
 الصكوك الدوليـة
 حلقوق اإلنسـان

 HRI األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.00-42814 

 

 وثيقة أساسية تشكل جزءا من تقارير الدول األطراف

 ترينيداد وتوباغو

 ]٢٠٠٠مايو / أيار٢٤[

Distr. 
GENERAL 
 
HRI/CORE/1/Add.110 
20 June 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



HRI/CORE/1/Add.110 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة الفقــرات          

 ٣ ٢٢ -  ١ .......................................................األرض والسكان  -أوال 

 ١٠ ٣٠ - ٢٣ ..................................................اهليكل السياسي العام  -ثانيا 

 ١٣ ٤٢ - ٣١ ............................اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان  -ثالثا 

 ١٨ ٤٧ - ٤٣ .......................................................اإلعالم واإلعالن  -رابعا 

 



HRI/CORE/1/Add.110 
Page 3 

  األرض والسكان-أوالً 

مجهوريـة تريـنيداد وتوبـاغو هـي أبعـد جـزر الـبحر الكـارييب إىل اجلـنوب، وتقـع مشال شرقي فرتويال على                    -١
ومتراً  كيل ٤ ٨٢٠ترينيداد، اليت تبلغ مساحتها     : ويـتألف البـلد مـن جزيـرتني منفصلتني        . مسـافة سـبعة أميـال مـنها       

وتقـع توبـاغو مشـال شرقي ترينيداد، على مسافة        .  كيلومـترات مـربعة    ٣٠٣مـربعاً، وتوبـاغو، الـيت تبـلغ مسـاحتها           
 .، فتقع يف مشال غريب جزيرة ترينيداد"بورت أوف سبني"أما العاصمة، وهي .  كيلومتر منها٣٢,٢

 ٦٤٦ ٢٣٩ من الذكور، و٦٤٤ ١٧٤ نسمة، منهم ١ ٢٩٠ ٤١٣ويقدر عدد سكان ترينيداد وتوباغو ب   -٢
 يف املائة باملقارنة بعام ٠,٧وميثل هذا الرقم معدل منو سكاين قدره ). ١٩٩٩تقديـرات منتصف عام    (مـن اإلنـاث     

 ومعدل الوفيات ١٣,٤٢ويقدر معدل املواليد ب  .  نسمة١ ٢٨١ ٨٢٥ الذي كان يقدر فيه عدد السكان ب  ١٩٩٨
 يف املائة من ٤٥,٧ويقل عمر حنو .  سنة٧٣ويبـلغ متوسط العمر املتوقع   . يل لكـل ألـف نسـمة، عـلى الـتوا          ٧,٣ب    

 ٦٥ يف املائة منهم ٩,١ سنة، ويبلغ عمر ٥٩ و٢٥ يف املائة منهم بني ٤٥,٢ سنة، ويتراوح عمر ٢٤السكان عن 
قل عمرهم  يف املائة من السكان ي٢٧,٩، أن ١٩٩٨وقُدر، يف عام ). ١٩٩٩تقديرات منتصف عام (سنة أو أكثر 

 . سنة أو أكثر٦٥ يف املائة من السكان يبلغ عمرهم ٦,٣ سنة وأن ١٥عن 

 :١٩٩٧-١٩٩٥معدالت اخلصوبة والوفيات،  -٣

 معدالت اخلصوبة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧

 معدل املواليد اإلمجايل ١٥,٣ ١٤,٢ ١٤,٥
 ) نسمة١ ٠٠٠عدد املواليد لكل (

 معدل اخلصوبة الكلي ١,٨ ١,٧ ١,٧
 ) امرأة يف سن اإلجناب١ ٠٠٠د لكل عدد املوالي(

 معدل اخلصوبة العام ٥٦,٣ ٥٢,٠ ٥٢,٢
 ) امرأة١ ٠٠٠عدد املواليد لكل (

 معدل التناسل اإلمجايل ٠,٩ ٠,٨ ٠,٨
ــطة طــوال ســنواا      ( ــاث لــلمرأة املتوس ــدد املواليــد اإلن  )اإلجنابيةع

 نسبة األطفال إىل النساء ٢٩٨ ٢٧٧ ٢٦٢
ــتراو ( ــع  عــدد األطفــال الذيــن ي ح عمــرهم بــني ســنة وأرب  ) امرأة يف سن اإلجناب١ ٠٠٠سنوات لكل 
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 معدالت الوفيات ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧

 معدل الوفيات اإلمجايل ٧,٢ ٧,٤ ٧,٢
 ) نسمة١ ٠٠٠عدد الوفيات لكل (

 معدل وفيات الرضع *١٧,١ ١٦,٢ ١٧,١
 ) مولود حي١ ٠٠٠عدد وفيات الرضع لكل (

 بعد الوالدةمعدل وفيات الرضع  ٣,٣ ٤,٠ ٤,٠
 ١٢عدد وفيات الرضع الذين يتراوح عمرهم بني شهر و        (

 ) مولود حي١ ٠٠٠شهراً لكل 

 معدل وفيات الرضع املولودين حديثاً ١٣,٩ ١٢,٢ ١٣,١
عـدد وفيـات الرضـع الذيـن يقـل عمـرهم عن شهر واحد          (

 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل 

 معدل الوفيات قبل الوالدة ٢٤,٥ ٢٣,٥ ٢٢,٤
 ) مولود١ ٠٠٠ غري األحياء لكل عدد املولودين(

 معدل وفيات األمهات ٦٧,٥ ٣٨,٩ ٧٠,٤
ــوالدة يف    ( ــتوفني عــند ال ــلوايت ي متوســط عــدد األمهــات ال

 )١٠٠ ٠٠٠غضون أي أسبوع معني، لكل مائة ألف 

 .زيادة نامجة عن عدم دقة اإلبالغ يف السنة السابقة *

 مرافق أخرى للرعاية الصحية ٦ مركز صحي و١٠٠ات و سبع مستشفي٧وتوفَّر الرعاية الصحية جماناً يف  -٤
وتوفر أيضاً . وتديـر هذه املؤسسات وزارة الصحة بالتعاون مع مخس مؤسسات صحية إقليمية   . موجـودة يف البـلد    

وهناك مستشفى عام للطب . اخلدمـات الطـبية املتخصصـة يف عـدة مؤسسـات طـبية خاصـة يف خمتـلف أرجـاء البلد                 
وتوفــر الــرعاية قــبل الــوالدة يف مؤسســات صــحية عامــة لضــمان والدة أطفــال أحيــاء . آنالنفســي أُقــيم يف ســانت 

 .وتوفر للنساء احلامالت واألطفال، جماناً، أغذية إضافية حتتوي على احلديد وفيتامينات متعددة. وبصحة جيدة

املياه السليمة،  يف املائة من السكان   ٩٧ أنه كانت تتوفر ل        ١٩٩٦-١٩٩٠وتـبني اإلحصاءات عن الفترة       -٥
 . يف املائة من السكان مرافق مناسبة للتخلص من الفضالت٩٩ أنه كانت تتوفر ل  ١٩٩٠وتبني إحصاءات 
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 أسرة، وأن عدد األسر ١٩٧ ٧٤٥ أيضـاً بـأن عدد األسر اليت يعوهلا رجل بلغ            ١٩٩٠وتفيـد إحصـاءات      -٦
 شخصاً، وعدد أفراد األسر     ٨٢٨ ٦٩٩األوىل ب     وقُـدر عـدد أفراد اُألسر       .  أسـرة  ٧٧ ١٠١الـيت تعوهلـا امـرأة بـلغ         

 ومتوسط عدد أفراد  ٤,١٩وقـدر متوسـط عـدد أفـراد األسـرة الـيت يعوهلا الرجل ب                  .  شخصـاً  ٢٩٦ ٤٢٩الـثانية ب      
 .٣,٨٤األسرة اليت تعوهلا املرأة ب  

 معدالت أخرى ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧

عدد الذكور لكل (نسـبة الذكور إىل اإلناث     ١٠١ ١٠١ ١٠٠
 )ة من اإلناثمائ

عــدد األشــخاص الذيــن يقــل (معــدل اإلعالــة  ٥٤١,٨ ٥١٩,٩ ٥٠٢,٤
ــلغ   ١٥عمــرهم عــن   ــن يب ــئك الذي  ســنة وأول

 ١ ٠٠٠ ســـنة أو أكـــثر  لكـــل ٦٥عمـــرهم 
 )نسمة

عـدد الـزجيات لكل     (معـدل الـزواج اإلمجـايل        ٥,٣ ٥,٦ ٥,٨
 ) نسمة، تقديرات منتصف السنة١ ٠٠٠

عدد حاالت الطالق (يل معدل الطـالق اإلمجا ٠,٨ ١,٢ ١,٠
ــل   نســـمة، تقديـــرات منتصـــف   ١ ٠٠٠لكـ
 )السنة

 ٣٩,٦ يف املائة من السكان هم من شرقي اهلند، و٤٠,٣فقرابة . وتشتهر ترينيداد وتوباغو بتنوعها اإلثين -٧
ائة هم  يف امل١٨,٤ يف املائة هم من الصينيني، و٠,٤ يف املائة هم من البيض، و٠,٦يف املائة هم من أصل أفريقي، و

اإلحصاء السكاين لعام ( يف املائة مل تذكر إثنيتهم ٠,٤ يف املائة هم من إثنيات أخرى، و٠,٢من إثنيات خمتلطة، و   
١٩٩٠.( 
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وتدين غالبية السكان إما باملسيحية . ويـتيح التسامح الديين ممارسة شعائر الكثري من األديان ممارسة فعلية        -٨
ويكون اليوم الذي يعيد فيه كل من أتباع الديانات الرئيسية يف البلد . انة أوريساأو باهلندوسية أو باإلسالم أو بدي

 .يوم عطلة رمسية

وفيما يلي معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بالنسبة املئوية . واللغة الرمسية يف ترينيداد وتوباغو هي اإلنكليزية -٩
 ):١٩٩٤إحصاءات (من السكان 

 ة اإلملام بالقراءة والكتابةحال الذكور اإلناث اموع

 يلمون بالقراءة والكتابة عملياً ٧٩,٦ ٧٧,٨ ٧٧,٤

 ال يلمون بالقراءة والكتابة عملياً ١٥,٦ ١٣,٨ ١٤,٦

 أميون ٧,٥ ٨,٤ ٨,٠

ويلتحق باملدارس االبتدائية األطفال  . ويوفـر التعلـيم يف ترينيداد وتوباغو يف مدارس عامة ومدارس خاصة            -١٠
ح أعمارهم بني اخلامسة والثانية عشرة، وباملدارس الثانوية الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني الثانية    الذيـن تـتراو   

وتوفـر املـدارس احلكوميـة العامـة واملـدارس امللّية اليت تتلقى إعانة من احلكومة التعليم ااين يف                 . عشـرة والعشـرين   
ويتــلقى الطــالب الذيــن . الــذي يعــادل الصــف الــثاين عشــراملرحلــتني االبــتدائية والــثانوية حــىت املســتوى اخلــامس،  

ينجحون يف هذه املدارس تعليماً إضافياً جمانياً ملدة سنتني يصبحون بعده مؤهلني للتقدم المتحانات املستوى املتقدم 
يوجد و. وهناك أيضاً عدد من املدارس اخلاصة االبتدائية والثانوية      . الـيت تـنظمها جامعـتا كمـربدج ولـندن، إنكلترا          

وبلغ جمموع التالميذ الذين سجلوا يف .  مدرسـة ابـتدائية  ٤٧٧ مدرسـة ثانويـة و  ١٥٥اآلن يف البـلد مـا يقـرب مـن       
وهــناك عــدة مؤسســات توفــر التعلــيم . ١٩٩٨/١٩٩٩ تــلميذاً يف الســنة الدراســية ١٦٩ ٥٨٠املــدارس االبــتدائية 

. ربية الواقعة يف سانت أوغستني كامبوس يف ترينيداداجلـامعي يف أرجـاء خمتـلفة مـن البـلد، مبا فيها جامعة اهلند الغ        
ويتاح التعليم للطالب يف مؤسسات جامعية تتلقى إعانات    . وتوجـد أيضـاً يف ترينيداد كلية للحقوق وكلية للطب         

 .كبرية جداً من احلكومة
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ية، يف أعقاب وقـد وضـع اقتصاد ترينيداد وتوباغو على طريق النمو اإلجيايب خالل السنوات اخلمس املاض               -١١
 ١٩٩٨ يف املائــة يف عــام ٣,٦ومنــا االقتصــاد مبعــدل . اإلصــالحات املاليــة واالقتصــادية اهلامــة الــيت أُجــريت مؤخــراً

 .١٩٩٩ يف املائة يف األشهر الثالثة األوىل من عام ٠,٩ومبعدل 

املال والتأمني � �٣التوزيع، � �٢النفط والغاز والبتروكيماويات، � �١: وقطاعـات االقتصـاد الرئيسـية هي      -١٢
ــنقولة،    ــري امل ــوال غ ــناء، � �٤واألم ــتخزين واالتصــاالت،   � �٥الب ــنقل وال ــي،  � �٦ال الصــناعة � �٧القطــاع احلكوم

اخلدمــات األخــرى، وتشــمل الفــنادق ودور الضــيافة، والتعلــيم، واخلدمــات احملــلية واخلدمــات          � �٨التحويــلية،  
 .الزراعة� �١٠الكهرباء واملياه، � �٩الشخصية، 

ويعـتمد االقتصـاد اعـتمادا شـديداً، يف تـأمني معظـم حصـائل الصـادرات، عـلى قطـاع الطاقـة والقطاعات                  -١٣
وتشــمل هــذه القطاعــات الصــناعات البــترولية والبتروكــيماوية، وكذلــك صــناعات ثقيــلة أخــرى . املتصــلة بالطاقــة

. يعي املميع ومنتجات احلديد والصلب  تسـتخدم الغـاز الطـبيعي كمـادة خـام، وتنـتج امليتانول واألمسدة والغاز الطب               
ويوجـد يف الوقـت احلاضـر مثانيـة مصـانع لغـاز النشـادر عامليـة الـنطاق، وأربعة مصانع للميتانول، ومصنع لليوريا،            

 .ومصنع للحديد والصلب، ومرفق لتجهيز الغاز الطبيعي، ومصنع للغاز الطبيعي املميع طُلب تشييده مؤخراً

 :يلالناتج احمللي اإلمجا -١٤

 الناتج احمللي اإلمجايل
 )مباليني دوالرات ترينيداد وتوباغو(

 العام

١٩٩٩ ٤١ ٠٤٤,٩٠ 

١٩٩٨ ٣٨ ١٩٧,١٠ 

١٩٩٧ ٣٦ ٩٦٩,٧٠ 

١٩٩٦ ٣٤ ٦٤٨,١٠ 

١٩٩٥ ٣١ ٦٦٥,٠٠ 

١٩٩٤ ٢٩ ٣١١,٧٠ 

١٩٩٣ ٢٤ ٤٩٠,٥٠ 
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: ١٩٩٨اإلمجايل يف عام وفـيما يـلي مسـامهة كـل مـن القطاعـات، غـري قطاعـات الطاقـة، يف الناتج احمللي                   -١٥
 يف املائة، الكهرباء ١٧,١:  يف املائة، التوزيع١٠,٣:  يف املائة، البناء٨,٣:  يف املائة ، الصناعة التحويلية٢: الزراعة
 يف ١١,٥:  يف املائة، املال والتأمني واألموال غري املنقولة٩,٥:  يف املائة، النقل والتخزين واالتصاالت٢,٣: واملياه
 . يف املائة٦,٦:  يف املائة، اخلدمات األخرى٨,٩:  القطاع احلكومياملائة،

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٤ ٢٦١ يعادل ١٩٩٨وكان الدخل الفردي يف عام  -١٦

 )بدوالرات ترينيداد وتوباغو (١٩٩٨ - ١٩٩٤: مستويات الدخل الشهري

 الدخل ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨

 متوسط الدخل ١ ٧١٢ ١ ٨٣١ ١ ٨٩٥ ١ ٩٦٦ ٢ ١٨٠

 الدخل الوسطي ١ ٣٠٠ ١ ٤٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٨٠٠

 ١٩٩٩مارس / إىل آذار١٩٩٨أكتوبر /وبـلغ عـدد األيـدي العامـلة خـالل الفترة املمتدة من تشرين األول           -١٧
 . من اإلناث١٧٣ ٣٠٠ من الذكور و٣٠٧ ٣٠٠، منهم٥٦٢ ٦٠٠قرابة 

 اإلناثتوزع األيدي العاملة بني الذكور و

 العام جمموع األيدي العاملة عدد الذكور عدد اإلناث

١٩٩٨ ٥٥٨ ٧٠٠ ٣٤٤ ٦٠٠ ٢١٤ ١٠٠ 

١٩٩٧ ٥٤١ ٠٠٠ ٣٣٥ ٨٠٠ ٢٠٥ ٢٠٠ 
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 )باألعداد(معدالت البطالة  -١٨

 العام عدد العاطلني عن العمل عدد العاطالت عن العمل

١٩٩٨ ٣٩ ٠٠٠ ٤٠ ٤٠٠ 

١٩٩٧ ٤١ ٣٠٠ ٣٩ ٠٠٠ 

 )بالنسبة املئوية(معدالت البطالة 

 العام ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨

 ذكور ١٦,٤ ١٥,١ ١٣,١ ١٢,٣ ١١,٣

 إناث ٢١,٨ ٢٠,٦ ٢١,٠ ١٩,٤ ١٨,٩

 معدل البطالة ١٨,٥ ١٧,١ ١٦,٢ ١٥,٠ ١٤,٢

 )التغري يف الرقم القياسي لألسعار االستهالكية، يف املائة(معدل التضخم  -١٩

 امالع ١٩٨٦ ١٩٨٩ ١٩٩٢ ١٩٩٥ ١٩٩٨ ١٩٩٩

 معدل التضخم ٧,٧ ١١,٤ ٦,٦ ٥,٣ ٥,٦ ٢,٣

 .١٩٩٨سبتمرب / وأيلول١٩٩٩سبتمرب / الفرق بني أيلول١٩٩٩ميثل معدل التضخم لعام 
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 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة (١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٣١ -ميزان املدفوعات  -٢٠

 كــانون ٣١العــام املنــتهي يف  ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨
 ديسمرب/ولاأل

 اإلمجايل ) العجز( الفائض  ١٨١,٠ ٣٢,٥ ٢١٣,٥ ١٧٥,٣ ٨٠,٦

، بإلغـاء نظام مراقبة أسعار صرف العمالت  ١٩٩٣أبـريل  /وقـامت حكومـة تريـنيداد وتوبـاغو، يف نيسـان           -٢١
يونيه /رانويف اية حزي. األجنـبية وباعـتماد نظـام عمـالت أجنـبية ليـبريايل مسـح فيه بتعومي دوالر ترينيداد وتوباغو            

الــدوالر الواحــد مــن  : ، كــان ســعر صــرف دوالر تريــنيداد وتوبــاغو إىل دوالر الواليــات املــتحدة كالــتايل  ١٩٩٩
يشري هذا الرقم إىل املتوسط املرجح ( من دوالرات ترينيداد وتوباغو ٦,٢٩٩٧دوالرات الواليات املتحدة يساوي 

 ).لسعر صرف املبيع

باغو املساعدة والتعاون الدوليني من أجل تيسري اإلعمال الكامل حلقوق          وتسـتخدم مجهوريـة ترينيداد وتو      -٢٢
وسـيبلغ مقدار التمويل الدويل للمشاريع والربامج وغري ذلك من املبادرات اهلادفة إىل تعزيز إعمال تلك       . اإلنسـان 

 .١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة من امليزانية اإلمجالية للسنة املالية ٣٠,٦احلقوق نسبة 

 هليكل السياسي العام ا-ثانياً 

تريـنيداد وتوبـاغو دولـة دميقـراطية ذات سـيادة تقـوم على سيادة القانون، وهو مبدأ نص عليه صراحة يف                        -٢٣
وكانت ترينيداد وتوباغو، سابقاً، إحدى مستعمرات التاج الربيطاين وأصبحت مستقلة ذاتياً يف         . ديـباجة الدستور  

 وأصبحت ١٩٦٢أغسطس / آب٣١تقالالً كـامالً عـن بـريطانيا يف         واسـتقلت تريـنيداد وتوبـاغو اسـ       . ١٩٥٦عـام   
 .١٩٧٦سبتمرب / أيلول٢٤مجهورية يف إطار الكومنولث يف 

. وشـعب تريـنيداد وتوبـاغو هـو صـاحب السـلطة العـليا، يعـرب عـن إرادتـه بواسطة املمثلني الذين ينتخبهم                       -٢٤
ضمام إىل األحزاب السياسية ويف التعبري عن اآلراء      مـن الدسـتور، بـاحلق يف االن       ) ه  (٤ويعـترف صـراحة، يف املـادة        

وقد .  دائـرة انـتخابية، إثنتان منها يف توباغو        ٣٦وتقسـم تريـنيداد وتوبـاغو، لألغـراض االنـتخابية، إىل            . السياسـية 
شح وبعد إجراء االنتخابات الربملانية، يصبح املر. أُنشئت مبوجب الدستور جلنة مستقلة معنية باالنتخابات واحلدود

وتستمر والية الربملان ملدة مخس . الناجح يف كل دائرة انتخابية عضواً يف جملس النواب، وهو الس األدىن للربملان
وجيرى انتخاب عام ألعضاء جملس . سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاده األول بعد أي احنالل، ما مل ينحل قبل ذلك
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الربملان، حسبما يقرر الرئيس ذلك بناء على مشورة رئيس جملس  الـنواب يف غضـون فـترة ثالثـة أشـهر بعد احنالل              
 .الوزراء

وفــيما يتعــلق بــتارخيها السياســي، . ١٩٥٦وأجــرت تريــنيداد وتوبــاغو انــتخابات حــرة ونــزيهة مــنذ عــام   -٢٥
  وبقيت فيها دون أن تتعرض ألية هزمية حىت١٩٥٦سبتمرب /تسلمت احلركة الوطنية الشعبية زمام السلطة يف أيلول

، وهـو العـام الـذي خسـرت فيـه أمـام حـزب ائتالف يدعى التحالف الوطين إلعادة         ١٩٨٦ديسـمرب   /كـانون األول  
، منهياً ثالثة عقود من سيطرة احلركة ١٩٨٦وقـد حقـق الـتحالف الوطـين إلعادة البناء فوزاً كبرياًَ يف عام             . البـناء 

. ١٩٩١نوفمرب /عبية إىل احلكم يف تشرين الثاينوبعـد مخـس سنوات، عادت احلركة الوطنية الش        . الوطـنية الشـعبية   
، فـاز كـل مـن املؤمتـر الوطـين املتحد واحلركة الوطنية      ١٩٩٥ويف االنـتخابات العامــة األخـرية الـيت جـرت يف عـام             

. اغووفاز التحالف الوطين إلعادة البناء باملقعدين املتبقيني يف توب. ٣٦ مقعداً من املقاعد االنتخابية ال  ١٧الشعبية ب  
وآثـر املؤمتـر الوطـين املـتحد والـتحالف الوطـين إلعادة البناء أن يشكال معاً حكومة ائتالفية ما زالت تتوىل السلطة              

ومن املقرر دستورياً أن جتري االنتخابات الربملانية القادمة يف         . برئاسـة رئيـس جمـلس الوزراء، السيد بازديو بنداي         
 .٢٠٠١فرباير /شباط

ويعلن هذا الدستور . سـتعيض عن دستور استقالل ترينيداد وتوباغو بدستور مجهوري ، ا١٩٧٦ويف عـام     -٢٦
ويقوم الدستور . أنـه القانون األعلى لترينيداد وتوباغو وأن أي قانون آخر خيالفه يعترب باطالً قدر خمالفته للدستور       

 .السلطة القضائيةعلى مبدأ فصل سلطات احلكومة الثالث وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و

وقد أُنيطت السلطة التنفيذية يف ترينيداد وتوباغو بالرئيس وميكن للرئيس، رهناً بالدستور، أن ميارس هذه  -٢٧
. وينتخب الرئيس من ِقبل مجيع أعضاء الربملان ذي السني. السـلطة إمـا مباشـرة أو عـن طـريق موظفني تابعني له      

ويتكون جملس الوزراء من رئيس . ألغلبية يف الربملان، هو رئيس احلكومةورئيس جملس الوزراء، وهو زعيم حزب ا
ويسند . جملس الوزراء، والنائب العام، ووزراء آخرين للحكومة يعينهم رئيس جملس الوزراء من بني أعضاء الربملان

لى أن جمــلس الدسـتور إىل جمــلس الـوزراء مهمــة إدارة حكومــة تريـنيداد وتوبــاغو ومراقبـتها بوجــه عــام، ويـنص عــ     
وميارس الرئيس وظائفه، مبوجب الدستور، بناء على مشورة جملس الوزراء،          . الـوزراء مسـؤول مجاعياً جتاه الربملان      

وميكـن ألعضاء اهليئة التشريعية تغيري الوزارة عن طريق تصويت حبجب        . إال إذا نـص الدسـتور عـلى خـالف ذلـك           
 .الثقة عنها

نيداد وتوباغو يف الربملان، وهو يتألف، طبقاً للدستور، من الرئيس، ومن وتتمـثل السـلطة التشريعية يف تري    -٢٨
 عضواً ينتخبون ٣٦ويتألف جملس النواب من . جملس أعلى يدعى جملس الشيوخ، وجملس أدىن يدعى جملس النواب

 من الدستور على ٧٣وتنص املادة .  اليت قسمت إليها ترينيداد وتوباغو٣٦باالقتراع العام من الدوائر االنتخابية ال  
 ٣١ويتألف جملس الشيوخ من  . أن ينـتخب أعضـاء جمـلس الـنواب باالقـتراع السـري وطبقاً لنظام األغلبية النسبية                
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 ٩ بناء على مشورة زعيم املعارضة، و     ٦ مـنهم يعينون بناء على مشورة رئيس جملس الوزراء، و          ١٦عضـواً معيـناً،     
ني أشخاص بارزين من املنظمات االقتصادية أو االجتماعية أو البلدية يعينهم الرئيس مبوجب سلطته التقديرية، من ب

 من الدستور، سن القوانني ٥٣وأوكل إىل الربملان، مبوجب املادة . واملـنظمات العامـلة يف ميـادين النشـاط األخرى     
غري الدستور، إال أن وجيوز للربملان أن ي. اليت تكفل احلفاظ على السالم والنظام يف ترينيداد وتوباغو وحسن إدارا

بعـض أجـزاء هـذا الدسـتور، مـثل األحكـام املتعـلقة حبقـوق اإلنسـان األساسـية، هـي أجزاء راسخة ال حيق للربملان                          
 .تغيريها إال إذا كان يتمتع بأغلبية خاصة يف كل من جملسيه

. توباغو الواحدة، دجمـت جزيـرة توبـاغو إداريـاً يف تريـنيداد لتشـكل مستعمرة ترينيداد و      ١٨٨٨ويف عـام     -٢٩
وأنشئ، . ، من بورت أوف سبني، عاصمة ترينيداد١٩٨٠وكانت الشؤون الصغرى للجزيرة تدار كلياً، حىت عام 

مث ألغي قانون . ، الس النيايب لتوباغو بغرض حتسني إدارة جزيرة توباغو      ١٩٨٠مبوجب قانون برملاين أقر يف عام       
وينص هذا القانون على أن الس . ١٩٩٦س النيايب لتوباغو يف عام  وحل حمله قانون جديد هو قانون ال١٩٨٠

 مستشارين معينني، وعضو يرأس ٤ عضـواً ينتخبهم شعب توباغو، ومن  ١٢الـنيايب شخصـية اعتـبارية تـتألف مـن         
لس وتستمر والية ا. وينـتخب اـلس الـنيايب، مـن بني أعضائه، السكرتري األول ونائب السكرتري األول            . اـلس 

وينص القانون على أن الس النيايب مسؤول عن أمور . النيايب أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد أول جلسة له
مـن بيـنها صوغ وتنفيذ السياسات املتعلقة بالشؤون املالية، أي جباية الدخل وسد النفقات املتكبدة يف االضطالع         

ية والـبحرية؛ والسياحة؛ والرياضة؛ والثقافة والفنون؛ والتنمية  بوظـائف اـلس؛ وبأراضـي الدولـة؛ واحملميـات الـرب        
احملـلية؛ والـزراعة؛ ومصـائد األمسـاك؛ وإنـتاج الغـذاء؛ واحلـراجة؛ والـتخطيط احلضري والريفي؛ والبيئة؛ واجلمارك                  

، واهلجرة أما املسائل غري املسؤول عنها الس النيايب فهي األمن الوطين     . والرسـوم؛ واخلدمـات الصـحية والسـكن       
ويتوىل جملس وزراء ترينيداد وتوباغو اإلشراف بوجه عام على الس النيايب ومراقبته . والقضـاء، بـني أمور أخرى   

 .طبقاً للدستور

وأنشــأ الدســتور حمكمــة القضــاء العــليا لتريــنيداد وتوبــاغو، وهــي تــتألف مــن حمكمــة عــدل عــليا وحمكمــة    -٣٠
ية عامـة عـن إقامـة العدل يف ترينيداد وتوباغو ويرأس السلطة القضائية            ويضـطلع رئيـس القضـاة مبسـؤول       . اسـتئناف 
والسلطة القضائية الدنيا ) حمكمـة القضـاء العـليا   (وتـتألف السـلطة القضـائية مـن السـلطة القضـائية العـليا            . املسـتقلة 

.  مقاطعة١٣ة على   ولـلمحكمة العـليا مقـار يف أربعـة أمـاكن يف البـلد، وتـتوزع احملـاكم اجلزئي                  ). احملـاكم اجلـزئية   (
أما شعبة احملاكم اجلزئية املعنية . ومتارس احملاكم اجلزئية واحملكمة العليا اختصاصاً أصلياً يف القضايا املدنية واجلنائية         

 دوالر من دوالرات ترينيداد ١٥ ٠٠٠بالقضايا املدنية الصغرى، فتتناول القضايا املدنية اليت تشمل مبالغ تقل عن 
رس اختصاصـاً جزئياً يف القضايا اجلنائية وتتوىل عمليات التحقيق التمهيدية يف القضايا اليت قد             وتوبـاغو، وهـي متـا     

وختتص احملكمة العليا . تكـون حمـل اـام جـنائي لـتحديد مـا إذا كـان جيـب رفـع هـذه القضايا إىل حمكمة اجلنايات                       
ايا املدنية اليت تشتمل على مبالغ تزيد على      بالقضـايا اجلـنائية الـيت تكون حمل اام جنائي، وبقضايا األسرة، والقض            
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وهـناك حمكمـة صـناعية منفصـلة وجمـلس استئناف ضرييب، ومها من احملاكم      . املبـلغ احملـدد للقضـايا املدنيـة الصـغرى       
وتستأنف األحكام الصادرة عن احملاكم اجلزئية واحملكمة العليا أمام         . التدويـنية العـليا املنشأة مبوجب تشريع برملاين       

وتســتأنف األحكــام الصــادرة عــن حمكمــة  . ويــتوىل رئيــس القضــاة رئاســة حمكمــة االســتئناف . كمــة االســتئنافحم
االسـتئناف أمـام اللجـنة القضـائية ـلس املـلكة اخلاص يف إنكلترا، وذلك بقوة القانون وأحياناً، وبإذن من حمكمة           

 .تئناف يف ترينيداد وتوباغووجملس امللكة اخلاص هو أعلى حمكمة اس. االستئناف، أحياناً أخرى

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-ثالثاً

وال توجد حماكم خاصة هلذا الغرض . إن اهليـئة القضـائية املسـؤولة عن إعمال حقوق اإلنسان هي القضاء         -٣١
 .ولكن القضايا املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان تعطى األولوية يف احملاكم عادة

االعـتراف  "وحيمـل الفصـل األول مـن الدسـتور عـنوان      .  دسـتور تريـنيداد وتوبـاغو احلقـوق الـتالية     وحيمـي  -٣٢
 : من هذا الفصل على ما يلي٤وتنص املادة ". حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومحايتها

ز يعترف ويصرح، مبوجب هذا، بأن احلقوق واحلريات األساسية التالية كانت وستظل موجودة بدون متيي"
 على أساس العرق أو األصل أو اللون أو الدين أو اجلنس،

حـق الفـرد يف احليـاة واحلرية واألمان على شخصه والتمتع مبمتلكاته، وحقه يف أال حيرم            )أ( 
 من ذلك إال مبحاكمة طبق األصول القانونية؛

 حق الفرد يف املساواة أمام القانون ويف محاية القانون؛ )ب( 

 ن حتترم حياته الشخصية واألسرية؛حق الفرد يف أ )ج( 

حــق الفــرد فــي أن يـلقـى مــن كــل سـلطـة عامـــة معاملــة تقـوم على املساواة له أثناء           )د( 
 ممارسته وظائفه؛

 احلق يف االنضمام إىل األحزاب السياسية واإلعراب عن اآلراء السياسية؛ )ه ( 

 ها بنفسه لتعليم طفله أو مكفوله؛حق الوالد أو ويل األمر يف توفري مدرسة خيتار )و( 

 حرية التنقل؛ )ز( 

 حرية الوجدان واملعتقد الديين والعبادة؛ )ح( 
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 حرية الفكر والتعبري؛ )ط( 

 حرية تكوين اجلمعيات والتجمع؛ )ي( 

 ".حرية الصحافة )ك( 

 . منه٤ من الدستور مبزيد من التفصيل احلقوق املنصوص عليها يف املادة ٥وتوضح املادة 

 مـن الدسـتور أن الدسـتور هـو القـانون األمسـى وأي قـانون آخر يتعارض معه باطل بقدر                ٢وتعـلن املـادة      -٣٣
 مـنه، بوضـع قوانـني تتعارض مع مواده املتعلقة حبقوق اإلنسان             ١٣ويسـمح الدسـتور للـربملان، يف املـادة          . تعارضـه 
يده ما ال يقل عن ثلثي مجيع أعضاء كل جملس من على أنه ال ميكن اعتماد قانون من هذا القبيل إال إذا أ. األساسية

وفضالً عن ذلك يظل هذا القانون، على الرغم من اعتماده باألغلبية الربملانية املطلوبة، قابالً للطعن . جمالس الربملان
يف احملكمـة العـليا يف حالـة عـدم وجـود مـربر معقـــول له يف جمـتمع حيـترم حقـاً حقوق اإلنسان وحرياته أو مسوغ            

 .معقول العتماده ملواجهة وضع قائم خالل فترة حالة طوارئ عامة

وإذا انــتهك أي فــرع مــن فــروع احلكومــة أو أي واحــد مــن موظفــي الدولــة أو أعواــا حقــوق شــخص      -٣٤
 من الدستور أن يطلب إنصافه ١٤الدسـتورية أو كـان مـن احملـتمل أن ينـتهكها، جـاز هلذا الشخص مبوجب املادة             

ولـلمحكمة العـليا سـلطة إصـدار احلكـم االبتدائي فيما خيص املسائل الدستورية               . احملكمـة العـليا   بـتوجيه طـلب إىل      
ولكـن الدسـتور يـنص عـلى احلق يف استئناف احلكم أمام احملكمة االستئنافية وكذلك احلق يف استئنافه أمام اللجنة                 

وإذا خلصت احملكمة إىل وجود     . لدستورالقضـائية ـلس املـلكة اخلاص يف أية إجراءات تطرح فيها مسألة تأويل ا              
وال يتمتع باحلقوق . انتهاك حلق دستوري فإا تصدر عادة إعالناً يف هذا الشأن، وحتكم بتعويض للشخص املظلوم

املنصـوص عـليها يف الدستور املواطنون وحدهم بل كل من يوجد داخل حدود الوالية القضائية مبا يف ذلك الزوار        
 .ن مدة السجن احملكوم ا عليهم واحملكوم عليهم باإلعدامواألشخاص الذين يقضو

 منه على أنه جيوز للرئيس من حني آلخر أن يصدر بالغاً يعلن فيه وجود حالة ٨وينص الدستور يف املادة  -٣٥
وال يصبح البالغ ساري املفعول إال إذا أعلن فيه أن الرئيس مقتنع بأن حالة طوارئ عامة قد ظهرت . طوارئ عامة

إمـا بسـبب قـرب انـدالع حـرب بـني تريـنيداد وتوبـاغو ودولة أخرى؛ أو زلزال أو إعصار أو فيضان أو حريق أو                      
تفشـي وبـاء أو مـرض معـٍد أو غـري ذلـك مـن الكـوارث؛ أو ألن شخصـاً اختذ أو يهدد فوراً باختاذ إجراء يحتمل،             

             تمع أو أي جزء منه من اإلمدادات أو     بسـبب طابعـه واتساع نطاقه، أن يعرض سالمة اجلمهور للخطر أو حيرم ا
 .اخلدمات الضرورية للحياة
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وجيوز لرئيس الدولة يف أي . ويسـمح الدسـتور بعدم إعمال بعض احلقوق الدستورية يف حاالت الطوارئ       -٣٦
وعندما . فـترة مـن فـترات الطـوارئ أن يضـع أنظمـة ملواجهـة هـذه احلالـة، مبا يف ذلك أحكام الحتجاز األشخاص            

انون خـالل فـترة طـوارئ عامـة قـانون يعـلن صـراحة أنـه ال يسـري إال خالل هذه الفترة، حىت وإن كان                    يصـدر قـ   
ما عدا يف حالة إمكانية إثبات عدم ) املادتان املتعلقتان باحلقوق األساسية( من الدستور ٥ و٤يتعارض مع املادتني 

وإذا تعرض شخص الحتجاز . هذه الفترةوجود سبب معقول يربر استخدام أحكامه ملواجهة الوضع السائد خالل 
غري قانوين مبوجب قانون أو نظام اعتمد خالل فترة طوارئ جاز له أن يطلب يف أي وقت أثناء احتجازه أن يعاد  

 .النظر يف قضيته من طرف حمكمة مستقلة ونزيهة، منشأة مبوجب القانون ويرأسها شخص يعينه رئيس القضاة

نتصاف متاح للشخص الذي يدعي أن حقوقه قد انتهكت هو إجراء املراجعة   وهـناك سـبيل حملي آخر لال       -٣٧
وهـذا اإلجراء متوفر فقط يف حالة عدم وجود أي سبيل  . القضـائية الـذي يوفـره الـنظام الداخـلي لـلمحكمة العـليا             

 وقبل رفع. انتصـاف بديـل وإذا كـان منـتهك حقـوق الشـخص هيـئة أو سـلطة متارس وظائفها حبكم القانون العام            
وإذا استوفيت شروط اإلذن . دعوى املراجعة القضائية ال بد من إذن من احملكمة العليا بناء على طلب أحد اخلصوم

فـإن احملكمـة العـليا تقـوم عـندئذ بإعـادة الـنظر يف القـرار أو سـلوك السـلطة لـتحديد ما إذا كانت هذه السلطة قد                             
. يعية، مبا يف ذلك احلق يف جلسة استماع عادلة، أم ال        تصـرفت ضـمن حدود صالحياا وطبقاً ملبادئ العدالة الطب         

وللمحكمة . وميكن إلغاء قرار صادر عن سلطة لعدة أسباب منها عدم القانونية وعدم املعقولية والعيوب اإلجرائية
سـلطة احلكـم بالـتعويض يف مـا خيـص طـلب مـراجعة قضـائية إذا كـان مـن املمكـن احلصـول على هذا التعويض يف                 

وميكن استئناف هذه القضايا، شأا شأن القضايا الدستورية،      .  تباشر مبوجب أمر أو طلب دستوري      دعوى عادية 
 .أمام حمكمة االستئناف وجملس امللكة اخلاص

. ومــن بــني الســلطات اإلداريــة املختصــة بالــتحقيق يف االنــتهاكات املــزعومة حلقــوق اإلنســان أمــني املظــامل -٣٨
. ى األشـخاص املتعـلقة باإلجـراءات أو القرارات اإلدارية للوكاالت احلكومية   ويتمـثل دوره يف الـتحقيق يف شـكاو       

. ويشـغل أمـني املظـامل منصـبه ملـدة مخـس سنوات ويعينه رئيس الدولة بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم املعارضة             
 املظــامل  عــلى أن تكــون الشــكاوى املــرفوعة إىل أمــني١٩٧٧ الصــادر يف عــام ٢٣ويــنص قــانون أمــني املظــامل رقــم 

وإذا رأى أمني . وطلـبات الـتحقيق خطية ولكن جيري، يف الواقع، النظر يف الشكاوى املرفوعة باهلاتف أو الفاكس        
املظـامل أن هـناك دليـالً يثـبت أن أي موظـف أو عـامل يف أية إدارة أو هيئة أخل بواجبه أو تصرف تصرفاً سيئاً أو        

القـانون أن حييـل املسـألة إىل السـلطة املختصة لتتخذ ضده هذه     مـن  ) ٤(٣ارتكـب جـرمية جـــاز له مبوجـب املـادة       
 ١ ٠٠٠وتوجه إليه يف املتوسط   . ١٩٧٧ويصـدر أمني املظامل تقارير سنوية منذ عام         . إجـراءات تأديـبية أو غريهـا      
  أن الشكاوى ترد من مواطنني يقيمون يف مجيع١٩٩٧وأكد أمني املظامل يف تقريره لعام . شكوى جديدة كل عام

 تلقى ما جمموعه ١٩٩٧ويف عام . أحنـاء اجلزيـرتني وينتمـون إىل كافة الفئات االجتماعية والعرقية ومجيع الطبقات          
 . يف املائة منها٤٨شكوى، وحبلول اية العام كان قد انتهى من التحقيق يف حوايل ١ ٢٧٦
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وهذه . ة الشرطة املعنية بالشكاوىواهليئة اإلدارية األخرى اليت يؤثر اختصاصها يف حقوق اإلنسان هي هيئ -٣٩
ويرأس اهليئة يف الوقت    . ، يـتألف مـن مخسة أعضاء يعينهم رئيس الدولة         ١٩٩٥اهليـئة جهـاز رمسـي أُنشـئ يف عـام            

ووظائف اهليئة، مبوجب القانون، هي تلقي الشكاوى من سلوك . احلاضر قاض متقاعد من قضاة حمكمة االستئناف
وموظفو قسم الشكاوى، . حقيق يف الشكاوى الذي يقوم به قسم الشكاوى       أي ضـابط شـرطة واإلشراف على الت       

وتسجل هيئة الشكاوى كافة الشكاوى وحتيلها إىل قسم . الذي أنشأه مفوض الشرطة طبقاً للقانون، ضباط شرطة
وحتقـق الشـعبة بدقة ونزاهة يف مجيع الشكاوى باستثناء الشكاوى اليت يرى رئيس      . الشـكاوى لـيحقق ويـبت فيهـا       

وميكن البت يف الشكاوى بعدد من الطرق منها املشورة أو اختاذ  . الشـعبة أـا غـري جديـة فـال يـتخذ إجـراء بشأا              
 .إجراءات تأديبية أو رفع دعوى إىل حمكمة جنائية

وفيما يلي . وإىل جـانب الدسـتور، توجـد عـدة تشـريعات حمـلية ـدف إىل محايـة خمتـلف حقـوق اإلنسان                   -٤٠
 :مناذج حديثة منها

 دف تأمني سبيل    ١٩٩١ الذي أصدر ليحل حمل قانون العنف املرتيل لعام          ١٩٩٩قانون العنف العائلي،    
 من القانون اجلديد ضابط الشرطة ٢٣وختول املادة . انتصاف قانوين سريع وعادل لضحايا العنف العائلي

اد أن سلوك الشخص سـلطة دخول املباين اخلاصة بدون أمر يف حالة وجود سبب معقول حيمله على اعتق              
 .املوجود فيها يعترب عنفاً بدنياً وأن عدم التدخل فوراً ميكن أن يؤدي إىل إصابة أو وفاة

 الـذي أصـدر مؤخـراً لتعديل برنامج املساعدة          ١٩٩٩لعـام   ) تعديـل (قـانون املسـاعدة واملشـورة القانونيـة         
شخاص بالتأهل للحصول على مساعدة  وهذا القانون اجلديد، يسمح مثالً، ملزيد من األ       . القانونيـة القـائم   

وفضالً عن ذلك، . قانونية وبزيادة قيمة األتعاب املدفوعة للمحامني يف املسائل املتصلة باملساعدة القانونية
إذا أراد شخص مساعدة قانونية على وجه السرعة يف ما خيص إجراءات تتصل بالعنف العائلي ميكن ملدير 

ن يصدر شهادة عاجلة لتمكني هذا الشخص من احلصول بسرعة على من  هيـئة املسـاعدة القانونيـة اآلن أ       
 .ميثله

 .، الذي ينفذ ملنع أرباب العمل من التمييز ضد املرأة بسبب احلمل١٩٩٨قانون محاية األمومة لعام 

ومن بني هذه التشريعات . جيـوز الـزواج يف تريـنيداد وتوبـاغو مبوجـب تشريعات خمتلفة تيسر حرية الدين           
 أصدر قانون الزواج ١٩٩٩ويف عام . الـزواج، وقـانون الـزواج اإلسـالمي، وقانون الزواج اهلندي      قـانون   

 .اخلاص مبذهب أوريسا اعترافاً بازدياد عدد أتباعه

 الذي ينفد اعترافاً بارتفاع نسبة الزواج مبوجب القانون       ١٩٩٨ الصادر يف عام     ٣٠قـانون املعاشـرة رقم      
ومل يكن للمتزوجات مبوجب هذا القانون يف املاضي أية .  هذا القانون العـريف وحبقوق املتزوجات مبوجب    
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ومبوجب هذا القانون ). ١٩٩٠تعداد عام ( نسمة ٤٠ ٧٢٤حقـوق ومـع ذلـك كان عددهن ال يقل عن           
 سنوات أو ٥حيـق للمـتزوجات مبوجـب القـانون العـريف الـاليت يعشـن يف هـذا الوضـع مـنذ مـا ال يقل عن             

 .قة أن يوجهن إىل احملكمة العليا طلباً للحصول على نفقة أو تسويات للملكيةلديهن طفل من هذه العال

ومن أهم اإلصالحات املقترحة ما . وتوجد تشريعات أخرى متت صياغتها ولكنها مل حتول بعد إىل قانون  -٤١
 :يلي

واردها قانون املساواة يف الفرص الذي مت وضعه دف ضمان عدم حرمان أي شخص من منافع الدولة وم
غري أن التمييز على أساس امليول اجلنسي . بسـبب ميوله اجلنسي أو جنسه أو عرقه أو أصله اإلثين أو دينه       

 .غري حمظور مبوجب هذا التشريع املقترح

 الذي يسعى إىل إنشاء هيئة تقوم بدور ويل أمر أطفال      ١٩٩٩مشـروع قـانون اهليـئة املعـنية بـالطفل لعـام             
ح هـذا التشـريع للهيـئة بتـلقي وممارسـة احلقوق والواجبات األبوية مؤقتاً فيما              وسيسـم . تريـنيداد وتوبـاغو   

 .خيص أي طفل خترب بأنه يف حاجة إىل رعاية ومحاية

 .، الذي سيلغي القانون القائم فيما خيص التبين١٩٩٩مشروع قانون تبين األطفال لعام 

 .يود اجلنسية املفروضة مبوجب القوانني القائمةويقترح هذا التشريع تنظيم اإلجراء الذي حيكم التبين وإلغاء ق

، الذي يرمي إىل ضمان مراقبة      ١٩٩٩مشـروع قـانون دور األطفـال اخلرييـة ودور التنشئة واحلضانة لعام              
 .دور األطفال ومراكز إعادة التأهيل ودور التنشئة واحلضانة والترخيص هلا وتنظيمها

اهلدف من مشروع القانون هذا هو : ١٩٩٩لعام ) ٢رقم (ة مشروع قانون السالمة املهنية والصحة املهني 
 .االستعاضة عن التشريع القدمي بتشريع يتماشى مع املعايري الدولية

ويف ترينيداد وتوباغو، ال تدرج أحكام القانون الدويل تلقائياً يف القانون الوطين وال تؤثر فيه مباشرة ما مل  -٤٢
وتقوم حكومة ترينيداد وتوباغو حالياً باستعراض . نون صادر عن الربملان حتـول صـراحة إىل قانون حملي مبوجب قا        

مجيـع املعـاهدات واالتفاقيـات الـيت انضـمت إليهـا، لضـمان الوفـاء بااللـتزامات الدوليـة يف القانون احمللي، وتشريع                  
 .لتنفيذها عند االقتضاء
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  اإلعالم واإلعالن-رابعاً 

 وهـي مسـؤولة عـن إعداد مجيع التقارير          ١٩٩٨رة العـدل يف عـام       أنشـئت وحـدة حقـوق اإلنسـان يف وزا          -٤٣
الدوريـة املطلوبة يف إطار التزامات ترينيداد وتوباغو التعاهدية مبوجب خمتلف اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية اليت       

 .وفيما يلي بعض الوظائف األخرى للوحدة. هي طرف فيها

دمة إىل هيئات حقوق اإلنسان الدولية واليت يدعى فيها         إعـداد ردود الدولـة على العرائض والبالغات املق        
 . أن ترينيداد وتوباغو انتهكت التزاماا التعاهدية

إسداء املشورة بشأن التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تصدق عليها ترينيداد وتوباغو      
 .بعد

 .  اإلنسان الدولية املصدق عليها بالفعلإعادة النظر يف حتفظات ترينيداد وتوباغو على معاهدات حقوق 

إعـادة الـنظر يف مـدى متاشـي القوانـني احملـلية يف تريـنيداد وتوبـاغو مـع التزاماا مبوجب معاهدات حقوق                 
 .اإلنسان الدولية

 . إذكاء الوعي بصكوك حقوق اإلنسان والتزامات ترينيداد وتوباغو القانونية مبوجبها 

شرافية أي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز            توفري ممثلني يف اللجان اإل    
 .العنصري

وباإلضافة إىل وحدة حقوق اإلنسان، جيري تشكيل جلنة خاصة يعني أعضاءها جملس الوزراء وتتألف من         -٤٤
دة حقوق اإلنسان باستمرار ممثـلني جلميـع وزارات احلكومة لتوفري هيئة دائمة مشتركة بني الوزارات تقدم إىل وح       

 .معلومات حديثة ودقيقة

. ومل تكـن التقارير يف املاضي توزع على نطاق واسع ولكن احلكومة تتخذ حالياً خطوات لتصحيح ذلك         -٤٥
وعـرض الـتقرير الـدوري الـثالث جلمهوريـة ترينيداد وتوباغو عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          

ووزعت نسخ من التقرير بعد ذلك . ، عـلى الـربملان وأدىل وزيـر العـدل ببيان ذه املناسبة          ١٩٩٩الـذي أعـد عـام       
عـلى بعثات ترينيداد وتوباغو يف اخلارج والبعثات األجنبية يف ترينيداد وتوباغو ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية         

وجيري .  تعليقات على مضمون التقريروطُلب من خمتلف املنظمات تقدمي. وكافـة املنظمات غري احلكومية يف البلد  
حاليـاً اختاذ خطوات لنشر التقرير يف صفحة وزارة العدل والشؤون القانونية على شبكة إنترنت، ومتكني اجلمهور     
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وتنوي احلكومة االستمرار يف تقدمي هذه . ويتضمن التقرير أيضاً نسخة من العهد. من شراء نسخ منه بسعر رمزي
 .ن وإتاحة نسخ منها للجمهورالتقارير إىل الربملا

وقسم اإلعالم يف مكتب رئيس الوزراء مكلف بإدارة سياسة احلكومة يف جمال االتصال ومسؤول عن مجلة  -٤٦
ــثقيف        ــة وتوفــري وســيلة حمســنة لت ــلومات احلكومي ــبادل اآلراء مــع اجلمهــور وإتاحــة الوصــول إىل املع أمــور مــنها ت

ن الـيت تنـتج بـرامج تـلفزيونية وأفـالم وثائقيـة بشـأن القضايا الوطنية                ويضـم هـذا القسـم وحـدة التـليفزيو         .اجلمهـور 
وتقوم الوحدة اإلذاعية التابعة للقسم بتزويد السكان مبعلومات    . واالجـتماعية والـثقافية وتغطي األنشطة احلكومية      

ويتوىل . وليةعـن األنشـطة احلكوميـة واملشـاريع والسياسـات احلكومية وتبث برامج بشأن التظاهرات الوطنية والد                 
املكتبة املسؤولية عن إنتاج كراريس ومنشورات وكتيبات وملصقات     /الفـرع املعـين بالـبحث الـتابع لوحدة البحث         

وأنتج قسم . وغـري ذلـك بشـأن مواضـيع تكتسي أمهية وطنية بالنسبة للجمهور، مبا يف ذلك قضايا حقوق اإلنسان                
 برناجماً استهدفت ٢٥ ما يزيد على ١٩٩٦/١٩٩٩ن عام اإلعـالم مبكـتب رئيـس الـوزراء خـالل الفـترة املمـتدة مـ             

وفيما خيص وحدة التلفزيون مت إنتاج . تثقيف اجلمهور بشأن حقوقه املدنية، منها سلسلة برامج بشأن إقامة العدل
ومن بني هذه .  لنشر املعلومات عن التشريعات اجلديدة والقائمة اليت تؤثر يف اجلمهور١٩٩٦ برناجماً منذ عام ١١
 :لربامج برامج تتعلق مبا يليا

 مشروع قانون املساواة يف الفرص 

 مشروع قانون تعديل الدستور 

 العدالة اجلنائية 

 مشروع قانون العنف العائلي 

 احملكمة اجلنائية الدولية 

 مؤمتر القضاة اإلقليمي 

 مشروع قانون العقاقري اخلطرة 

 .خطاب يوم حقوق اإلنسان 

 مكتبة  ٦٠٠أعدتـه وزارة العـدل على       " دليـل املواطـن بشـأن الدسـتور       "يب بعـنوان    ومت مؤخـراً توزيـع كـت       -٤٧
ومت أيضاً .  بعثة أجنبية٣٠ مكتبة خاصة و٩٠ سفارة و٧٨ مدرسـة خاصـة و  ٦٨ مدرسـة ريفيـة و  ١٠٠مدرسـية و  
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وتنشر أيضاً  . يقـدم معـلومات عـن دسـتور اجلمهوريـة وهيكـل احلكومـة             " أركـان احلكومـة   "توزيـع كـتيب بعـنوان       
كذلك تنظم وزارة اإلعالم عروضاً احتفاالً باأليام الدولية اليت حتتفل . لومات عن األمم املتحدة عند توفر املوادمع

 .ا األمم املتحدة، مبا يف ذلك يوم حقوق اإلنسان

- - - - - 


