ١٢ و٦ جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      التعليم اإللزامي واجملاين  
  .)٩٥( إىل أن هذا القانون قيد املراجعةوأشارت أيضاً. احلكومية

 إىل أن معدالت حضور برامج التعليم       ٢٠١١وأشار تقرير لليونسكو صدر يف عام         -٥٧
 يف ٢٠لنسبة إىل أطفال أفقر  يف املائة با٦٥ما قبل املدرسي يف ترينيداد وتوباغو تراوحت بني     

  .)٩٦( يف املائة من األسر٢٠ يف املائة بالنسبة إىل أطفال أغىن ٨٩املائة من األسر و
وإذا كانت جلنة حقوق الطفل ترحب بَسن التعليم اجملـاين يف املـرحلتني االبتدائيـة                 -٥٨

مة، مثل االكتظاظ والنقص يف     والثانوية، فإهنا شعرت بالقلق إزاء البنية التحتية التعليمية غري املالئ         
اللوازم املدرسية والتقارير اليت تتحدث عن العنف يف الفصول الدراسية؛ وتكاليف التعليم غـري              
املنظورة؛ وكون قرابة ثلث السكان يف سن التعليم ال يلتحقون باملدارس الثانوية؛ وطول التعليم              

. )٩٧(مل اللوايت ال يـتممن تعلـيمهن      اإللزامي غري املرضي؛ والعدد الكبري من املراهقات احلوا       
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ ترينيداد وتوباغو املزيد من التدابري لتـسهيل التحـاق               
األطفال من مجيع الفئات بالتعليم؛ واختاذ تدابري لزيادة نسبة حضور املدرسة وتقليص معـديل              

  .)٩٨(ت املراهقات التعليميةالتسرب والتكرار؛ وتلبية احتياجات الطالبات احلوامل واألمها

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 إىل أن اإلحصاءات الـسكانية      ٢٠٠٤أشار املقرر اخلاص املعين بالعنصرية يف عام          -٥٩

جلماعتـهم  تغفل اإلشارة إىل وجود منحدرين من اهلنود احلمر الكاريبيني، لكنه قابل ممثلني             
، شجعت جلنة القضاء على التمييز      ٢٠٠١ عام   ويف. )٩٩( نفر ٥٠٠قالوا إن عددهم يبلغ حنو      

العنصري ترينيداد وتوباغو على إدراج السكان األصليني على أساس أهنم مجاعة إثنية مستقلة             
  .)١٠٠(يف مجيع اإلحصاءات، وأن تسعى هبّمة إىل التشاور معهم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 إىل أن ترينيداد وتوباغو بلد      ٢٠٠١لالجئني يف عام    أشارت املفوضية السامية لشؤون ا      -٦٠

وجهة ومرور عابر على السواء بالنسبة إىل تدفقات اهلجرة املختلطة، وأهنا تستقبل املـسافرين              
ومع أن جل األجانب الـذين يـدخلون        .  عن طريق شبكات هتريب البشر     ، وغالباً  وحبراً جواً

هاجرين االقتصاديني الذين يبحثون عـن فـرص   ترينيداد وتوباغو بصورة غري قانونية هم من امل 
وأوصت املفوضية يف   . عمل وحياة أفضل، فإن من بينهم أشخاص حيتاجون إىل احلماية الدولية          
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هذا الصدد بأن تعزز ترينيداد وتوباغو إدارهتا للهجرة عن طريق األخذ بـضمانات احلمايـة،               
  .)١٠١(تاجون إىل محاية دوليةبوسائل منها اعتماد آليات التحقق من املهاجرين الذين حي

وأشارت املفوضية إىل أن املؤهلني إلعادة التوطني أو من ال يستطيعون العـودة إىل                -٦١
ألن ترينيداد وتوباغو ال تسهل انـدماج املهـاجرين          أوطاهنم بأمان يتركون يف عامل النسيان     

 لالجئني، منها نظـام     وأوصت املفوضية بأن تضع ترينيداد وتوباغو إطارا إلجياد حلول        . حمليا
  .)١٠٢(لإلدماج احمللي

     وأضافت املفوضية أن الالجئني املعترف هبم يف ترينيداد وتوبـاغو ال يتلقـون وثـائق                -٦٢
. اللجوء وليس لديهم أي وضع قانوين أو وثائق قانونية تسمح هلم بالعمـل يف إطـار القـانون                 

غري أن الالجئني، بـسبب انعـدام حقـوق    . اً أمنيوخيضعون لرقابة دائرة اهلجرة، اليت تعد إجراءً      
       اإلقامة املؤقتة أو رخص العمل، قد يواجهون، يف مجلة ما يواجهـون، االحتجـاز واحملاكمـة               

 خارج نطاق القانون، وزيادة تعرضهم لالستغالل يف العمل، واحلواجز أمـام          على مزاولتهم عمالً  
نح ترينيداد وتوباغو وثائق إقامة مؤقتة ووثائق       وأوصت املفوضية بأن مت   . تلقي اخلدمات االجتماعية  

  .)١٠٣(حتدد هوية الالجئني ورخص عمل لالجئني املعترف هبم لضمان ممارستهم حقوقهم

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
  .ال ينطبق  

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  ات حمددة للمتابعةتوصي    
 ضـد   بالغا٢٥ً آراء بشأن    ،٢٠٠٤حىت عام   اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        -٦٣

ترينيداد وتوباغو يف إطار الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             
 ٢٣ة، بشأن   ووجدت اللجن . املدنية والسياسية، معظمها يتعلق بإجراءات تطبيق عقوبة اإلعدام       

 القاسية  ، وحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      )١٠٤(، انتهاكات تشمل احلق يف احلياة     بالغاً
، واحلـق يف حماكمـة      )١٠٦( قاضٍ م، واحلق يف املثول بسرعة أما     )١٠٥(أو الالإنسانية أو املهينة   

 ، واحلـق يف   )١٠٨(، وحق من سلبوا حريتـهم يف أن يعـاملوا معاملـة كرميـة             )١٠٧(عادلة
  .)١١٠( أو حرية الدين)١٠٩(اخلصوصية

وقدمت ترينيداد وتوباغو ردود متابعة عن مخسة آراء، أحدها اعتربته اللجنة املعنية              -٦٤
  .)١١١( رأيا٢٢ً بشأن وال يزال حوار املتابعة جارياً. حبقوق اإلنسان مرضيا
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
بأن تلتمس ترينيداد وتوباغو املساعدة التقنية من جهات منها         أوصت جلنة حقوق الطفل       -٦٥

اليونيسيف لتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل األطفال؛ واليونيسيف واملفوضية السامية لـشؤون             
؛ واليونيـسيف ومنظمـة   )١١٢(الالجئني من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان        

  .)١١٣(طفال من االعتداء واإلمهال وبشأن األطفال املعاقنيالصحة العاملية بشأن تعزيز وقاية األ
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