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 مقدمة -     أوال   

                                                                                       أ عد التقرير الوطني المقدم من ترينيداد وتوباغو إلى جولة االستتتتتتتتتتتت راش الدورث الشتتتتتتتتتتتام  الثالثة  -1
ر مجلس حقوق  للمبادئ التوجيهية ال امة إلعداد الم لومات المت لقة باالستتتت راش الدورث الشتتتام  و را       وفقا  

  17/119( ومقرره  2011آذار/متتتار     25)  16/21( و راره  2007حزيران/يونيتتت     18)  5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان  
  ، أجريت انتخابات 2016(. ومنذ انتهاء االستتتتتت راش الثاني لترينيداد وتوباغو في عام 2011حزيران/يوني    17) 

 . الحالية على أغلبية األصوات للدستور، حيث حصلت اإلدارة     ا   وفق   2020آب/أغسطس    10عامة وطنية في  

في ت زيز وحماية حقوق      ا   كبير    ا                              بل غ بأنها حققت بالف   تقدمويستتتتتتتتتتر حدومة ترينيداد وتوباغو أن ت  -2
إلى التزاماتها الطوعية بالتوصتتتتتيات المقبولة التي  دمت في االستتتتتت راش األ ير. وكانت     ا   اإلنستتتتتان استتتتتتناد

ضتتتتتتتتتل لها جدوط أعماط وطني لحقوق اإلنستتتتتتتتتان لزيادة تدعيم عملية االستتتتتتتتتت راش كد  بمثابة آلية ف الة و 
 ماية حقوق اإلنسان.وت زيز جهود ح

وستتتتتيستتتتتلا التقرير الوطني الثالث الخاض باالستتتتتت راش الدورث الشتتتتتام  ال تتتتتوء على التطورات   -3
، الميال  19-الرئيستتية التي حدثت منذ االستتت راش األ ير وفي فترة المتاب ة والتنفيذ. وب هور وباء كوفيد

الجديد" بطريقة تتستتتتم باالحترام واالستتتتتجابة   على اعتماد نهج "الوضتتتتل الطبي ي    ا   كبير    ا  ركزت الحدومة تركيز 
                                                                                            من  الط تنفيذ تدابير تشتتتتتتتتتري ية إلبطاء انتقاط الفيرو  والحد من  بحية ضتتتتتتتتتمان حماية المواطنين. وع ز  

 وحماية أرواح أض ف فئات المجتمل.ن ام الرعاية الصحية واعتمدت بروتوكوالت طبية جديدة إلنقاذ 

انصتتا التركيز باستتتمرار على مدافحة الفستتاد والحد من الجريمة.    و الط الستتنوات الخمس الماضتتية،  - 4
وتحققتت إنجتا ات ميمتا يت لح بحقوق الطفت  بتاتختاذ  طوة تتاريخيتة تمثلتت في إلاتاء  واو األطفتاط. وبتذلتت جهود 

جهود مستتمرة لحماية حقوق    داط التمييز ضتد المرأة، وال تزاط هنا كبيرة ميما يت لح بالق تاء على جميل أ ت 
 األولويات.  خاض ذوث اإلعا ة. وال يزاط أمن المواطنين وسهولة الوصوط إلى ال دالة على رأ األ

 المنهجية والعملية التشاورية -       ثانيا   

 ام لترينيداد وتوباغو  تتولى وحدة القانون الدولي وحقوق اإلنستتتتتتتتتتان )الوحدة( في مدتا المدعي ال -5
صتتتتتياغة التقارير الوطنية المت لقة بحقوق اإلنستتتتتان، بما في ذل  التقرير  وو ارة الشتتتتتلون القانونية مستتتتتلولية  

               ط لا في إطاره       ا ،  استتشتاري    ا  الوطني الخاض باالستت راش الدورث الشتام . ولهذا الارش، اعتمدت الوحدة نهج 
 يتة الحدوميتة على الستتتتتتتتتتتتتواء تقتديم إستتتتتتتتتتتتتهتامتات. وتتاب تت الوحتدة إلى من متات المجتمل المتدني والجهتات الم ن 

                                                                                               تمرات مل فرادى الو ارات والوكاالت الحدومية مث  الهيئة الم نية باألطفاط ولجنة تكافل الفرض، ف تتتتتال  مل 
عن ملستتتتتستتتتتات مستتتتتتقلة مث  هيئة الشتتتتتداوى المت لقة بالشتتتتترطة وأمانة الم الم. كما أجريت مشتتتتتاورات مل 

مشتتتاركة  تتتريحة     ا  ي تتت لمستتتلوط عن إدارة  تتتلون توباغو. و تتتملت ال ملية التشتتتاورية أمجلس نواب توباغو ا
   ا  كبير    ا  واستتتتتتتت ة من المن مات غير الحدومية في ترينيداد وتوباغو. وأثارت مشتتتتتتتتاورات المجتمل المدني عدد

دين  ، وتم19-من الشتتتتتتتواغ  المت لقة بحقوق اإلنستتتتتتتان، بما في ذل  مستتتتتتتائ  الت افي ب د انتهاء وباء كوفيد
 ، وحقوق األ خاض ذوث اإلعا ة.لمرأة، والر منة، والحح في الت ليم، وإيذاء األطفاطا

 التطورات التي حدثت منذ االستعراض السابق -       ثالثا   

،  2016منذ اعتماد مجلس حقوق اإلنستتتتان نتائج االستتتتت راش المت لح بترينيداد وتوباغو في عام   -6
ر  ة. وميما يلي أب ان من  الط التاييرات التشتتتتتتري ية والن امي حدثت تطورات كبيرة في حماية حقوق اإلنستتتتتت 

إلى التوصتتتتتتيات التي  بلتها حدومة ترينيداد وتوباغو وااللتزامات الطوعية      ا   أوج  التقدم التي تحققت استتتتتتتناد
 التي  ط تها بم الجة مسائ  محددة أثارها المجلس.
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بموافقتة   2018لمعدد(  لعداو  قدانون ماداا دة اإلر دا   ا  حظي،  2018آب/أغستتتتتتتتتتتتتتطس    20وفي   -7
تاييرات كبيرة على  تتانون مدتتافحتتة اإلرهتتاب، بمتتا في ذلتت    2018( لعداو  القدانون المعددالبرلمتتان. وأد تت   

يشتتتم  اسن ستتتفر  تتتخ       ا   ، إذ ألاي ت ريف "ال م  اإلرهابي" واستتتتبدط بت ريف أوستتتل نطا 7-12الفصددل  
إلى تصنيف  من ثم في فئة المقات  اإلرهابي  إلى منطقة جارامية مصنفة لارش ارتكاب عم  إرهابي يلدث

ية الرتكاب عم  إرهابي وإجبار  تتتخ  ما وتشتتتجي   على ارتكاب عم  األجنبي؛ واتخاذ  طوات تح تتتير 
للنيابة  2018ن القانون المعد( لعاو  باء م  -22المادة  إرهابي، باإلضتتتتتتتافة إلى الت ريف الستتتتتتتابح. وتجيز 

لي والدولي، على لتصتتتتتتتتتنيف األفراد والكيانات، على الصتتتتتتتتت يدين المحال امة رفل طلا إلى المحدمة ال ليا  
أستتتتتا  االرتبار باإلرهاب أو تموي  اإلرهاب. وبمجرد صتتتتتدور األمر، يجو  تجميد أصتتتتتوط الفرد أو الكيان 

 . على األسا  نفس

                                                  أ قر قانون األحااو المتنوعة  عائدات الجريمة ووحدة  ، 2018وط/ديستتتتتتتتتتتتمبر كانون األ  31وفي  -8
                                    في البرلمان وف   لت اللجنة الوطنية    2018عاو  ا ة اإلر ا  واالسددددتاتارات المالية لترينيداد وتوباغو  لماا

ة الشتتتلون لمنل غستتت  األمواط ومدافحة تموي  اإلرهاب ووحدة مدافحة اإلرهاب التاب تان للنيابة ال امة وو ار 
بقددانون مادداا ددة اإلر ددا               فتتتاءة عمال  القتتتانونيتتتة. وتتولى وحتتتدة مدتتتافحتتتة اإلرهتتتاب مهتتتام النيتتتابتتتة ال تتتامتتتة بد

من هذا الفصتتتتتت . وترأ  وحدة مدافحة   باء  -22المادة  وتستتتتتتهر باألستتتتتتا  على تنفيذ   . 7-12  الفصددددل
ستتت  األمواط، التي                  ، لجنة  مدافحة غ2023إلى آب/أغستتتطس   2019اإلرهاب، في الفترة من آب/أغستتتطس  

 تموي  اإلرهاب وانتشاره. تنسح تطوير الن ام الوطني لمدافحة غس  األمواط ومدافحة

القانون المتعلق باسددددترداد وةدارة األصددددو( المدنية وبالثروة المجهولة    صدددددر ،2019وفي عام  -9
مجتمل  تاط من ، في إطتار  طتة الحدومتة لحمتايتة حح المواطنين في ال ي  في  2019المصددددددددددر لعداو  

إدارتها بهدف استتتتتتت ادة الممتلكات الفستتتتتتاد. وين  القانون على إنشتتتتتتاء وكالة الستتتتتتترداد األصتتتتتتوط المدنية و 
أستتس الحصتتوط على أوامر المصتتادرة، بالستتماح للمحدمة    النا تتئة عن الجريمة. ويتو ى هذا القانون توستتيل

قة بالثروة المجهولة المصتتتتدر، التي تتطلا  ال ليا بإصتتتتدار مجموعة من األوامر، بما في ذل  األوامر المت ل
حددة باإلضتتتتتتافة إلى مصتتتتتتدر الثروة المستتتتتتتخدمة لحيا تها، وهو من األفراد بيان مصتتتتتتالحهم في ممتلكات م

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

جامل لتقاريرها الدورية من الرابل إلى الستتتتتتتتابل ،  دمت ترينيداد وتوباغو تقريرها ال2016وفي عام  -10
  التمييز ضتتتتتتتتد المرأة، و د كان من المقرر استتتتتتتتت راش التقرير في تمو / إلى اللجنة الم نية بالق تتتتتتتتاء على  

، ن رت اللجنة في تقرير ترينيداد وتوباغو وأ تتتتتادت بالتقدم الذث 2016تمو /يولي     18. وفي 2016يولي  
ا اتت  مجتاالت منهتا  يتادة تمثيت  المرأة في البرلمتان، ورفل ستتتتتتتتتتتتتن الت ليم المجتاني أحر ه البلتد، وال ستتتتتتتتتتتتتيمتا إنجت 

البشتتتتتترية من األم إلى الطف   اإللزامي، ونجاح  في تنفيذ البرامج الرامية إلى منل انتقاط فيرو  نق  المناعة  و 
طلبا إلى   وتوباغو   بتوفير إمدانية الحصتتتتوط على عالو الفيروستتتتات القهقرية. ومنذ ذل  الحين،  دمت ترينيداد 

 . 2020ثامن المزمل تقديم  في تمو /يولي   اللجنة الستخدام اإلجراء المبسا في إعداد تقريرها الوطني ال 

، أعربت ترينيداد وتوباغو عن ستتتتتتتتتتترورها بتقديم تقريرها الوطني األولي إلى لجنة  2021وفي عام  -11
لحدومة ترينيداد وتوباغو. و د     ا  هام   ا  إنجا  حقوق األ تتتتتتتتخاض ذوث اإلعا ة. ويشتتتتتتتتد  تقديم التقرير الوطني 

قرير  ون القتانونيتة، بتالت تاون مل الجهتات الم نيتة الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتة األ رى، الت أنجزت النيتابتة ال تامتة وو ارة الشتتتتتتتتتتتتتتل 
الوطني في إطار مستتتتتلوليتها عن مواصتتتتتلة تنفيذ اتفاألية حقوق األ تتتتتخاض ذوث اإلعا ة في البلد وضتتتتتمان 

 حماية حقو هم.

  عن ستتتتتتترورها بتقديم تقريرها الخامس عن تنفيذ    ا  ، أعربت ترينيداد وتوباغو أي تتتتتتت 2021وفي عام  -12
ياستتية إلى مجلس حقوق اإلنستتان، وهي في انت ار استتت راضتت .  ال هد الدولي الخاض بالحقوق المدنية والستت 

 ثمرة جهد ت اوني بين النيابة ال امة والجهات الم نية الرئيسية األ رى.   ا  وكان التقرير أي 



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

GE.21-11294 4 

 19-وباء كوايد  

بتنفيذ استتتتتتتتتتتتتراتيجيات تد     19-اتخذت ترينيداد وتوباغو إجراءات فورية للتصتتتتتتتتتتتتدث لوباء كوفيد -13
، 12بالصدددددد ة العامة  الفصددددددل  مختلفة لو ف انتقاط الفيرو  والحد من . وعدلت الحدومة األمر المت لح 

  [Novel Coronavirus (2019-nCoV)  2019الصددددددددد دة العدامدة  ، وحتدثتت بتانت تام لوائ    4 رقم
  19- إبطاء انتقاط فيرو  كوفيد   لى وأصتتتتتتدرت مبادئ توجيهية، في إطار استتتتتتتجابة ضتتتتتترورية ومتناستتتتتتبة تهدف إ 

وتخفيف آثتار متا ب تد الوبتاء على المجتمل. وترتتا على لوائ  الصتتتتتتتتتتتتتتحتة ال تامتة ومبتادئهتا التوجيهيتة إغالق 
جميل الموانئ الجوية والبحرية، باستتثناء محطات نق  الب تائل، ووصتوط ورحي  المستافرين الحاصتلين على 

 تت لح بم املة األ خاض الذين ثبتت إصابتهم بالفيرو .م تصري  من و ير األمن الوطني؛ وتنفيذ أحدا

  [Novel Coronavirus (2019-nCoV)  2019]  الصد ة العامةويجدر باإل تارة أن الئحة   -14
،  2020آب/أغستتتتتتتتطس   30الملرخ   306ارضدددددت، بموشع اإلادددددعار القانوني رقم   2020  لعاو 26 رقم 
اع أو غطاء أو درع للوج  في األماكن ال امة أو وستتتتائ  اء  ن بارتدللكبار واألطفاط فوق ستتتتن الثامنة    ا  إلزام

 النق  البرث أو السفن، على أن يت رش من يخالف ذل  ل قوبة ثابتة.

وعلى الرغم من هذه القيود، أثبتت استتتتتجابات الحدومة المبدرة ف اليتها في إدارة المخاطر ويمدن   -15
 اي اعتمادها في الحاالت المشابهة.التي ينب اإلنسان اعتبارها ممارسة جيدة من ممارسات حقوق 

. وتقاستتمت جميل  19- وتقوم الحدومة بحمالت توعية عامة متواصتتلة للستتيطرة على أثر وباء كوفيد  - 16
الو ارات، ال ستتتيما و ارة الصتتتحة، مل الجمهور الم لومات المت لقة بلثار الفيرو  وتأثيرات  وستتتب  الو اية التي 

  و ارة الصتحة عقد ملتمرات صتحفية منت مة إلطالع النا  على الوضتل ه. وتواصت ل انتشتار يت ين تو يها لمن 
الراهن سثار الفيرو  على ستتتتتتتتتتتتتبي  المثاط، واإلفصتتتتتتتتتتتتتاح عن إجمالي عدد الحاالت اإليجابية، وعدد الحاالت  

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

صتتتتتت  الحدومة التشتتتتتتاور مل كبير األطباء وأع تتتتتتاء آ رين في فريح الطا الوبائي التابل ل   تواو  -17
 .، من قانون الص ة العامة4، رقم 12األحااو الفصل إلى الحد من انتقاط الفيرو ، مل مراعاة    ا  س ي 

لوضتتل      ا  ع تتو  22  من   ا  ، أنشتتأ م الي رئيس و راء ترينيداد وتوباغو فريق2020وفي نيستتان/أبري    -18
" ريطة طريح للت افي". ويتألف الفريح من لجان فرعية ذات تخصتتتتتتصتتتتتتات مختلفة، يتولى جمي ها وضتتتتتتل 
استتراتيجيات ل تمان الت افي المالي واال تصتادث للبلد ب د انتهاء الوباء. وي تم الفريح و راء في الحدومة،  

راء ا تصتتتتتتتتتتتاديين،  يين، و ب وأكاديم  وموظفين حدوميين ستتتتتتتتتتتامين، وأع تتتتتتتتتتتاء من القطاع الخاض، ونقابيين،
 وأع اء من القطاع المصرفي، والمجتمل المدني. 

 حماية األاراد  

 الرعاية الص ية  

، ب تتتتتتتتمان توافر الموارد 19-أظهرت و ارة الصتتتتتتتتحة  ابلية للتأ لم في استتتتتتتتتجابتها إلى وباء كوفيد -19
بف الية. وأنشتئ ستتجابة إلى الوباء واألمواط الال مة لالالبشترية والبنية األستاستية وم دات الحماية الشتخصتية  

ن ام موا  للرعاية الصتتتتتتتتتحية في ترينيداد وتوباغو. وفتحت الحدومة عدة مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات و امت بتشتتتتتتتتتايلها 
إليواء األ تخاض المصتابين بمرش فيرو  كورونا، بينما كانت مرافح الحجر الصتحي الحدومي     ا    صتيصت 

ها ألغراش الت افي. ووظفت  غير حدومية الستخدام                    في حين أ منت مرافح  تلوث عماط الخدمات األساسية،  
من أ صتتتتتتتتتتائيي الرعاية الصتتتتتتتتتتحية من كوبا، لتزويد  16ممرضتتتتتتتتتتة، و  100طبيا، و 100و ارة الصتتتتتتتتتتحة  

. وتواصتتتتتت  و ارة الصتتتتتتحة  19-المستتتتتتتشتتتتتتفيات الجديدة والقائمة التي توفر ال الو للمصتتتتتتابين بمرش كوفيد
لتوجيهات من مة      ا   الوباء بانت ام وفق تكييف استتتجابتها إلىو  المتايرة وتواصتت   االستتتجابة إلى أنواع الفير 

 الصحة ال المية ومركز مدافحة األمراش.
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، وضتتتت ت الو ارة ونفذت  طة لنشتتتتر التل ي  بهدف بلوا مناعة القطيل 2021وفي نيستتتتان/أبري    -20
   ا  ليت رث حتا. ويج19-فيرو  كوفيتدوالحتد من المرضتتتتتتتتتتتتتتة والوميتات بين ستتتتتتتتتتتتتتدتان ترينيتداد وتوبتاغو من جراء 

      ا . جرعة يومي  5  500، وتقديم  و مستتتتتة موا ل للتل ي  الجماعي    ا   صتتتتتحي     ا  في ستتتتتتة وثالثين مركز الخطة   تنفيذ
 168  477 التل ي   واحدة من ، بلغ ال دد اإلجمالي لأل تتتتتتخاض الذين تلقوا جرعة  2021حزيران/يوني     16 وحتى 
 .       خصا   24 018 )الجرعة الثانية(       كامال     ا  والذين تلقوا تل يح    ا ،  خص

 ال ماية االشتماعية لألاراد  

.  19- تأثرت حقوق اإلنستتتتتتتان للمواطنين من جميل الفئات والقطاعات في ترينيداد وتوباغو بوباء كوفيد  -21
منهتتا ألثر الوبتتاء الفورث والطويتت  األجتت  على ستتتتتتتتتتتتتتبتت  عي  المواطنين     ا   وضتتتتتتتتتتتتتت تتت الحدومتتة، إدراكتت   و تتد 

هذا النحو، عز ت و ارة التنمية   على رأ  أولوياتها. وعلىألة االنت اش اال تصتتتتتتتتتتتتادث  واال تصتتتتتتتتتتتتاد، مستتتتتتتتتتتت 
االجتماعية والخدمات األستتتتتترية عدة تدابير  ائمة للدعم االجتماعي بتقديم دعم  تتتتتتهرث إضتتتتتتافي لمدة ثالثة 

ات لإليجار للد   وإعان     ا   . كما تلقى غير ال مالء دعم19-أ تتهر لمستتاعدة األفراد المت تتررين بوباء كوفيد
يحصتلون                                                                          ات الاذائية و ستائم لشتراء األغذية. واستتفادت األستر الم يشتية التي ت تم أطفاال  ستاعدبالم       وستالال  

 من الدعم الاذائي المل ت.   ا  على وجبات من برنامج التاذية المدرسية أي 

 المشردون بسبع األوضاع االشتماعية  

رينيداد وتوباغو، إلى جانا االجتماعية و دمات األستتتتتترة و وات الدفاع في ت ت اونت و ارة التنمية   -22
الشتتتتتتتركات ال امة لمدينتي بورت أوف ستتتتتتتبين وستتتتتتتان فرناندو، على إ امة مالجئ إليواء رؤستتتتتتتاء البلديات و 

 3                                                   بقيود م ينة. وم ن  األ تتخاض المقبولون حح االستتتفادة من    ا  المشتتردين بستتبا األوضتتاع االجتماعية رهن 
 ئ التوجيهية للتباعد االجتماعي.بادللم   ا  ووض ت األسرة والحمامات وفق    ا . ت يومي وجبا

 كتار السن  

بالبقاء في المنزط وتو ي التباعد االجتماعي  در اإلمدان.    ا  نصحت و ارة الصحة المسنين عموم -23
ما وضت ت دور وصتدرت مبادئ توجيهية رستمية  اصتة بدور المستنين فرضتت إغالق أبوابها أمام الزوار، ك

نهم استتتتتخدام  ط في المقاط ة. وأ  تتتتل الموظفون للفح  وطلا مالمستتتتنين تحت ستتتتلطة الطبيا المستتتتلو 
  فا ات وكمامات وحيدة االست ماط. كما صدر أمر بتطهير دور المسنين بانت ام.

 إماانية اللجوء إلى القضاء  

ع الق تتتتتتتتاء تنفيذ حلوط  ائمة على على استتتتتتتتتمرار المحاكمات ال ادلة  الط فترة الوباء، ستتتتتتتتر     ا   حرصتتتتتتتت  -24
 8 وعلق التوشيه العملي رقملدعم احتياجات  التشتتايلية المت ددة الجوانا.   م لومات واالتصتتاالت تكنولوجيا ال 

  1998من قواعدددد اإلشراءات المددددنيدددة لعددداو    4للجزء      ا   المتعلق بعمليدددات الم ددداكم، والصدددددددددددادر واقددد
سددددرة  من قواعد إشراءات األ   4من قواعد اإلشراءات الجنائية والجزء    20المعدلة  والجزء    بصددددي تها 

  ، 2020أكتوبر  تشتترين األوط/   26من     ا   الصتتادرة عن رئيس الق تتاة، اعتبار   قواعد م امة األطفا(   من   22والجزء 
ونصتتتت  ب قد ب ض فئات الجلستتتتات من ب د وبواستتتتطة التداوط      ا ،  مل ت     ا   جلستتتتات االستتتتتماع الح تتتتورية ت ليق

وط األفراد إلى مباني المحاكم. ولم تبح لفيديو  در اإلمدان. وكان الهدف من ذل  تقلي  الحاجة إلى د با
 رية إال في ب ض الق ايا الخطيرة.الجلسات الح ورية سا

دا   ن ام الستتتتتتجون، وعقدت أكثر   الق تتتتتتائية اثنتي عشتتتتتترة محدمة افتراضتتتتتتيةوفتحت الستتتتتتلطة   -25
 جلسة استماع من ب د. 15 000 من
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 التعليم  

للت ليم والت لم. التحوط إلى ن تتتام إلكتروني  إلى إغالق جميل المتتتدار  و   19-أدى وبتتتاء كوفيتتتد -26
الشتتتام ،   منها إلى مواصتتتلة الوفاء بالتزام البلد بتوفير الت ليم االبتدائي والثانوث    ا  واتخذت و ارة الت ليم، ستتت ي 

 طوات ستتتتتتتتري ة في ستتتتتتتتياق جهودها الرامية إلى الحد من التفاوت في الموارد المخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة ألطفاط البلد 
الت ليم. وفي هذا اإلطار،  تتترعت الو ارة في عدة مبادرات ل تتتمان تزويد  تتتباب وضتتتمان حماية الحح في 

 ة.البلد بوسائ  مت ددة للوصوط إلى المناهج الدراسي 

  10 000يم وهيئة االتصتتاالت في ترينيداد وتوباغو مذكرة تفاهم لتستتهي  تو يل  وو  ت و ارة الت ل -27
ا ات وحدة هوية المشتتتتتتتتركين مل  طا بيانات يوفرها جها  مزود بتكنولوجيا الم لومات واالتصتتتتتتتاالت وبط

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

   ا  تبرع 22 897قت الو ارة حملة "لنتبن مدرستتتتتتة"، التي أستتتتتتفرت عن تقديم الشتتتتتتركات المتبنية وأطل -28
إلى     ا   جها   98    ا   الو ارة أي تتتتتتتتتتتتت   والثانوية. وباإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ذل ،  دمتباألجهزة لطالب المدار  االبتدائية  
لطالب التتذين لم لمي متتدار  الطفولتتة المبدرة. ويواصتتتتتتتتتتتتتتت  ا    ا   جهتتا    126متتدار  الت ليم الختتاض ال تتامتتة و

يفتقرون إلى إمدانية الوصتتتتوط اإللكتروني متاب ة المناهج الدراستتتتية عن طريح طرود مطبوعة. وباإلضتتتتافة  
تبتتتت  ذلتتتت ،  تلفزيونيتتتتة موجهتتتتة إلى طالب المتتتتدار       ا   ث يوميتتتت إلى  المحليتتتتة برامج  على محطتتتتات التلفزيون 
 والثانوية. االبتدائية

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -       رابعا   

 العهد الدولي الااص بال قوق المدنية والسياسية -ألف 

 إصالح مجلس نوا  توباغو -1 

قانون مجلس نوا  هيئة إدارية مستتتتتتتتقلة أنشتتتتتتتأها   يحدم جزيرة توباغو مجلس نواب توباغو، وهو -29
. ويتولى المجلس مهتتام الحدم المحلي من بين مستتتتتتتتتتتتتتلوليتتات أ رى للحدومتتة  3-25توبداغو  الفصددددددددددل  
طة محدودة في مجاط تحصتتتتتتتتتي  ال تتتتتتتتترائا أو فرش القوانين المحلية أو لوائ  تقستتتتتتتتتيم المركزية، مل ستتتتتتتتتل

ذية. والهيئة التشتتتري ية مستتتلولة عن القرارات الستتتياستتتاتية  المناطح. ولهذا المجلس ذراع تشتتتري ية وأ رى تنفي 
وأرب ة أع تتتتتتتتتتتتتاء م ينين في      ا   منتخب    ا  المت لقة ب مليات المجلس، وتتألف من رئيس واثني عشتتتتتتتتتتتتتر ع تتتتتتتتتتتتتو 

                                                                                             المجلس. أما الهيئة التنفيذية فمستتتتتتتلولة عن تنفيذ مهام المجلس بصتتتتتتتورة فردية وجماعية بواستتتتتتتطة الشتتتتتتت  ا  
 لجها  التنفيذث للمجلس بصفت  رئيس المجلس التنفيذث.المختلفة. ويرأ  الوالي ا

وتجرث االنتخابات ك  أربل سنوات في موعد يحدده الرئيس، ب د التشاور مل رئيس الو راء والوالي،   -30
مجلس  ، أجريت انتخابات 2021كانون الثاني/يناير    25ب د  تتتتتتتتتتتتهرين وثالثة أ تتتتتتتتتتتتهر من ح  المجلس. في  

بين الحزب   من  انون مجلس نواب توباغو. وأستتتتتتتتتتفرت النتائج عن ت ادط   3- 25للفصدددددددل      ا   نوا  توباغو واق 
وحزب الوطنيين الديمقراطيين التقدميين بنتيجة ستتتتتة مقاب  ستتتتتة.      ا ، الوطني الشتتتت بي، وهو الحزب الحاكم حالي 

ة  الحدومة المركزث  على ح  لهذا الوضتتل. ودفل الجمود    3- 25قانون مجلس نوا  توباغو  الفصدل ولم ين   
. و تد  اد القتتانون 2021متار     آذار/   2في  ،  2021قدانون مجلس نوا  توبداغو  المعدد(  لعداو  إلى اعتمتتاد  

إلى      ا   ع تتتتتتو   12 من   من قانون مجلس نوا  توباغو   3- 25الفصددددل  الم دط عدد أع تتتتتتاء الجم ية بموجا  
الواجا اتباع    ت ليمات بشتأن اإلجراء  التي تقدم   22المادة                          كما ت تم ن مادة جديدة هي      ا ،   مستة عشتر ع تو 

من قانون االنتاابات وال دود  ال ام   50- 25            ع د( الفصدل ط عدم تشتدي  المجلس. وبناء على ذل ، في حا 
 لين  على الحدود المراج ة والم اد تحديدها للدوائر االنتخابية في توباغو.   الم لي ومجلس نوا  توباغو  
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 واألمان على ااصه                            حق الفرد اي ال ياة وال ر ية  -2 

من دستتتتتتتتور جمهورية ترينيداد وتوباغو على حح الفرد في الحياة والحرية واألمان   4تن  المادة  -31
على  تتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتت  والتمتل بالممتلكات وحق  في عدم الحرمان منها إال بموجا اإلجراءات القانونية الواجبة. 

حقوق اإلنستتتتتان.   ة ال نف من أج  حمايةوتواصتتتتت  الحدومة تنفيذ التشتتتتتري ات الرامية إلى الق تتتتتاء على آف
وهو في انت ار إصتتتداره   2021قانون مااا ة العصددابات لعاو   2021نيستتتان/أبري    9د البرلمان في واعتم

من الرئيس. و د ستن هذا القانون للحد من انتشتار ال صتابات وتصتاعد الجرائم ال نيفة من  الط  مل نشتار 
ها واألنشتتتتتطة  يادة ال صتتتتتابات وع تتتتتويت إليها بالتجريم على ألال صتتتتتابات وإثناء األ تتتتتخاض عن االن تتتتتمام  

المتصتتتتلة بها. ويجو  ل تتتتابا  تتتترطة أن يلقي ال بض، دون أمر   تتتتائي، على أث  تتتتخ  يشتتتتتب  بقدر 
م قوط في انتمائ  إلى عصتتابة أو تورط  في أث  تتد  من أ تتداط أنشتتطة ال صتتابات، ويجو  احتجا  هذا 

م طلا من جانا واحد إلى تقدي  ستتتتتتتتاعة 48االحتجا  ب د ستتتتتتتتاعة. ويتطلا  48الشتتتتتتتتخ  لمدة أ صتتتتتتتتاها 
 ساعة من بدء االحتجا . 36القاضي في غ ون 

  ، 2019 قانون الكفالة  المعد(  لعاو إلى التصتتتتتتتدث للجرائم ال نيفة المتزايدة، ستتتتتتتنت الحدومة    ا  وستتتتتتت ي  -32
على المحدمتة لكنت      ا     حتالتة الشتتتتتتتتتتتتتتخ  الم روش حتاليت 1التذث ين  على تقييتد الكفتالتة في حتالتين همتا   

بجريمة  طيرة كاالغتصتتتتاب، وحيا ة ستتتتالح نارث واستتتتتخدام ، والشتتتتروع في القت ، الستتتتر ة     ا  ين ستتتتابقدأ  د
  حالة الشتخ  الم روضتة   تيت  على المحدمة الذث يتهم بجريمة  طيرة أ رى  2بوجود ظرف مشتدد؛ و 

تهم الذث   على أن  يجو  للشتتتتتخ  المأثناء الخروو بدفالة. ويت تتتتتمن القانون ضتتتتتمانات للمتهمين إذ ين 
أن يطلا من القاضتتتي اإلفراو عن  بدفالة. وباإلضتتتافة إلى     ا   يوم  120                            ي قد م ضتتتده أث دلي  في غ تتتون   ال

ذلت ، يجو  للمتهم أن يطلتا إلى القتاضتتتتتتتتتتتتتتي اإلفراو بدفتالتة إذا وجهتت إليت  تهم وأدلتة في غ تتتتتتتتتتتتتتون متائتة  
 ت  في غ ون سنة.ولكن المحاكمة لم تن    ا  يوم 120    ا  وعشرين يوم

لحدومة ملتزمة بدعم الكشتتتتتتف عن الجرائم باستتتتتتتخدام التكنولوجيا. فقد كلفت و ارة األمن تزاط اوال  -33
، بتوفير مرافح  2021كتانون الثتاني/ينتاير    29القومي اإلدارة الجتديتدة الم نيتة بتاستتتتتتتتتتتتتتت تادة المقتذوفتات، في  

في    براءبصتتتتتتتفة     ا   ضتتتتتتتابط 26         واعت مد    وموظفين إضتتتتتتتافيين لتستتتتتتتريل الفح  الشتتتتتتترعي لألستتتتتتتلحة النارية.
المقتتذوفتات لتدى إكمتتاط برنتامج فح  األستتتتتتتتتتتتتتلحتتة النتتاريتة وعالمتات األدوات التذث ت تتتتتتتتتتتتتتمن دورة تتدريبيتتة  
 است افها مركز األمم المتحدة اإل ليمي للسالم ونزع السالح والتنمية في أمريدا الالتينية والبحر الكاريبي.

حة االتجار اإلجراءات القائمة لمدافكبيرة لت زيز الستتتتتتتياستتتتتتتات و     ا  وبذلت و ارة األمن الوطني جهود -34
بالبشر والت رف على ال حايا. ووض ت وحدة مدافحة االتجار  طة عم  وطنية لمدافحة االتجار بالبشر 

، وذلت  بتالتشتتتتتتتتتتتتتتتاور مل عتدد من المن متات التدوليتة ووكتاالت التدولتة والمن متات غير 2023-2021للفترة  
ف  وإجراءات الت ام  مل األطفاط غير ة الوطنية للطفي وضتتتل الستتتياستتت    ا  وحدة أي تتت الحدومية. وستتتاهمت ال

المصتتتتتتتتتتتحوبين والمنفصتتتتتتتتتتتلين عن ذويهم بالت اون مل اليونيستتتتتتتتتتتيف. وميما يت لح بأعماط التحقيح التي تقوم 
وحدة مدافحة االتجار، أنشتتتتتتتتتئت فر ة عم   اصتتتتتتتتتة في دائرة الشتتتتتتتتترطة لت زيز ودعم  درة الوحدة على  بها
ات اإل ليمية المت لقة باالتجار بالبشتتتتتتتر التي لمشتتتتتتتاركة بنشتتتتتتتار في التح يقيح، بينما تواصتتتتتتت  الوحدة االتحق

على التح يقات االستتتباألية في     ا  متخصتتصتت     ا   يجريها اإلنتربوط. وتلقى ضتتبار  تترطة الخطور األمامية تدريب 
مجاط االتجار بالبشتتتتتتتتر، و ودوا بدلي  موجز ل تتتتتتتتبار الخطور األمامية الرامي إلى تقديم توجيهات بشتتتتتتتتأن 

ءات الت رف على ضتتتتتتتتتتتتتتحتتايتتا االتجتتار وإمدتتانيتتة إحتتالتهم إلى وحتتدة مدتتافحتتة االتجتتار بتتالبشتتتتتتتتتتتتتتر. وفي إجرا
االتجار الرتكابهم مجموعة من الجرائم في  أ تخاض بموجا  انون  4، وجهت تهم إلى 2021نيستان/أبري   

 حح أ خاض  اصرين.
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بشتتر من  الط  تتراكتها مل وتواصتت  وحدة مدافحة االتجار إذكاء الوعي ال ام بمستتألة االتجار بال -35
وليتة مثت  المن متة الدوليتة للهجرة وملستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة التنميتة وكاالت للتدولة ومن متات غير حدوميتة ومن متات د

وذلت  لتوفير حلقتات عمت  للتتدريتا والتوعيتة لفتائتدة الجهتات الم نيتة بمدتافحتة االتجتار   للبلتدان األمريديتة من،
عادة إدماجهم بتوفير الخدمات الطبية  ا االتجار وإ على نق  ضتتتتتتحاي    ا  بالبشتتتتتتر. وركزت هذه الشتتتتتتراكات أي تتتتتت 

مل الناطح  المجت    ا  والنفستية االجتماعية وغيرها من أ تداط التدريا على المهارات. واستتهدفت الحمالت أي ت 
باإلستتتتبانية باستتتتتخدام وستتتتائا إعالم مختلفة، بما في ذل  اإلذاعة والالفتات ال امة. وال يزاط الخا الستتتتا ن  

( يوفر ألفراد الجمهور وستتتتيلة لإلبالا عن أث نشتتتتار مشتتتتبوه يت لح 4CTU-800أو  4288-800للوحدة )
 باالتجار باأل خاض.

مل التزامات الدولة      ا   الالجئين وملتمستتي اللجوء، وتمشتتي   وفي ضتتوء األ مة ال المية المت لقة بحالة -36
  1967عاو    وكو(بروت، وكذل  الااصدددددددة بوضددددددد  الالش ين  1951اتفاقية عاو   في    ا   بصتتتتتتتتتتتفتها دولة طرف

، وضتتتتتتت ت حدومة ترينيداد وتوباغو ستتتتتتتياستتتتتتتة وطنية لم الجة مستتتتتتتائ  الالجئين الااص بوضددددد  الالش ين
لتمدين الحدومة من    ا  . ووفرت هذه الستتتتتياستتتتتة إطار 2014راء عام وملتمستتتتتي اللجوء وافح عليها مجلس الو  

وحدة مل تة بشتتتأن الت ام  إجراء عمليتها الخاصتتتة لتحديد وضتتتل الالجئ. و د صتتتممت إجراءات تشتتتايلية م
المناستتتتا وبطريقة ف الة، من  الط    مل الالجئين وملتمستتتتي اللجوء ل تتتتمان تقييم طلبات اللجوء في الو ت

  2014 بة الهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشلون الالجئين. ولم يتسن تنفيذ سياسة عام الجهود المنسقة لش
ة وعر لة النهوش بمن ومة ين الذث هدد بإغراق ن ام الهجر بستتتتتتتتتتتتتتبا تدفح المهاجرين الفنزويلي         كامال      ا   تنفيذ

وضل الصياة النهائية  اللجوء الوطنية. وت م  و ارة األمن الوطني، في ضوء التحديات التي تواجهها، على  
 لسياسة محدثة تتحم  الدولة في إطارها المسلولية الكاملة عن عملية تحديد وضل الالجئ.

الفنزويليين دا   حدود البلد وحماية حقوق اإلنستتتتتتان تدفح المهاجرين  إلى التصتتتتتتدث إلى    ا  وستتتتتت ي  -37
بموجا       ا  عشتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتهر ا  ، إعفاء مدت  اثن 2019للمهاجرين وأستتتتتتتتتتترهم، أصتتتتتتتتتتتدرت الحدومة، في أيار/مايو  

 10للمدادة     ا   وفقتت   2019أمر الهجرة  تعدديدل الجددو( الثداني  لعداو  و  2019الهجرة  المعددلدة  لعداو   الئ دة
                                                                  . وط لا إلى المهاجرين الفنزويليين في إطار هذا اإلعفاء تسجي  حاالتهم هجرةنون المن قا  1-18الفصل  

التستجي  هذه لحاملها بال م  بصتورة  انونية   والحصتوط على بطا ة تستجي  من  ت بة الهجرة. وأذنت بطا ة
هر. م ك  ستتتتتة أ تتتت ي ، مل إ تتتت ار بأن حام  التصتتتتري  ستتتتيخ تتتتل للتقي ستتتتنة واحدةفي ترينيداد وتوباغو لمدة 

 .2021عملية إعادة تسجي  في آذار/مار  وأجريت 

 إماانية اللجوء إلى القضاء -3 

مبادئ الديمقراطية وستيادة القانون ب تمان المستاواة  ال تزاط ترينيداد وتوباغو ملتزمة بالحفاظ على  -38
ات التي في الوصتتتتوط إلى ال دالة للجميل. وفي هذا الصتتتتدد، أد لت تحستتتتينات كبيرة على مختلف التشتتتتري 

 سنت لحماية إ امة ال دط.

  كانون الثاني/   8بالموافقة في    2020قانون إقامة العد(  إشراءات التقاضددددددي   المعد(  لعاو  وح ي   -39
. ويمن  القانون   تتاة الصتتل  ستتلطة القاضتتي في إدارة اإلجراءات الجنائية. ويلم  أن تستتاعد 2020اير  ين 

باتوا مختصتتتتين في ن ر هذه المستتتتائ  على تقدم الق تتتتايا على  الزيادة في عدد الموظفين الق تتتتائيين الذين
تقديم نسخ إلكترونية من ، بالسماح ب من قانون األدلة  2-7الفصل     ا  نحو عادط وسريل. وي دط القانون أي 

 إفادات الشهود.

وهو في انت ار   2021 بار/فبراير    25بالموافقة في    2021قانون األدلة  المعد(  لعاو  وح ي   -40
لى استتتتتتخدام إجراءات جديدة مختلفة للت رف على المشتتتتتتب  فيهم، بما في ذل  دار. وين  القانون عاإلصتتتتت 

ديو. كما ين  القانون على تستتتتتجي  استتتتتتجوابات المشتتتتتتب  فيهم استتتتتتخدام الصتتتتتور الفوتوغرامية وتقنيات الفي 
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ة. ومن المتو ل أن يساعد ل مان حماية الحح في تطبيح اإلجراءات القانونية الواجب        كامال                   بالفيديو تسجيال  
فيديو على منل أث إستتتتتتاءة استتتتتتتخدام للستتتتتتلطات من جانا موظفي إنفاذ ا تتتتتتترار تستتتتتتجي  االستتتتتتتجوابات بال

الحماية للشتتتهود ال تتت فاء بالستتتماح باستتتتخدام تدابير  اصتتتة للحصتتتوط على    ا  القانون أي تتت القانون. ويوفر 
 جيالت الصوتية على سبي  المثاط. هاداتهم، كقبوط أ واط الشهود المسجلة بالفيديو أو التس

وتواصت  الحدومة اتخاذ  طوات ل تمان الستالمة ال امة واألمن ال ام لمواطنيها من  طر نشتار  -41
  2020قانون اعتراض االتصددداالت  المعد(  لعاو   حظيفي الستتتتتجون. وفي هذا الخصتتتتتوض،  ال صتتتتتابات

على اعتراش االتصتتتتتتتاالت وتستتتتتتتجيلها في  بالموافقة، وهو في انت ار إصتتتتتتتداره من الرئيس. وين  القانون  
مة لنق  الستجناء. ويجيز القانون لل تابا المزود بأمر   تائي أن يحصت  على الستجون والمركبات المستتخد

 في أث إجراءات.                                          لومات م تر ضة كما يجيز استخدامها دليال  م

،  القانون. وفي هذا الصددفي الديمقراطية وسيادة      ا   ثابت    ا  وال يزاط الحح في التمثي  القانوني عنصر  -42
من هيئتة     ا  . وتشتتتتتتتتتتتتتتدت  الوحتدة جزء2020                                                            ف  لتت النيتابتة ال تامتة إدارة المحتامين ال تامين في نيستتتتتتتتتتتتتتان/أبريت   

  .7-7قانون المسداعدة والمشدورة القانونية  الفصدل  المستتاعدة القانونية والمشتتورة التي ن  على إنشتتائها 
ثناءات نائية المرفوعة إلى محاكم الوالية ال ليا مل استتتتتتتت وستتتتتتتتركز إدارة المحامين ال امين على الق تتتتتتتايا الج

 وظيفة بين محامين وموظفي دعم آ رين. 30   ا   ليلة على مستوى محاكم الصل . وت م هذه الوحدة حالي 

و بلتت ترينيتداد وتوبتاغو التوصتتتتتتتتتتتتتتيتة بتخفيف تراكم الق تتتتتتتتتتتتتتايتا التذث أستتتتتتتتتتتتتتهم في اكت تاظ الحبس   -43
التاييرات                                                  ن فتتذت التوصتتتتتتتتتتتتتتيتتة من  الط نهج مت تتدد المحتتاور جمل بيناالحتيتتاطي في انت تتار المحتتاكمتتة. و 

لمحاكم المتخصتتتتتتصتتتتتتة، واالستتتتتتتفادة من تطورات  التشتتتتتتري ية، و يادة عدد الموظفين الق تتتتتتائيين، وتشتتتتتتاي  ا
 تكنولوجيا الم لومات واالتصاالت.

 المعد(  قانون إقامة العد(  الرصددددد اإللكتروني    2020أيلوط/ستتتتتتبتمبر    18وأصتتتتتتدر الرئيس في   - 44
. ويوستتتتل القانون  ائمة ال روف التي يجو  فيها للمحدمة أن تأمر الشتتتتخ  بارتداء جها  رصتتتتد  2020لعاو  
في أث   بخدمة مجتم ية، أو     ا   للمراألبة، أو مدلف     ا   ي، حيثما يدون الشتتتتتتخ  على ستتتتتتبي  المثاط  اضتتتتتت  إلكترون 

وض محدودة في حاالت الجرائم  غير أن ستتتتتتتتتلطة المحدمة في هذا الخصتتتتتتتتت      ا .  ظرف آ ر تراه المحاكم مناستتتتتتتتتب 
رصتتتتتتتتتتتتتتد   جهتا    يرة مثت  القتت  واال تطتاف واالتجتار بتالمختدرات. وال يجو  للمحدمتة أن تتأمر بتاستتتتتتتتتتتتتتختدام الخط 

 المتهم الطف .  إلكتروني إال في   ية تنطوث على ارتكاب جريمة  طيرة، أو لمتهم أفرو عن  بدفالة، أو 

على تراكم الق تتتتتتايا في ن ام ال دالة الجنائية.    ا  كبير     ا  و د أثر إجراء المحاكمات بقاش وحيد تأثير  -45
.  2017 داكمدات بقداض وحيدد  لعداو قدانون األحاداو المتنوعدة  الم 2019 تتتتتتتتتتتتتتبتار/فبراير  1وأصتتتتتتتتتتتتتتدر في 

ويجيز هتذا القتانون للشتتتتتتتتتتتتتتخ  المتهم أن يختتار انفراد  تاش واحتد بمحتاكمتت  من دون هيئتة محلفين. وبنتاء  
ي الوحيد جميل الستتلطات واال تصتتاصتتات في فصتت  أث مستتألة  انونية أو على هذا اال تيار، يخوط القاضتت 

ئة المحلفين. ويتو ى الق تتتتتتتتتتتتاء أن تلدث  يادة و ائ ية وتقديم االستتتتتتتتتتتتتنتاجات التي كانت تصتتتتتتتتتتتتدر عن هي 
استتتتتتتتتتخدام المحاكمات بالقاضتتتتتتتتتي الوحيد إلى تخفيض كبير في عدد أوامر إعادة المحاكمة، وتقلي   طر  

 لفين وترهيبها، ورب  الو ت، و فض تكاليف تشدي  هيئة المحلفين وتنحية أع ائها.التد   في هيئة المح

لجنائية  مناقشددددة االعترال بالذنع واتفاق االعترال بالذنع   قانون اإلشراءات اوأنشتتتتتئ بموجا   -46
ن ام تفاوش يستتتتم  للمتهم باالعتراف بالذنا مقاب  الحصتتتتوط على نتيجة منشتتتتودة  د تشتتتتم    2017لعاو  
عادلة  ف التهمة أو ستتتتتتتتتحبها أو إيقافها من جملة نتائج أ رى. ويحمي القانون حح المتهم في محاكمة تخفي 

يبتة التي  تد يتختذهتا االدعتاء، مثت  حجتا األدلتة أو التالعتا بهتا، والتد وط في اتفتاق بمنل اإلجراءات المر 
دما يتستتتتتتتتتنى إدارت  اعتراف مل متهم غير ممث . وستتتتتتتتتوف ي الج ن ام التفاوش على االعتراف بالذنا، عن 

 على النحو السليم، مشاك  الحبس المطوط  ب  المحاكمة وأث غموش  د ي ترث المحاكمات.
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قانون الدائرة الجنائية  دة محاكم متخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة لم الجة الق تتتتتتتتايا المتراكمة. فأنشتتتتتتتتأ  وأنشتتتتتتتتئت ع -47
ية ال ليتا والدوائر المحلية  الدائرة الجنتائيتة في محدمتة الوال 2018والم داكم الم ليدة الجندائيدة والمرورية لعداو  

نائية والمرورية في المحاكم الجزئية. ويأذن القانون لرئيس الق تتتتتتتاة بتكليف   تتتتتتتاة مبتدئين أو كبار في  الج
قانون  المحدمة الجنائية، ما يزيد من عدد الموظفين الق تتتتتتتتائيين المختصتتتتتتتتين في الق تتتتتتتتايا الجنائية. ورفل  

ال دد األ صتتتى للق تتتاة ال اديين و  تتتاة    2018ء واألطفا(  لعاو المتنوعة  الم امة العليا للقضددا  األحااو
 االستئناف في محدمة الوالية ال ليا لن ر   ايا األسرة واألطفاط.

بتتتدأ في عتتتام   -48 ، إثراء  2012و تتتد تو ى المشتتتتتتتتتتتتتتروع التجريبي لمحدمتتتة عالو المختتتدرات، التتتذث 
ث  اغو على نحو يشتتتتتتتتتتتم  الكبار واألحدا فيذ في جميل أنحاء ترينيداد وتوب التشتتتتتتتتتتتري ات بتوستتتتتتتتتتتيل نطاق التن 

الصتتتتتادر    2020لعاو   29 رقم  2020قانون األحااو المتنوعة  إقامة العد(  لعاو  الستتتتتواء. و د نفذ   على
على الفور عملية   تتتتائية ل الو المخدرات أنشتتتتأت، دا   المحدمة   2020كانون األوط/ديستتتتمبر   24في 

لتتة األفراد بهتتدف تلقي عالو مدثف من المختتدرات و تتدمتتات  حتتاإل    ا   دمتتة الواليتتة ال ليتتا، برنتتامجتت الجزئيتتة ومح
 المشورة و دمات أ رى مل الخ وع لن ام رصد مستمر.

وفي ضتتوء التوصتتيات المقبولة بح  مشتتدلة اكت اظ الستتجون وتحستتين ظروف االحتجا ، أ امت  -49
ن ووكاالت في  طاع  رينيداد وتوباغو  تتتتراكات مل مهنيي و ارة األمن القومي عن طريح دائرة الستتتتجون في ت 

  واليات المتحدة األمريدية والمملكة المتحدة وكندا، بهدف تحستين  درات الملستستات والموظفيناإلصتالح في ال 
من أج  النهوش بإدارة جميل فئات الستتتجناء وضتتتبطها. وتستتتتجيا دائرة الستتتجون إلى  واعد األمم المتحدة 

ية واحتياجاتهم اط الصتتحة والن افة الصتتحية والتاذان تلبية احتياجات الستتجناء في مجالدنيا من  الط ضتتم
  االجتماعية على أستتا  يومي. وال تزاط التحستتينات جارية في ن ام إدارة الستتجناء من أج  ج   م دط  تتا  

 مل م يار األمم المتحدة األدنى إليواء السجناء.    ا   الزنزانات متما ي 

لبية لم الجة مشتتتدلة اكت اظ الستتتجون وت   ، نفذت دائرة الستتتجون عدة مبادراتوباإلضتتتافة إلى ذل  -50
 يلي    ا  احتياجات السجناء ال رورية األ رى. و ملت هذه المبادرات م

محدمة افتراضتتتية جديدة في إطار ن ام الستتتجون لتستتتهي  عقد جلستتتات المحاكم عبر  12إنشتتتاء  •
 وصلة للتداوط بالفيديو؛

 ي؛تحديث سجن الحبس االحتياط •

تقييمات  تتتهرية لألوضتتتاع في       دائرة الستتتجون، تتولى إجراءإنشتتتاء لجنة للصتتتحة والستتتالمة دا •
 السجون من أج  ضمان السالمة؛

ت هد الصتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتحي بانت ام في مختلف المرافح من  ب  موظفين، وستتتتتتتتتتتتتجناء مختارين،  •
 ومقاولين من القطاع الخاض؛

ستية  وضتل  طة استتراتيجية تهدف إلى تطوير  دمات الستجون كي ال تقتصتر على الوظيفة الحب  •
 ء؛وتلدث الدور اإلصالحي، فتزيد بذل  مستوى التأهي ، من  الط وضل برامج للسجا

توفير التث يف الديني والت ليمي والتدريا على المهارات وغير ذل  من البرامج الثقامية والترفيهية   •
 دة التأهي . وبرامج إعا

لقانون الهي ة المعنية    ا  قوهيئة الشتتتتتتتداوى المت لقة بالشتتتتتتترطة هيئة مدنية مستتتتتتتتقلة، تأستتتتتتتستتتتتتتت وف -51
( للن ر والتحقيح في الشتتداوى المت لقة بأعماط الفستتاد وستتوء  5-15)الفصتت     بالشدااو  المتعلقة بالشدرطة

الستتلو  الخطير التي يرتكبها ضتتبار الشتترطة وضتتبار الشتترطة االحتياطية الخاصتتة وأفراد الشتترطة البلدية. 
  4- 6الفصددل   2020 إقامة العد(  لعاو    او المتنوعةقانون األحا، عدط 2020وفي كانون األوط/ديستتمبر  

على نحو ستم  بإدراو الهيئة الم نية بالشتداوى المت لقة بالشترطة كطرف مهتم شدرعي  من قانون الف ص ال
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عندما يت لح التحقيح األولي بوفاة  تتتتتتتتخ  يخ تتتتتتتتل أو كان يخ تتتتتتتتل لتحقيح تراألب  أو تد ح مي  أو تنفذه 
أقر مشدددددددددروع قدانون األحاداو  ،  2021آذار/متار     5ات الصتتتتتتتتتتتتتتلتة. وفي  الهيئتة، وبتإ طتارهتا بتالتحريتات ذ

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

، )أ( أن . ومن  تتتتتتتأن هذه الت ديالت، بمجرد إ رارهاةبالشدددددااو  المتعلقة بالشدددددرطوقانون الهي ة المعنية  
توستتتتتل ت ريف "ستتتتتوء ستتتتتلو  الشتتتتترطة الخطير" ليشتتتتتم  ارتكاب جريمة تأديبية بموجا لوائ  دائرة الشتتتتترطة  

من لوائ  دائرة الشتتتتتتتترطة على دائرة الشتتتتتتتترطة   150؛ و)ب( أن ت تتتتتتتتمن تطبيح الالئحة  2014البلدية ل ام 
حقيح في ادعاءات "ستتوء ستتلو  لقة بالشتترطة بالت طية الخاصتتة للستتماح للهيئة الم نية بالشتتداوى المت االحتيا

الشتتتتترطة الخطير" ميما يتصتتتتت  بال تتتتتبار الم نيين، وبتقديم توصتتتتتيات بالشتتتتتروع في إجراءات تأديبية حيثما 
قديم تحديث يثبت "سوء السلو  الخطير من جانا الشرطة"؛ و)و( أن تفرش على مفوش الشرطة واجا ت 

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

   ا  هاتفي     ا   التأديبية. وتواص  الهيئة االضطالع بحمالت توعية وتث يف عامة بشأن مهامها، و د أنشأت تطبيق
 الوصوط. ل مان إمدانية

 ال ق اي حرية الص ااة -4 

ال تزاط ترينيتداد وتوبتاغو ملتزمتة بحمتايتة الحح في حريتة الت بير وحريتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتافتة على النحو  -52
 )ر( و) ( من دستور الجمهورية. 4المنصوض علي  في المادتين  

 العهد الدولي الااص بال قوق االقتصادية واالشتماعية والثقافية -باء 

 العملال ق اي  -1 

ال تزاط حماية حقوق الموظفين وال ماط من أولى أولويات الحدومة. ونتيجة للمراج ة المستتتتتتتتتتتتتتمرة  -53
للحتتد األدنى الوطني لألجور من أجتت  تمدين ال متتاط من الحفتتاظ على مستتتتتتتتتتتتتتتوى م يشتتتتتتتتتتتتتتي الئح،  ادت  

د األدنى ، الح2019تشددرين الثاني/نوامبر   8الصددادر اي  341اإلاددعار القانوني رقم الحدومة، بواستتتطة  
  ، 2019كانون الثاني/ديستتتتتتمبر    1من      ا   في الستتتتتتاعة، اعتبار     ا   دوالر  17,50إلى      ا   دوالر  15,00الوطني لألجور من  

 لفائدة جميل سدان ترينيداد وتوباغو.

، لجنتة و اريتة مشتتتتتتتتتتتتتتركتة  2018                                                                وميمتا يت لح بحمتايتة حقوق ال متاط المهتاجرين، ع ينتت، في تمو /يوليت    - 54
ة ال ماط. وتهدف الستتتتتياستتتتتة المتو اة إلى م الجة المستتتتتائ  المت لقة بم املة ال ماط  م نية بوضتتتتتل ستتتتتياستتتتتة هجر 

تواصتت  و ارة ال م  إنفاذ   المهاجرين. وفي الو ت الذث يجرث مي  ال م  على وضتتل ستتياستتة بشتتأن هجرة ال ماط، 
ألجور وم دط تشتتتتتتري ات وم ايير ال م  ل تتتتتتمان حماية ال ماط المهاجرين ورفاههم. ويشتتتتتتم  ذل  الحد األدنى ل 

  المرضتتتتتتتتتية؛  واإلجا ة  ال ادية  واإلجا ات   الرستتتتتتتتتمية؛   وال ط    األجور؛ وستتتتتتتتتاعات ال م  وو ت ال م  اإلضتتتتتتتتتافي؛ 
  وى وإجراء  يارات التفتي  الشدا   في   التحقيح    الط   من   المسائ    هذه   وت الج .  األطفاط   وعمالة   األمومة؛   واستحقا ات 

اذث على أستا  وضتل ال ام  من حيث الهجرة، وتحقح مفتشتية  الروتيني. وال يح ر القانون ال يام بأث نشتار إنف 
 . أم ال     ا   ال م  في التقارير المت لقة بانتهاكات حقوق ال ماط سواء أ كان مقدم الشدوى/صاحا ال م  مهاجر 

وتواصتتتتتتت  و ارة ال م ، بالت اون مل الوكاالت والستتتتتتتلطات المختصتتتتتتتة، رصتتتتتتتد وإنفاذ التشتتتتتتتري ات  -55
فاط والق تاء علي . وتواصت  وحدة مفتشتية ال م  رصتد عمالة األطفاط الذين تتراوح المت لقة بمنل عم  األط

                                                                     ستتنة والتحقيح في الحاالت التي ي ستتتخدم فيها أطفاط دون ستتن الستتادستتة عشتترة.   18ستتنة و 16أعمارهم بين  
  وفي هتذا الصتتتتتتتتتتتتتتدد، وافح مجلس الو راء على إعتادة إنشتتتتتتتتتتتتتتاء اللجنتة التوجيهيتة الوطنيتة لمنل عمت  األطفتاط

 .2019والق اء علي  مل ت يين اللجنة المشتركة بين الوكاالت في  بار/فبراير 
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ة الق تتايا المتصتتلة بفيرو  نق  المناعة البشتترية في مدان ال م ، التي وما  الت وحدة مناصتتر  -56
كانت في الستتتتتابح المركز الوطني لمناصتتتتترة   تتتتتايا فيرو  نق  المناعة البشتتتتترية/اإليد  واالستتتتتتدامة في  

ال م ، ت تطلل بدور رائد وتنستيقي في االستتجابة الوطنية إلى فيرو  نق  المناعة البشترية واإليد  مدان  
على الستتتياستتتة الوطنية المهنية بشتتتأن فيرو  نق   2017ن ال م . ووافح مجلس الو راء في عام في مدا

أصتتتتتتحاب ال م  حملة عامة من أج  توعية    2019تمو /يولي    23المناعة البشتتتتتترية /اإليد ، وأطلقت في 
مهاجرين  وال ماط بهذه الستتتتياستتتتة. ومنذ ذل  الحين ترجمت هذه الستتتتياستتتتة إلى اإلستتتتبانية لتستتتتهي  اطالع ال

 الناطقين باإلسبانية عليها.

 ال ق اي التمت  بأعلى مستو  من الص ة البدنية والعقلية -2 

مستتتوى من الصتتحة  ال تزاط الحدومة ملتزمة ب تتمان حصتتوط  تت ا ترينيداد وتوباغو على أعلى  -57
للمستتتتتتاعدة في  البدنية وال قلية والتمتل ب . واستتتتتتتفاد  طاع الصتتتتتتحة ال امة من إنشتتتتتتاء مرافح صتتتتتتحية جديدة 

  الطلا الكبير على الرعاية الصتتتتتتتحية، بما في ذل  مستتتتتتتتشتتتتتتتفى أريما ال ام، الذث أنشتتتتتتتئ في حزيران/ تلبية
. وبدأ تشتتتتتاي  جناح المستتتتترع  2020   ، ومستتتتتتشتتتتتفى بوينت فورتين، الذث أنشتتتتتئ في تمو /يولي 2020يوني   

مستتتتتتترع  طي في القطاع    إليواء أوط آلة 2020الخطي في مجمل ستتتتتتتانت جيمس الطبي في حزيران/يوني  
ال ام في منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللاة اإلنجليزية، وهي آلة ستتتتتتتتتستتتتتتتتاعد بقدر كبير في تقديم ال الو 

 اإل  اعي لمرضى السرطان.

لصتحة تنفيذ عدة مبادرات لتحستين  دمات الرعاية الصتحية والنهوش بها. ويواصت  وتواصت  و ارة ا  - 58
زويد ال مالء بخدمات األ تتتت ة الستتتتينية والموجات فوق الصتتتتوتية، و دمات طا  برنامج المرضتتتتى الخارجيين ت 

دة  ،  تتتترعت الو ارة في اتخاذ ع 2020األستتتتنان، وغستتتتي  الكلى، وتقويم ال  ام، والخدمات التاذوية. وفي عام 
 تدابير تصحيحية تهدف إلى إعادة تحديد الجوانا الرئيسية للرعاية الصحية وتنشيطها، بما في ذل  

حيتث حققتت ترينيتداد وتوبتاغو بتالف ت  هتدفهتا الختاض في إطتار    -صتتتتتتتتتتتتتتحتة األم والطفت    ()أ 
 أهداف التنمية المستدامة؛

ينيتتتداد وتوبتتتاغو  استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة الو تتتايتتتة من األمراش غير الم تتتديتتتة ومدتتتافحتهتتتا في تر  )ب( 
 بإجراءات على الص يد الكاريبي ومبادرات من أج  الصحة وال امية؛ 

الصتتتحة النفستتتية المقدمة على المستتتتوى المجتم ي وإ الة الوصتتتم في    المركزية  دمات )و( 
، أ رت أوط ستتتياستتتة للصتتتحة النفستتتية تتما تتتى مل 2019مستتتتشتتتفى ستتتانت آن لألمراش النفستتتية. وفي عام  

 الدولية.أف   الممارسات 

 ال ق اي السان -3 

ي للمواطنين ذوث ال تزاط الحدومة ملتزمة بتوفير حلوط مناستتتتتتتتتتبة في مجاط اإلستتتتتتتتتتدان واألراضتتتتتتتتتت  -59
الد   المنخفض والمتوستتتتتتتتا. وو ارة اإلستتتتتتتتدان والتنمية الح تتتتتتتترية مستتتتتتتتلولة عن توفير المنا ط المناستتتتتتتتبة  

ومن  الط برنامج اإلستتتتدان الم ج ، أكملت عن حلوط تموي  الستتتتدن المناستتتتبة.                           والمقبولة التكلفة، ف تتتتال  
 3  500ملستستة النهوش باإلستدان، وهي وكالة منفذة في و ارة اإلستدان والتنمية الح ترية، بناء أكثر من  

 20منزط آ ر، بينما وصتتتتلت أ تتتتااط البناء إلى مراح  مختلفة في أكثر من  2  500منزط وبدأت في بناء  
وحدة ستدنية للمواطنين الملهلين و تيدت   5 741ت الملستستة  ،  صتصت 2021-2015و الط الفترة .    ا  مو  

 حدائح لل ا في جماعات محلية مختلفة.
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ونفذت لجنة التنمية البشتتتترية برنامجين إل تتتترا  القطاع الخاض في المستتتتاعدة على بناء مستتتتاكن  -60
من          تمويال   2016ل ام والخاض الم تمد في عام مقبولة التكلفة. ويستتتتتتخدم نموذو الشتتتتتراكة بين القطاعين ا

يد في هذا                                                                                           القطاع الخاض في بناء منا ط لأل تتتتتتتخاض المدرجين في  اعدة بيانات اإلستتتتتتتدان ال ام، و د  تتتتتتت 
                                                          ، اعت مد برنامج حوافز بناء المستتتتتتتتاكن لتوفير حافز للمقاولين  2018منزط. وفي عام  400اإلطار أكثر من  

ئ التوجيهية لملستستة النهوش باإلستدان بست ر للمباد    ا   ل الوحدات الستدنية وفقالذين يمدنهم تموي  وبناء وبي 
 وحدة سدنية. 71و د أنشئت منذ ذل  الحين  رابة     ا ، محدد سلف

صتيانة المستاكن القائمة وتحستين الهياك  األستاستية في    ا  وتتولى ملستستة النهوش باإلستدان أي ت  -61
ن. و الط  ة األراضتتتتتتتتتي لتن يم وضتتتتتتتتتل المستتتتتتتتتتقطني مشتتتتتتتتتاريل اإلستتتتتتتتتدان الحدومية وإصتتتتتتتتتدار ستتتتتتتتتندات حيا  

 تتتتتهادة إراحة وتو ي ها على المستتتتتتقطنين.    867، تولت وكالة التستتتتتوية ال قارية إعداد 2021-2015 الفترة
 كما بدأت ملسسة النهوش باإلسدان تنفيذ مشاريل لتجديد المناطح الح رية المحيطة بال اصمة.

دوالر   15 000 صتتتتى  دان تقديم منحة يبلغ مقدارها األوتواصتتتت  وحدة تيستتتتير وتنفيذ برامج اإلستتتت  -62
من دوالرات ترينيتتتداد وتوبتتتاغو إلجراء إصتتتتتتتتتتتتتتالحتتتات في منتتتا ط المتتتالكين ذوث التتتد تتت  المنخفض. و الط  

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

اإلسدان ببناء منا ط لمساعدة المشترين  وفي إطار برنامج توباغو للنهوش باإلسدان، تقوم وكالة   -63
 لى  راء أوط مسدن، وتوفر تل  المساكن بأس ار التكلفة للمواطنين الملهلين الم يمين في توباغو.ع

 ال ق اي التعليم -4 

وهو محور   2030يشتتتتتتتتتتتتتد  الحح في الت ليم أحد المبادئ الرئيستتتتتتتتتتتتتية التي تقوم عليها  طة عام  -64
هدف  ائم على الحقوق،   4. والهدف  المستتتتتدامة التي اعتمدها المجتمل الدولي من أهداف التنمية 4الهدف  

لتحقيح التنمية المستتدامة. ولذل  ي       ا  ويست ى إلى ضتمان التمتل الكام  بالحح في الت ليم باعتباره أستاستي 
ليم الشتتتام  في  الت ليم من أولويات ترينيداد وتوباغو. وتواصتتت  الحدومة ت زيز البنية التحتية التي تدعم الت 

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

وعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى الرعتتايتتة والتربيتتة في مرحلتتة الطفولتتة المبدرة، بتتدأت و ارة الت ليم مبتتادرات مثتت   -65
ستتتتتتتلستتتتتتتلة  ضتتتتتتتل؛ وبرنامج "النجوم الرائدة" اإلذاعي و صتتتتتتتحيفة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبدرة والر 

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

وتواصتتتتتتتتتتتتتت  الحدومتة تقتديم  تدمتات التدعم االجتمتاعي للطالب، مثت  توفير الاتداء واإلفطتار، من  -66
فير للطالب الذين يرتدون الزث المدرستتتتتتتتتتتتتي، وتو   الط برنامج التاذية المدرستتتتتتتتتتتتتية، و دمات النق  المجاني

 الكتا المدرسية الرئيسية، ومنحة الزث المدرسي.

 حقوق األاااص ذوي اإلعاقة -5 

ت   حماية حقوق اإلنستتتتتتتتان لأل تتتتتتتتخاض ذوث اإلعا ة من أولويات ترينيداد وتوباغو. و د  دمت   -67
اإلعا ة   ولي عن تنفيذ اتفاألية حقوق األ تتتتتتتتتتتخاض ذوث اللتزاماتها الدولية، تقريرها األ   ا  ترينيداد وتوباغو، وفق

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

، أودعت ترينيداد وتوباغو صتتتتتتتتت  ان تتتتتتتتتمامها إلى م اهدة 2019تشتتتتتتتتترين الثاني/أكتوبر   4وفي  -68
م ا ي البصر أو ذوث إعا ات   مراك  لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة األ خاض المدفوفين أو

،  2020قانون حق التأليف والنشددددددددر  المعد(  لعاو ءة المطبوعات )م اهدة مراك (. وعدط أ رى في  را
  من قانون حق التدأليف والنشدددددددددر  80-82الفصدددددددددل  ، 2020حزيران/يونيت     15الذث ح ي بالموافقتة في 
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إلدراو أحدام م اهدة مراك ، ومن ثم تمدين األ تتتتتتخاض المدفوفين أو ضتتتتتت اف البصتتتتتتر أو ال اجزين عن 
                                                                                      مطبوعات من الوصتتتتوط إلى األعماط المنشتتتتورة. وباإلضتتتتافة إلى ذل ، أ ذن للهيئة الوطنية للمدتبات  راءة ال

ن طريح مذكرة تفاهم ون م الم لومات بنشتر نستخ بصتيغ ميسترة لفائدة األ تخاض ذوث اإلعا ة البصترية، ع
الوصتوط إلى مدتبة مو  ة مل اتحاد الكتا الميسترة. ستتتاح لأل تخاض ذوث اإلعا ة البصترية اسن إمدانية  

 واس ة من المصنفات.

واستتتتتت رضتتتتتت و ارة التنمية االجتماعية و دمات األستتتتترة الستتتتتياستتتتتة الوطنية المت لقة باأل تتتتتخاض ذوث  - 69
، وافح مجلس الو راء على الستتتتياستتتتة الم دلة وعرش المستتتتودة  2019ايو  ( ونقحتها. وفي أيار/م 2007اإلعا ة ) 

    ا   لوضتل التشتري ات المطلوبة، وإطار     ا   تو ى أن توفر هذه الستياستة أستاست األولى للمشتروع في البرلمان. ومن الم 
،  2020حزيران/يوني    لتحقيح اإلدماو االجتماعي والمستتتتتتتتتتاواة لفائدة األ تتتتتتتتتتخاض ذوث اإلعا ة. وفي          تتتتتتتتتتامال  

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

لمركز وتقدم الو ارة عدة برامج لحماية حقوق اإلنستتان لأل تتخاض ذوث اإلعا ة. و د أعيد تكليف ا -70
  ة. بصتتتتتتتفة مركز مل ت لتوفير الموارد لأل تتتتتتتخاض ذوث اإلعا    2018الوطني لإلثراء في كانون األوط/ديستتتتتتتمبر  

واستتتتتخدم المركز في تن يم حلقات عم  للتوعية، كما جهزت حواستتتتيب  ببرمجيات لتيستتتتير تحستتتتين مهارات  
ل ، تواصت  وحدة  تلون األ تخاض ذوث اإلعا ة البصترية في مجاط استت ماط الحاستوب. وباإلضتافة إلى ذ

 ة لتجميل  اعدة بيانات  باستتتتتتتتتتتتتتخدام الم لومات الواردة من متلقي منحة اإلعا    ا ، اإلعا ة جمل البيانات دا لي 
 السج  الوطني لأل خاض ذوث اإلعا ة.

، في مبادرة جديدة، بشتتراكة مل هيئة االتصتتاالت في 2019كما  تترعت الوحدة في حزيران/يوني    -71
، من أج  تستهي  توفير أجهزة مستاعدة محمولة متيسترة للمدفوفين وضت اف البصتر والصتم  ترينيداد وتوباغو

يتي  للمستتتتتتفيدين إرستتتتتاط الم لومات وتلقيها بف الية أكبر باستتتتتتخدام تطبيقات  وضتتتتت اف الستتتتتمل، على نحو
 الهواتف الذكية التي تساعد األ خاض الصم وض اف البصر.

فرض وصتتتتتوط األ تتتتتخاض ذوث اإلعا ة وحرية تنقلهم،   وأ رت الحدومة، في ستتتتت يها إلى تحستتتتتين -72
، التذث أد ت  ور تة نقتديتة جتديتدة  2019ي  لعداو  قدانون األحاداو المتنوعدة  عدائددات الجريمدة والبندز المركز 

، لتح  مح  الور ة النقدية الحالية. وتت تتتتتتتمن هذه 2019كانون األوط/ديستتتتتتتمبر  9دوالر، في    100ب يمة 
بار ة ملموستتتتة، على غرار طريقة براي ، وتستتتتم  لأل تتتتخاض ذوث اإلعا ة بالت رف الور ة الجديدة  اصتتتتية  
 بسهولة على ك  ور ة.

حدومة ستتتتتت يها إلى مستتتتتتاعدة األ تتتتتتخاض ذوث اإلعا ة على الحصتتتتتتوط على وظائف في  وتواصتتتتتت  ال  - 73
    ا   األستتترة مشتتتروع   القطاعين ال ام والخاض. وبا تتترت و ارة ال م  باال تتتترا  مل و ارة التنمية االجتماعية و دمات 

وع،  ب نوان "مشتتتتتتتتتروع التمدين" يهدف إلى  يادة فرض إدماو األ تتتتتتتتتخاض ذوث اإلعا ة. ومن  الط هذا المشتتتتتتتتتر 
مدتا النهوش بال مالة من أج  تستتتهي  توظيفهم. كما ستتتييستتتر    ستتتيجرث تستتتجي  األ تتتخاض ذوث اإلعا ة لدى 

 والتدريا إلى أصحاب ال م  المحتملين. المشروع التدريا على تن يم المشاريل. كما ستقدم  دمات التوعية  

 دمات دعم الطالب، وتواصتتتتتتتتتتتتت  و ارة الت ليم، من  الط وحدة الت ليم الخاض التاب ة لشتتتتتتتتتتتتت بة   -74
ضتتتتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتتتتوط األطفاط ذوث اإلعا ة على فرض الت ليم على  دم المستتتتتتتتتتتاواة مل غيرهم. وتقدم الوحدة  

وغيرهتا من االحتيتاجتات الت ليميتة الختاصتتتتتتتتتتتتتتة.   تدمتات دعم تهتدف إلى تحتديتد ودعم الطالب ذوث اإلعتا تة  
مدار  الشتتتتتتتتتاملة في  وباإلضتتتتتتتتتافة إلى ذل ،  تتتتتتتتترعت  تتتتتتتتت بة  دمات دعم الطالب في مشتتتتتتتتتروع تجريبي لل

لألطفاط            ومقبوال     ا  ومتيستر    ا  منها إلى ضتمان أن ي   الت ليم متاح   ا  ملستستات الت ليم االبتدائي والثانوث، ست ي 
 هم.على التكيف م    ا  ذوث اإلعا ة و ادر 

وتواصت  و ارة التنمية االجتماعية و تلون األسترة تقديم الخدمات االجتماعية إلى األ تخاض ذوث  -75
                                                                              ث   دمة الحافالت المجانية، وم ن  اإلعا ة، ومنحة جديدة لمساعدة القصر ذوث اإلعا ة.اإلعا ة م
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 حقوق كتار السن -6 

المستتتتتتتتتتتنين التاب ة لو ارة التنمية االجتماعية ال تزاط الحدومة ملتزمة، من  الط  تتتتتتتتتتت بة  تتتتتتتتتتتلون  -76
  وباغو، وبتث يف وتوعية الجهات و دمات األستتتتتتتتتتترة، بت زيز نوعية حياة كبار الستتتتتتتتتتتن في جميل أنحاء ترينيداد وت 

 الم نية الرئيسية وعامة النا  بشأن   ايا الشيخو ة.

رة التنمية االجتماعية إصتتداره من الرئيس. وتواصتت  و ا  2007قانون دور المسدنين لعاو  وينت ر  -77
نة  و دمات األستتتتتتترة بذط الجهود لوضتتتتتتتل اللوائ  المناستتتتتتتبة بموجا القانون، وذل  من  الط الت اون مل لج

، استتتتت انت الو ارة باستتتتتشتتتتارث لل يام بتطوير ومراج ة واستتتتتكماط نشتتتترات  2019عاملة. وفي حزيران/يوني   
ري ات دور المستتتتتتنين في ترينيداد وتوباغو.  الدلي  اإلجرائي ألصتتتتتتحاب دور المستتتتتتنين بما يتما تتتتتتى مل تشتتتتتت 

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

اثنتا عشتتتتترة عملية تفتي   2020لى الرغم من أن القانون لم يصتتتتتدر ب د، فقد أجريت في عام وع -78
ت التفتي  في ملستتتستتتاتهم.  وعقد ستتتتة عشتتتر اجتماع امتثاط مل أصتتتحاب دور المستتتنين الذين ستتتهلوا عمليا

وتتو ى  تتتت بة  تتتتلون المستتتتنين ضتتتتمان التحقيح في جميل ادعاءات إستتتتاءة م املة المستتتتنين في المرافح،  
 .2021وكانون الثاني/يناير   2020                                              ن فذت أربل عمليات تفتي  بين تشرين األوط/اكتوبر  و د

الستتتتياستتتتة الوطنية للشتتتتيخو ة.   باستتتتت راش   ا  وتقوم و ارة التنمية االجتماعية و دمات األستتتترة حالي  -79
دماو في  والهدف من هذه الستتتتياستتتتة هو ت زيز رفاه كبار الستتتتن على نحو مستتتتتدام وإتاحة الفرصتتتتة لهم لالن 

حياة المجتمل ال ادية. وستتتتتتيقدم مشتتتتتتروع ستتتتتتياستتتتتتة منق  إلى مجلس الو راء للموافقة علي  كخطة عم  عند 
 انتهاء االست راش الدا لي.

وعة ترمي إلى ت زيز حقوق المستتتتنين وحمايتها. تن لمستتتتنين تنفيذ برامج موتواصتتتت   تتتت بة  تتتتلون ا -80
عية في دور المسنين الخاصة لكبار السن المشردين بسبا ويوفر برنامج الرعاية المجتم ية الرعاية االجتما

ال روف االجتماعية الذين يخرجون بقرار طبي من ملستستات الصتحة ال امة. وي م  مركز م لومات كبار 
وصتتتتف  مرفح إحالة ومدتبا للمستتتتاعدة في الحصتتتتوط على الم لومات المت لقة باألنشتتتتطة والمبادرات  الستتتتن ب 

باليوم ال المي لمنل     ا                                                          ات المقدمة إلى المسنين في ترينيداد وتوباغو. وي حتف  أي والبرامج والمنتجات والخدم
مركز أنشتتتتتتطة المستتتتتتنين ودور  دمات     ا  إيذاء المستتتتتتنين واليوم الدولي لكبار الستتتتتتن. ويتلقى المستتتتتتنون مجان 

                                       المواطنين المسنين والحافالت وال ب ارات.

 ال قوق الثقافية -7 

بثراء تنوعها الثقافي وتراثها. وتواصتتتتتتت  الحدومة تشتتتتتتتجيل الت بير الثقافي تتستتتتتتتم ترينيداد وتوباغو   -81
استتت تتافة مبادرات  تتتى ت ز  الحح  واإلبداع الفني. وفي هذا الصتتدد، تتولى و ارة الستتياحة والثقافة والفنون  

 تالية.في الت بير الثقافي وجدوى هذا الت بير من الناحية التجارية. وتشم  هذه المبادرات عناصر منها ال

 السياسة الثقامية الوطنية  

عرش و ير التنمية المجتم ية والثقافة والفنون الستتابح مشتتروع الستتياستتة الثقامية الوطنية لترينيداد   -82
. وتهدف هذه الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة إلى تشتتتتتتتتتجيل االعتزا  بالثقافة 2020حزيران/يوني    2غو على البرلمان في وتوبا

إلى    ا  تماء لدى جميل الفئات االجتماعية. وتهدف هذه الستتتتياستتتتة أي تتتت وتدعيم الهوية الوطنية والشتتتت ور باالن 
ة؛ وإلى إرستتتتتتتتتتتتتتاء إطتار  دعم الفنتانين ومن مي المشتتتتتتتتتتتتتتاريل والرابطتات القطتاعيتة في إنتتاو متادة رمي تة النوعيت 

 ملسسي متكام  لدعم القطاع الثقافي.
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 سج  الفنانين  

ثقافي  اعدة بيانات ت تتتتتم المستتتتتجلين من ينشتتتتتئ الستتتتتج  الوطني للفنانين وال املين في المجاط ال -83
  باالستتتتتتتتفادة الفنانين وال املين في المجاط الثقافي والمن مات والمهرجانات الثقامية، على نحو يستتتتتتتم  للمستتتتتتتجلين  

 بطريقة إيجابية من مختلف المبادرات الخارجية.

 كأ  رئيس الو راء ألحسن  رية  

مستتابقة كأ  رئيس الو راء ألحستتن  رية. وت رش    ا  ي تن م و ارة الرياضتتة والتنمية المجتم ية ستتنو  -84
مو الشتتتتتخصتتتتتي،  الفنون األداء، وتستتتتتهم في التمدين اال تصتتتتتادث، والن ية من  الط   المستتتتتابقة الروح المجتم

 وتنمية المرأة في المناطح الريفية.

 تقديم الادمات االشتماعية -8 

ر من  الط تنفيذ ستتتتتياستتتتتات الرعاية حاف ت الحدومة باستتتتتتمرار على التزامها بالق تتتتتاء على الفق -85
االجتماعية. و تتتترعت و ارة التنمية االجتماعية و دمات األستتتترة في عدة مبادرات إلتاحة إمدانية الحصتتتتوط  

 لى السلل والخدمات األساسية لذوث الد   المنخفض ولمن ي يشون تحت  ا الفقر.ع

  االجتماعي وضتت ت ل تتمان حصتتوط  والبرنامج الوطني للتنمية االجتماعية هو استتتراتيجية لل م -86
باألنابيا  المواطنين المحرومين في جميل أنحاء البلد على إمدادات موثو ة ومستتتتتتتتتتتتتتدامة من المياه المنقولة 

 والكهرباء وتحسين مرافح السباكة الصحية في منا لهم.

ية. وتستتم  ويستتتمر تحستتين ن ام البطا ة الذكية البيومترية لتيستتير تقديم من  الخدمات االجتماع -87
البطا ة الذكية للمنتف ين بمن  التقاعد الخاصتتتتتتة بالمواطنين المستتتتتتنين والمستتتتتتاعدة ال امة ومستتتتتتاعدة اإلعا ة  

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

الخطتتتتة الوطنيتتتتة لتخفيف2017وفي عتتتتام   -88 الم تتتتانتتتتاة االجتمتتتتاعيتتتتة    ، وافح مجلس الو راء على 
بوصتتتتتتفها استتتتتتتجابة نفستتتتتتية واجتماعية وا تصتتتتتتادية ممدنة للمستتتتتتاعدة في تخفيف آثار   2022-2017 للفترة
اال تصتتتتتتتتتتتتادث على الفئات ال تتتتتتتتتتتت يفة وبناء  درة المواطنين على التأ لم. وتركز الخطة على ت زيز   التراجل

جتمل المتدني، والنهوش بتاإلنتتاجيتة واالبتكتار  ن تام الحمتايتة االجتمتاعيتة، وتتدعيم عمت  المجتمل المحلي والم
و تتدمتتات الصتتتتتتتتتتتتتتحتة  دا تت  القطتتاعين الختتاض وال تتام من  الط إجراءات مثتت  توفير اإلغتتاثتتة من البطتتالتتة،  

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

اد وتوباغو، ت م   تتتتتتتتتتت بة البحوث  وفي إطار التقييم المستتتتتتتتتتتتمر لمستتتتتتتتتتتتوى الم يشتتتتتتتتتتتة في ترينيد -89
يتانتات االجتمتاعيتة في و ارة التنميتة االجتمتاعيتة و تدمتات األستتتتتتتتتتتتتترة في الو تت الراهن على إنشتتتتتتتتتتتتتتاء  تاعتدة ب 

اجتماعية وا تصتتتتتادية وطنية يستتتتته  الوصتتتتتوط إليها تهدف إلى تجميل مل تتتتترات عن الحالة االجتماعية في  
 ترينيداد وتوباغو.

 مييز العنصري اتفاقية القضاء على الت -شيم 

حماية الحقوق والحريات األستتتتتتاستتتتتتية بصتتتتتترف الن ر عن  1976يدر  دستتتتتتتور الجمهورية ل ام  -90
من الدستتتتتتتتتتور ألث  تتتتتتتتتخ  يدعي أن  14ون أو الدين أو الجنس. وتجيز المادة ال رق أو األصتتتتتتتتت  أو الل

  ليا لالنتصتتتتتاف والحصتتتتتوط حقو    د انتهدت أو يجرث انتهاكها أو يحتم  أن تنته ، رفل دعوى إلى المحدمة ال  
 على الجبر في ال روف المناسبة.
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، الذث ينشتتتتتتتتتتتئ لجنة 2000قانون تكااؤ الفرص لعاو  وإلى جانا اإلجراءات الدستتتتتتتتتتتتورية، يوجد  -91
تكافل الفرض ومحدمة تكافل الفرض، هو الن  التشتتري ي الحاستتم الذث يح ر التمييز على أستتا  ال رق 

(. واللجنة مدلفة بتلقي االدعاءات المت لقة بالتمييز والتحقيح فيها واإلثنية واألصتتتتتتتت  )من بين أستتتتتتتتس أ رى 
مة فصت  الق تايا التي تحيلها إليها اللجنة، حيثما والتوستا للصتل  فيها  در اإلمدان، في حين تتولى المحد

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

  لستتتتتتواء. واللجنة مخولة للتحقيح في المستتتتتتائ  النا تتتتتتئة في القطاعين كليهما في مجاالت ال مالة، والخاض على ا 
 وتوفير السلل والخدمات، والت ليم، وتوفير السدن.

 تتدوى في   25 تتدوى في ترينيداد و  459، تلقت اللجنة ما مجموع  2019-2016ط الفترة  و ال -92
 توباغو. كما  تتتتتتتتتتتاركت في عدة حمالت توعية عامة تت لح بواليتها وبح ر التمييز. وتشتتتتتتتتتتتد  اللجنة، في إطار 

ديالت ا تصتتاصتتها، باال تتترا  مل النيابة ال امة وو ارة الشتتلون القانونية، لجنة مخصتتصتتة الستتت راش الت 
 .2000قانون تكااؤ الفرص لعاو المقترحة على 

 الطفل اتفاقية حقوق  -دا( 

،  بلتت ترينيتداد 2016ت ت  حمتايتة حقوق الطفت  أولويتة هتامتة بتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة إلى الحدومتة. وفي عتام   -93
وتوباغو التوصتتية بإلااء  واو األطفاط من جميل التشتتري ات ذات الصتتلة من  الط رفل الحد األدنى للستتن  

لقانون  ن التاريخي  ، صتتتتتتتتدر اإلعال2017تشتتتتتتتترين األوط/أكتوبر  2ستتتتتتتتنة. في   نونية إلى ثمانية عشتتتتتتتترالقا
، الذث نستتتتح ووحد الستتتتن القانونية ل قد الزواو في ترينيداد وتوباغو 2017األحااو المتنوعة  الزواج  لعاو 

نون زواج وطالق   وقا1-45قانون الزواج  الفصدل  ستنة للذكور واإلناث على الستواء بموجا   18لتصتب  
 ، وقانون زواج األوريسدددددددا، 3-45 ، وقانون زواج الهندوس  الفصدددددددل  2-45المسدددددددلمين،  الفصدددددددل  

. وهدذا باتت ترينيداد وتوباغو   5-45 ، وقانون اإلشراءات والممتلكات الزوشية  الفصددل 4-54  الفصددل
الطفت . و تد أجرت النيتابتة ال تامتة  أ رب إلى الوفتاء الكتامت  بتالتزامتاتهتا بموجتا اتفتاأليتة األمم المتحتدة لحقوق  

 ة النطاق مل طائفة واست ة من الجماعات الدينية ومن مات المجتمل وو ارة الشتلون القانونية مشتاورات واست 
 المدني والجهات الم نية الرئيسية األ رى  ب  إعداد القانون.

  ، 2018 تتتبار/فبراير    27وتواصتتت  الحدومة اعتماد استتتتراتيجيات تشتتتري ية لحماية حقوق الطف . وفي   -94
لين اف إلى مجموعة التشري ات المت لقة بالطف .   2016قانون اعتة األسرة والطفل لعاو  أصدر الرئيس 

وأنشتتتأ القانون دائرة متخصتتتصتتتة في محدمة الوالية ال ليا تستتتمى دائرة األستتترة والطف ، ويشتتتم  ا تصتتتاصتتتها 
ستتريل في  األطفاط عن ستتائر الق تتايا البت الجميل المستتائ  األستترية ومستتائ  األطفاط. ويتي  فصتت    تتايا 

 على المنطح ال قابي.   ا  تأهيلي وأ   اعتماد    ا   المسائ  المت لقة باألحداث، باتباع نهج

لتوفير الرعتتايتتة والحمتتايتتة وإعتتادة التتتأهيتت    2015وبتتدأ تف يتت  الهيئتتة الم نيتتة بتتاألطفتتاط في عتتام   -95
يتها بالشتتتتراكة مل تف يلها، في ستتتتبي  االضتتتتطالع بوال لألطفاط ضتتتتحايا اإلستتتتاءة. وت م  الهيئة جاهدة، منذ

من أج   دمات الوستتتتتتاطة والخدمات النفستتتتتتية   الوكاالت الحدومية والمن مات غير الحدومية على الستتتتتتواء
واالجتماعية وال الجية. وتقوم الهيئة باستتتتتتتتتتتمرار بتدريا موظفيها على اتفاألية حقوق الطف  وعلى مجموعة  

وحدة     ا  اط وحمايتهم. وأنشتتتتأت الهيئة أي تتتت ، للمستتتتاعدة في رعاية األطف2015م التشتتتتري ات الصتتتتادرة في عا
مخصتتصتتة لق تتاء األطفاط تتولى تقديم الدعم الموضتتوعي للمحدمة ميما يتصتت  بق تتايا األطفاط المتهمين 

 بارتكاب جرائم جنائية أو الذين ي تبرون في حاجة إلى اإل راف.
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دتا اليونيستتيف في  دتا رئيس الو راء، بالت اون مل مو تتاركت  تت بة  تتلون األطفاط التاب ة لم -96
لت زيز    ا  عام   ا  توفر إطار   2030-2020منطقة  ترق البحر الكاريبي، في وضتل ستياستة وطنية للطف  للفترة 

وضل األطفاط وتحسين نوعية حياتهم في ترينيداد وتوباغو، مل الوفاء بالتزامات البلد بموجا اتفاألية حقوق  
 ا يلي مية المستدامة. وتت من السياسة مالطف  وأهداف التن 

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

 ؛ يادة فرض مشاركة األطفاط في الق ايا •

 ؛نهج ف اط ومنسح ومحدد الهدف لم الجة المسائ  التي تلثر في أطفاط ترينيداد وتوباغو •

 ؛ة   ايا األطفاطادة القصوى من الموارد من لم الجتحسين االستف •

 تحسين رصد وتقييم  دمات األطفاط ل مان أن تحقح هذه الخدمات األثر المنشود. •

وتواصتتتتت  وحدة مفتشتتتتتية ال م  التاب ة للو ارة رصتتتتتد م ايير ال م  الدولية المت لقة ب م  األطفاط   -97
ت القوانين المت لقة بالحد األدنى لستتتتن ال م  وباالتجار في ترينيداد وتوباغو، من أج  الكشتتتتف عن انتهاكا

ة الوطنية لمنل عم  األطفاط التوجيهي ، أعاد مجلس الو راء تشدي  اللجنة  2019باألطفاط. وفي  بار/فبراير  
  ؛ 2022- 2019والق تتتتتتتتاء علي ، التي ت تتتتتتتتطلل بأنشتتتتتتتتطة مختلفة بما في ذل  وضتتتتتتتتل  طة عم  وطنية للفترة 

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

ة  على المستتتتتتتتتتتتتتتتائتت  المت لقتت   ترينيتتداد وتوبتتاغو، ومجلس نواب توبتتاغو، والمن متتات غير الحدوميتتة ال تتاملتتة
                                                                                         باألطفاط. وباإلضافة إلى ذل ، ت راعى اتفاألية حقوق الطف  عند صياغة سياسة إصالح تشري ات ال م .

 اتفاقية القضاء على شمي  أااا( التمييز ضد المرأة - اء 

بمختلف التوصتتتتتتيات التي تلقتها  الط آ ر استتتتتتت راش   تتتتتت ت      ا   أحاطت ترينيداد وتوباغو علم -98
المرأة، مث  الق تتتتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتتتتد المرأة والق تتتتتتتتتاء على ال نف بالمرأة،   ما يت لح بحماية حقوق مي  ل 

 واتخذت تدابير لتنفيذ تل  التوصيات.

وبخصتتتوض التوصتتتية المت لقة ب تتتمان المتاب ة الكامية الستتتت راش  انون ال نف المنزلي، يجدر   -99
، التذث 2020 تعدديدل  لعداو  قدانون العنف المنزلي  2020تمو /يوليت    7بتاإل تتتتتتتتتتتتتتارة أن الرئيس  تد  بت  في 

                                                                                       ين  على توفير حماية إضتتتتتتتتامية من ال نف المنزلي لطائفة أوستتتتتتتتل من األفراد. وعالوة على ذل ، و ستتتتتتتتل 
نطاق مصطل  "ال ال ة المنزلية" ليشم  األطفاط والبالاين في ملسسات اإليواء. كما أدرو مصطل  " ريا"  

 في ترينيداد وتوباغو.   سرة الممتدة الموجودللتكيف مل الوا ل الثقافي لأل

فئة األ تتتتتتتتخاض الذين يمدنهم تقديم    ا  أي تتتتتتتت  2020قانون العنف المنزلي  تعديل  لعاو ويوستتتتتتتتل   -100
ستتتتنة أو أكثر وللكبار الم يمين  16للطف  البالغ من ال مر  4طلا الستتتتتصتتتتدار أمر حماية. وتجيز المادة 
وباإلضتافة إلى ذل ، باتت المحدمة اسن مخولة على أوامر الحماية.    في ملستستات اإليواء تقديم طلا للحصتوط 

مقدار الت ويض      ا   إلصتتتتتتتتتتتدار أمر مل ت أو أمر حماية على أستتتتتتتتتتتا  ف   أو إغفاط واحد. ويزي  القانون أي تتتتتتتتتتت 
عن      ا  ت وي تتتتتتت  دوالر وهو المبلغ الذث يمدن ل تتتتتتتحية ال نف المنزلي الحصتتتتتتتوط علي    15  000األ صتتتتتتتى البالغ  

 .                                                         المنزلي. ويجو  للمحدمة اسن أن تمن  أث ت ويض تراه مناسبا   الخسارة الناجمة مبا رة عن ال نف

ببلورة استتتتتتتتتتجابة ف الة مت ددة القطاعات إلى حاالت   2016وفي ضتتتتتتتتتوء التزام الحدومة في عام   -101
مجلس الشتتتتتتيوخ ، الذث أ ره  2021قانون الجرائم الجنسددددية  المعد(  لعاو   ال نف الجنستتتتتتي والمنزلي، ن 

  ، على إنشتتتتتاء الستتتتتج  الوطني لمرتكبي الجرائم الجنستتتتتية والمو ل الشتتتتتبدي الحدومي 2021حزيران/يوني     15 في 
.  المت لح بمرتكبي الجرائم الجنستتتية. ويتولى مفوش الشتتترطة إدارة الستتتج  والمو ل الشتتتبدي المناظر ل  وت هدهما 



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

19 GE.21-11294 

المو ل لن يتي   هم والجرائم التي ارتكبوها، فإن  وبينما ستتيت تتمن الستتج  أستتماء المجرمين وعناوينهم وصتتور 
للجمهور االطالع على عناوين الجناة ب  م رفة مناطح ستدناهم فقا. ولن يت تمن الستج  ستوى م لومات 
عن المجرمين الذين هم مواطنون أو م يمون في ترينيداد وتوباغو، والذين أدانتهم محدمة، على الصتتتتتتتتتتتتت يد 

ينطبح الستتج    أو ب ده. وال 2000بتمبر أيلوط/ستت  25ائم  ابلة للتستتجي  في الدولي أو المحلي، بارتكاب جر 
أو الذين كانوا ي انون من مرش عقلي و ت       ا  ثمانية عشتتتتتتتتتر عامعلى األ تتتتتتتتتخاض الذين تق  أعمارهم عن 

 ارتكاب الجريمة.

ومنذ ذل  الحين، أنشتتتتتأت دائرة الشتتتتترطة في ترينيداد وتوباغو عدة وحدات متخصتتتتتصتتتتتة لم الجة  -102
،  2020كانون الثاني/يناير   21ث يت رش ل  النستتتتتتاء واألطفاط. وفي   تتتتتتايا ال نف المنزلي والجنستتتتتتي الذ

أطلقت دائرة الشتتتتتتتتتتترطة وحدة ال نف الجنستتتتتتتتتتتاني لم الجة الق تتتتتتتتتتتايا المت لقة بال نف الجنستتتتتتتتتتتاني والمنزلي، 
  الجرائم فحستتتتتتتتتا،  وانتهاكات أوامر الحماية، وحاالت االغتصتتتتتتتتتاب. وال تقدم الوحدة  دماتها ل تتتتتتتتتحايا تل

 حزيران/  4مل أفراد الجمهور التذين  تد تكون لتديهم م لومتات عن هتذه الحتاالت. وفي       ا  تت تاون أي تتتتتتتتتتتتتتت  بت 
، أطلقت دائرة الشتتتتتتتتتتترطة وحدة الجرائم الجنستتتتتتتتتتتية، للت ام  مل عنف الشتتتتتتتتتتتري  الحميم وال نف 2020يوني   

لكشتتف عن الهوية. ويمدن لأل تتخاض  الجنستتي لدى الكبار. وستتتوفر الوحدة الحماية الكاملة وت تتمن عدم ا
الستتتتتتفادة من تطبيح متنق  للشتتتتترطة لإلبالا ليس فقا عن حاالت ال نف المنزلي والجرائم الجنستتتتتية ولكن ا

 عن جميل الجرائم.   ا  أي 

ووضتتتتتتتت ت الستتتتتتتتياستتتتتتتتة الوطنية لنوع الجنس والتنمية في مجلس الو راء بوصتتتتتتتتفها  طة عم  في  -103
رئيس الو راء بالت اون مل عدة  الستياستة  ت بة الشتلون الجنستانية في مدتا. و د صتاغت هذه 2018 عام

وكاالت حدومية وغير حدومية، وستتتتتتتتتتتتوف تكون بمثابة إطار لتحقيح المستتتتتتتتتتتتاواة الكاملة بين المرأة والرج ،  
ومشتتتتتاركتهما المنصتتتتتفة في الحياة الستتتتتياستتتتتية واال تصتتتتتادية واالجتماعية والثقامية واألستتتتترية. وستتتتتترافح هذه 

 ية واضحة للتنفيذ والرصد والتقييم.                                      ياسة   طة  عم  وطنية تقدم مبادئ توجيهالس

وتواصتتتتت   تتتتت بة الشتتتتتلون الجنستتتتتانية، باإلضتتتتتافة إلى استتتتتتراتيجياتها الستتتتتياستتتتتاتية، تنفيذ حمالت   -104
مختلفة تستتهدف النستاء والرجاط على الستواء إلذكاء الوعي وتفكي  القوالا النمطية المحيطة بق تايا   توعية
  نف المنزلي.ال

 الممارسات اإلنجازات وأاضل -       خامسا   

 اتفاقية حقوق األاااص ذوي اإلعاقة  

أودعت ترينيداد وتوباغو تقريرها األولي إلى لجنة حقوق األ تتخاض ذوث اإلعا ة لدى المفوضتتية  -105
 .2021السامية لحقوق اإلنسان في حزيران/يوني  

 السياسيةالعهد الدولي الااص بال قوق المدنية و   

و تقريرها الوطني الخامس إلى اللجنة الم نية بحقوق اإلنستتتتتتتان باستتتتتتتتخدام  و دمت ترينيداد وتوباغ -106
 إجراء مبسا لتقديم التقارير.

 وحدة مااا ة العنف الجنساني  

أنشتتتتتتتتتتتتأت  تتتتتتتتتتتترطة ترينيداد وتوباغو وحدة لمدافحة ال نف الجنستتتتتتتتتتتتاني تتولى م الجة الق تتتتتتتتتتتتايا  -107
 الصلة. ذات
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 الت ديات والقيود -     دسا  سا 

في جميل جوانا مجتمل ترينيداد وتوباغو.     ا   دالت الجرائم ال نيفة المرتف ة تلثر ستتتتتتتتتتتتتلب ال تزاط م -108
، ثالث أعلى نستتتتتبة مئوية من األمواط  2021-2020و د  صتتتتتصتتتتتت الحدومة، في الميزانية الوطنية للفترة  

 تتتتخاض  الال مة للحد من النشتتتتار اإلجرامي وحماية حقوق األلمدافحة الجريمة بحية تف ي  جميل الوستتتتائ   
 في السالمة واألمن.

 المتنافسة.  و الط المشاورات مل الجهات الم نية الحدومية، أثيرت  واغ  مختلفة بشأن توافر الموارد  - 109

  و الط المشتتتتتاورات مل من مات المجتمل المدني، أثيرت  تتتتتواغ  مختلفة بشتتتتتأن عدم وجود تشتتتتتري ات  -110
مشتتتتتتتركة بين الو ارات لإل تتتتتتراف على تنفيذ اتفاألية لحماية حقوق األ تتتتتتخاض ذوث اإلعا ة. وبإنشتتتتتتاء لجنة  

 حقوق األ خاض ذوث اإلعا ة، با رت الحدومة ال م  على وضل سياسات وتشري ات.

 األولويات والمتادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -       سابعا   

الستتتتتياستتتتتات    إطار  2030-2016الوطنية لترينيداد وتوباغو للفترة  تتتتتدلت االستتتتتتراتيجية اإلنمائية   -111
المستتتتتتتتتر تتتتتتتتد ب  في تقديم التقرير الوطني للجولة الثالثة من االستتتتتتتتت راش الدورث الشتتتتتتتتام . ويجدر بالذكر 

للجهود المبذولة في ستتتتتتبي  تنفيذ    ا   د وضتتتتتت ت وفق  2030-2016االستتتتتتتراتيجية اإلنمائية الوطنية للفترة  أن
 ي التالية . واألولويات ه2030متحدة للتنمية المستدامة ل ام  طة األمم ال

ستتتتتيتبل نهج حدومي  تتتتتام  في الت ام  مل األمن القومي. وستتتتتتتقاستتتتتم    األمن القومي: )أ( 
 ؛جميل الو ارات والوكاالت من ثم المسلولية وستخ ل للمساءلة عن أمن الدولة وسالمتها

ستتتتتتتشتتتتتتم  أهم المبادرات واألهداف الخاصتتتتتتة    الاارشية:العالقات الدولية والسددددياسددددة   )ب( 
والقنصتتتتتتتتتليات ت زيز مصتتتتتتتتتال  ترينيداد وتوباغو في مجاط بالتجارة واالستتتتتتتتتتثمار، والحفاظ على بالستتتتتتتتتفارات  

 ؛صالت  وية مل الماتربين، وت زيز ال ال ات الثنائية والمت ددة األطراف مل الشركاء االستراتيجيين

رات البيئية في صتتتتتتتتتتتميم التنمية بحيث توج  ك   رار على ستتتتتتتتتتتتوضتتتتتتتتتتتل االعتبا  البي ة: )و( 
 ؛ى الحدوميالمستو 

  ضتتمان الجدوى والف الية في النق  الوطني والبنية األستتاستتية وأن مة  البنية األسدداسددية )د( 
 ؛المرافح ال امة. وتوفير ن ام حديث لتكنولوجيا الم لومات واالتصاالت وت هده على النحو الواجا

لنوعيتتة ستتتتتتتتتتتتتتيدون لتتدى ترينيتتداد وتوبتتاغو ن تتام ت ليم وتتتدريتتا ستتتتتتتتتتتتتتلس ورميل ا  التعليم: )هت( 
 ؛إصالح  ب د

وستتتترتقي مستتتتويات    ا  وحديث    ا  ستتتيدون ن ام الرعاية الصتتتحية مستتتتدام  الرعاية الصدد ية: )و( 
 ؛الرعاية الصحية المقدمة

 طتتتاع  راعي  وث وحتتتديتتتث ومزدهر وتنتتتافستتتتتتتتتتتتتتي بهتتتدف تحستتتتتتتتتتتتتتين األمن الزراعددة:   ) ( 
 ؛للبالد لاذائيا

ر م قولة. وت ز  هذه المبادرة ستتيحصتت  المواطنون على ستتدن مالئم وبأستت ا  اإلسداان: )ح( 
 بإعانات منزلية جديدة وس ر فائدة عقارية مدعوم.

ت زيز وتشتتتتتتتتتتتتتجيل الجدوى التجارية والرؤية التجارية لدى  السددددددددياحة والفنون والثقااة:  )ر( 
 ؛ان الثقافةالملسسات اإلبداعية وال املين في ميد
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حدم المحلي وضتتتتتتتتتل وتنفيذ ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات  تتولى و ارة التنمية الريفية والالتنمية الريفية:  )ث( 
لتحستتتتتتتتين رفاه ستتتتتتتتدان المجتم ات الريفية. ويمدن للو ارة، من  الط الشتتتتتتتتركات البلدية، أن تزود المواطنين 

 ؛مبا رة بالسلل والخدمات لتحسين مستويات م يشتهم

تلتزم الحدومة بتقديم المستتتتتتتتتاعدة المالية  المشدددددداري  الصدددددد يرة وريادة األعما(:تنظيم  ) ( 
قنية والتستتتتتتتتتتتتتوي ية والمستتتتتتتتتتتتتاعدة في تطوير األعماط التجارية للمشتتتتتتتتتتتتتاريل الصتتتتتتتتتتتتتايرة والبالاة الصتتتتتتتتتتتتتار والت 

 ؛نموها ل مان

   ا  جذري    ا  اجتماعي    ا  تلتزم الحدومة بتنفيذ ستتياستتات تحدث تايير  برامج القطاع االشتماعي: )ط( 
 ؛                                                                بطريقة تستفيد منها جميل الفئات من  الط إ امة مجتمل أكثر انسجاما  

دعم وتشتتجيل مشتتاركة الشتتباب في جميل جوانا التنمية المستتتدامة في  نمية الشدتا :  ت )م( 
 ؛ترينيداد وتوباغو، وتحسين فهم احتياجات الشباب، ووضل مبادئ توجيهية لتنمية الشباب

تشتتتجل الحدومة الرياضتتتة باعتبارها وستتتيلة للحد من الجريمة وبناء المهارات    الرياضددة: )ن( 
ارتفتتاع م تتدط اإلصتتتتتتتتتتتتتتتابتتة بتتاألمراش المزمنتتة المرتبطتتة بنما الحيتتاة لتتدى مختلف  االجتمتتاعيتتة، وللحتتد من  

المجتم ات المحلية والفئات ال رألية وال قائدية في ترينيداد وتوباغو. ومن  تتتتتتتتتتتتأن ذل  أن يوستتتتتتتتتتتتل مجموعة  
 ؛ها التي يبر  من  اللها أبطاط ال الم ويح ون باالعتراف الدوليالموا 

ميل البرامج والخدمات الموجهة إلى  طاع اإلعا ة لتحديد استت راش وطني لج  اإلعاقة: ) ( 
 ؛ما هو متاح والو وف على الثارات في الن ام  ب  الشروع في أث مبادرات جديدة

امة المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين من  الط وضتتتتتل تلتزم الحدومة بإ   الشددددؤون الجنسددددانية: )ع( 
 ون لها والفرض  تتتتت ط والنستتتتتاء والقيود التي يخبمراعاة مختلف احتياجات الرجا   ا  استتتتتتراتيجيات أكثر إنصتتتتتاف
 المتاحة لهم وأولوياتهم.

 توقعات الدولة -       ثامنا   

في ضتتتوء التوصتتتيات الواردة والمقبولة في االستتتت راش الدورث الشتتتام  المت لح بترينيداد وتوباغو   -112
  تقرير الوطني الثتالتث ، ت هتدت الحدومتة  تدر اإلمدتان بتنفيتذ التوصتتتتتتتتتتتتتيتات التي  بلتهتا. وي دس ال 2016في عتام  

  تقرير، وت   ملتزمة جهودها في هذا الصتتتتتتتتتتدد. ولذل ، ترحا الحدومة بن ر مجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتان في هذا ال 
 ار.ر بتحسين حالة حقوق اإلنسان في ترينيداد وتوباغو باستم
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