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تقدم حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو ردودها على نتائج االسـتعراض الـدوري        -١
  .٢٠١١وبر أكت/ تشرين األول٥الشامل املتعلق بترينيداد وتوباغو الذي أُجري يف 

  ٢٣-٨٨ إىل ١-٨٨التوصيات من   -أوالً  
يتعلق بالتـصديق    يف ما متثّل التوصية العامة التالية موجزاً ملا تلقّاه البلد من توصيات             -٢

وقد تعهـّدت   . على مجيع املعاهدات واالتفاقيات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان وتنفيذها        
 الصكوك التالية املتعلقة حبقوق اإلنـسان بغيـة         حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو بالنظر يف     

  :يق عليها وتنفيذها حسب االقتضاءالتوقيع والتصد
ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         األمم املتحدة مل  تفاقية  ا •

 ؛أو الالإنسانية أو املهينة

التعذيب وغريه من   ناهضة  األمم املتحدة مل  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية      •
 ؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكوالن االختياريان األول والثاين امللحقان بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           •
 املدنية والسياسية؛

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،      الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على      •
 ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛واتفاق

 الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل؛ •

 اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •

 هم؛ حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسراالتفاقية الدولية •

 الختفاء القسري؛االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا •

 .تخفيض حاالت انعدام اجلنسيةل ١٩٦١ عام اتفاقية •

وليس بوسع حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو، يف الوقت الراهن، قبول التوصيات             -٣
املتعلقة بالتوقيع والتصديق على الربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل  

مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         تفاقيةا و ،سياسيةاخلاص باحلقوق املدنية وال   
إذ سيقتضي الـدخول    . ، أو بتنفيذ هذه الصكوك    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو

يف ترينيـداد   كبرية  طرفاً يف هذه الصكوك القانونية الدولية إحداث تغيريات تشريعية داخلية           
ارض مادياً مع التشريعات القائمة أو ألنـه يزيـد مـن            وتوباغو إما ألن بعض أحكامها يتع     

وعليه، فاختاذ قرار بأن تصبح ترينيداد وتوباغو طرفاً يف هـذه        . صعوبة تنفيذ هذه التشريعات   
إجراء حوار ومشاورات والتوصل إىل توافـق يف اآلراء    الصكوك يتطلب على الصعيد الوطين    
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تضمَّنة يف هذه الصكوك وتغـيري أو تـرك         متهيداً لذلك من أجل إتاحة اعتماد السياسات امل       
السياسات املتضمَّنة يف التشريعات القائمة كتلك املتعلقة، على سبيل املثال، بعقوبة اإلعـدام             

  .ياً حوار وطين بشأن هذه املسائلويدور حال. العقوبة البدنية يف ترينيداد وتوباغو أو
 يف  ال التمييـز ضـد املـرأة       القضاء على مجيع أشـك     يتعلق بإدماج اتفاقية   يف ما و  -٤

يف اليت أدجمت بالفعـل  الكثري من احلقوق احملمية مبوجب االتفاقية   هناك  التشريعات الداخلية،   
 والتعريف احملدد للتمييز ضد املرأة،      ١بيد أنه، خبصوص املادة     . العديد من التشريعات الداخلية   

عديل القوانني املتعلقة بالتمييز يف     تنظر السلطة التشريعية بعد يف هاتني القضيتني كي ميكن ت          مل
 هـو أن    ٢٠٠٠قانون تكافؤ الفرص لعـام      وما هو قائم حالياً مبوجب      . ترينيداد وتوباغو 

  .وضع ُمعترف به ُيحمى على أساسه أي شخص من التمييز" اجلنس"
الطفل بشأن بيع األطفـال      الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق    ويشكّل    - ٥

حكومـة  اهتمام  حظيت ب حية قضيةً أخرى    يف املواد اإلبا  واستغالل األطفال   ل  األطفاوبغاء  
مجهورية ترينيداد وتوباغو، وقد اتُّخذت خطوات حامسة بشأهنا يف التشريعات الداخلية       

مشروع قانون الطفل ، فضالً عن ٢٠١١قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام مثل 
اتفاقيـة حقـوق    وقد ُوقعت   . لسي الربملان  املطروح حالياً للنقاش يف جم     ٢٠١٢لعام  

حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو الكثري واختذت  ٢٠٠٧ يف عام األشخاص ذوي اإلعاقة
من املبادرات اجلديدة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة بغية التصديق على االتفاقيـة يف             

قة حبقـوق العمـال     وباملثل، يتزايد يف ترينيداد وتوباغو شيوع القضايا املتعل       . النهاية
حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين       االتفاقية الدولية حظيت  ، فقد   وبالتايلاملهاجرين،  
  .ترينيداد وتوباغو أيضاًاهتمام حكومة ب هموأفراد أسر

يف قضايا حقوق اإلنسان املتعلقـة      جدية  تواجه ترينيداد وتوباغو حتدياٍت       ال وبينما  -٦
، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        يف   باالختفاء القسري املتناَولة  

، ١٩٦١م  اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعا     وتلك املتعلقة بانعدام اجلنسية املتناَولة يف       
 الصكني األساسيني من صكوك القـانون       هذينمسألة االنضمام إىل    ينظر يف   فال يزال البلد    
  .انحقوق اإلنسالدويل حلماية 

  ٣٧-٨٨ و٢٤-٨٨التوصيتان   -ثانياً  
يتعلق برفع الـسن احملـددة يف        يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -٧

يف التشريعات الداخلية وبزيادة رفع وتوحيد سن الرضا بالزواج يف خمتلـف            " الطفل"تعريف  
لرضا بالزواج  واحدة ل ن  تحديد س  يتعلق ب  يف ما ج يف ترينيداد وتوباغو، وكذلك      قوانني الزوا 

  .تنطبق على الذكور واإلناث معاً
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، )املعروض حالياً على الربملان ملناقشته     (٢٠١٢مشروع قانون الطفل لعام     مبوجب  و  -٨
ميس سن الرضا     ال بيد أن هذا  .  عاماً ١٨إىل املعيار املقبول دولياً وهو      " سن الطفل "ُيقترح رفع   

 قضية يتواصل النقاش بـشأهنا يف ترينيـداد         داخلية، وهي ليتعلق بالزواج يف التشريعات ا     يف ما 
مبوجب قـانون   إذ ختتلف حالياً السن اليت جيوز فيها للذكور واإلناث الرضا بالزواج            . وتوباغو

، وقـانون   ١٩٦١، وقانون الزواج والطالق اإلسالمي لعام       ١٩٤٥الزواج اهلندوسي لعام    
 وقد سلّمت حكومة مجهورية     .١٩٢٣م   الزواج لعا  قانون، و ١٩٩٩الزواج األوريسي لعام    

ترينيداد وتوباغو بأن هذه قضية خاصة من قضايا حقوق اإلنسان جيب تناوهلـا يف ترينيـداد                
وسعياً إىل مواءمة التشريعات الداخلية مع املعايري الدولية ومراعاةً للتنـوع العرقـي             . وتوباغو

والنهوض بالشباب واألطفـال    ة  سكان ترينيداد وتوباغو، فقد أجرت وزارة الشؤون اجلنساني       ل
 من أجل ٢٠١١ يف عام بورت أوف سبنياملشكَّلة حديثاً مشاورةً عامة على مستوى الدولة يف      

  .صالح التشريعيعملية اإلُيسترشد هبا يف مجع معلومات ذات صلة 

  ٢٥-٨٨ إىل ٢٠-٨٨التوصيات من   -ثالثاً  
يتعلق بإنشاء مؤسـسة وطنيـة       يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -٩

  .حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
بيد . ليس لدى ترينيداد وتوباغو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس            -١٠

، حلقة عمل إقليمية متعلقة باملؤسـسات       ٢٠١١أن ترينيداد وتوباغو قد استضافت، يف عام        
أمانة ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      الوطنية حلقوق اإلنسان باالشتراك مع مفو     

وينظر مكتب أمني املظامل يف ترينيداد وتوباغو اآلن يف عملية اعتماد املكتـب             . الكومنولث
  .مبوجب مبادئ باريس

  ٤٧-٨٨ و٤٦-٨٨ و٤٥-٨٨ و٣١-٨٨التوصيات   -رابعاً  
 عمل أجهـزة احلمايـة،      يتعلق برصد  يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -١١

  . هيئة الشكاوى املتعلقة بالشرطةهود تعزيزباالقتران جبوحتديداً، كيفية اضطالعها بواجباهتا ومهامها 
تتعامل هيئة الشكاوى املتعلقة بالشرطة حبزمٍ مع قضية التعذيب واإلفراط يف استخدام            و  -١٢

ببحث الشكاوى املقدمـة ضـد      وهي هيئة مستقلة نزيهة ُتعىن      . القوة من جانب أفراد الشرطة    
وقد . أفراد الشرطة وأفراد شرطة البلديات وأفراد شرطة االحتياطي اخلاصة يف ترينيداد وتوباغو           

يقدمه أفراد اجلمهور من      ما أُنشئت اهليئة تلبيةً للحاجة امللّحة إىل إنشاء آلية مالئمة ُتعىن بتناول          
: يلـي   ما وتشمل مهام اهليئة  .  واجبهم بشأن سلوك أفراد الشرطة أثناء أدائهم     عديدة  شكاوى  

تلقّي الشكاوى املتعلقة بسلوك أيٍّ من أفراد الشرطة؛ ومراقبة التحقيق يف الـشكاوى ضـماناً               
  .لرتاهته؛ وإبالغ الوزير؛ واستعراض التقارير الصادرة عن شعبة الشكاوى املتعلقة بالشرطة
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ُرطي مـن أجـل     العمـل الـشُ   "وقد ُنفذت مبادرة ُشُرطية جديدة بعنوان         - ١٣
اخلدمات املقدمة إىل   نوعية  أفراد الشرطة من أجل حتسني      يف إطارها   ، ُدرب   "الشعب

وفكرة املبادرة هي تغيري الثقافة اليت يتفاعل يف ظلها أفراد الشرطة مع            . عامة اجلمهور 
هذه املبادرة حتالفاً أوثق بـني جهـاز        حتقق  وُيؤمل أن   . اجلمهور بإصالح سلوكهم  

نيداد وتوباغو واجلمهور، الذي سيقدم عندئٍذ دعماً أكرب يف جمال احلد           الشرطة يف تري  
ـ نوعية  تحسني  لكما ُبذلت جهود    . من اجلرمية ومالحقة اجلناة    دريب املقـدم يف    الت

  .أكادميية الشرطة
، نفذت  ٢٠١١نوفمرب  /حالة الطوارئ العامة يف تشرين الثاين     إهناء  وعقب    

عالقات العامة بني وسائط اإلعالم وجهـاز       احلكومة مبادرة جديدة تتيح تواصل ال     
وقـد  .  يف مصلحة عامـة اجلمهـور      يصب  ما يف ترينيداد وتوباغو، وهو   الشرطة  

 االجتمـاع اإلقليمـي     ٢٠١١نوفمرب  /استضافت ترينيداد وتوباغو يف تشرين الثاين     
وركّز جزء من جدول أعمال االجتماع      . الثالث للوزراء املسؤولني عن األمن العام     

  .اإلنسان والعمل الُشُرطي احلديثعلى حقوق 

  ٣٨-٨٨ و٣٢-٨٨التوصيتان   -خامساً  
تلقّت ترينيداد وتوباغو توصيتني ألقيتا الضوء على احلاجة إىل تنفيذ سياسة وطنيـة               -١٤

  .نيبني اجلنساألجور بشأن القضايا اجلنسانية والتنمية، وكذلك إىل سد فجوة 
حالياً يعمل  ، املعيَّن حديثاً،    واألطفالالشباب  والنهوض ب وزير الشؤون اجلنسانية    إن    -١٥

سياسة جنسانية وطنية تتناول القضايا اجلنسانية وتلك املتعلقة بالتمييز ضد الفئات           وضع  على  
ميـة  وقد مّر مشروع السياسة الوطنية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية والتن        . األكثر عرضة للخطر  
وعليه، فاحلكومـة ملتزمـة   . والتشاور مع مجاعات اجملتمع املديناملراجعة بالكثري من مراحل  

  .بوضع الصيغة النهائية هلذه السياسة يف املستقبل القريب
، عقـدت   املرأة كعامل للتغيري  ، وهو   ٢٠١١يوم الكومنولث لعام    وضوع  ومتابعةً مل   -١٦

 يف بورت أوف سـبني نـدوةً        ٢٠١١يونيه  /زيرانترينيداد وتوباغو يف ح   لرئيسة وزراء   أول  
ندوة رفيعة املستوى بشأن    إقليمية كاريبية بشأن املرأة القائدة كعامل للتغيري ودعت إىل عقد           

 على هامش الدورة السادسة والستني للجمعيـة العامـة لألمـم       املرأة القائدة كعامل للتغيري   
 لألمم املتحدة املوازي املتعلق باملشاركة      اجتماع اجلمعية العامة  وأسفر ذلك عن عقد     . املتحدة

كل من رئـيس الربازيـل،      الذي شارك فيه     ،٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩يف   السياسية للمرأة 
  خارجية الواليات املتحدة األمريكية، ووكيل األمني العام واملدير التنفيـذي هليئـة            ةووزير
  .ئيرنامج األمم املتحدة اإلمنا؛ ومدير باملتحدة للمرأة األمم
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وال تقبل احلكومة معاناة املرأة من مشقة اقتصادية يف ترينيداد وتوباغو بأي شـكل                -١٧
بـالعنف  تعتـرف   تشريعاتنا الداخلية ملكافحة العنف     كون  ويتجلّى هذا يف    . وعلى أي حنو  

اتفاقية البلدان األمريكية ملنـع     تدعمه    ما ، وهو  املرأة ممتلكاتاملوّجه ضد   االقتصادي والعنف   
  . فيهااًترينيداد وتوباغو طرفدخلت ، اليت واستئصالهعليه ضد املرأة واملعاقبة العنف 
اجتماع اجلمعية العامـة    وإذ سلّمت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو املوقَّرة، خالل           -١٨

 بقضية فجوة األجـور بـني   املتعلق باملشاركة السياسية للمرأة،  املذكور أعاله   لألمم املتحدة   
ميزانيـة  وضـع   ية خاصة يف ترينيداد وتوباغو، فقد أشارت إىل اعتزامها           وهي قض  ،اجلنسني

مراعية للمنظور اجلنساين واعتماد منهجية للتخطيط اإلمنائي الوطين معزَّزة ومراعية للمنظور           
كما ذكرت رئيسة الوزراء املوقَّرة أن هذا التمويل سُيخصَّص جلميـع الـوزارات          . اجلنساين

  .ريق حتقيق املساواة بني اجلنسني أساسية على طوالقطاعات بوصف ذلك خطوةً

  ٣٦-٨٨ إىل ٣٣-٨٨التوصيات من   -سادساً  
يتعلق مبسألة دعوة مجيع املكلفني      يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -١٩

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان، وكذلك بالتماس اخلربة التقنيـة عـن              
  . اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسانطريق آلية

تعترف حكومة ترينيداد وتوباغو بعمل آلية اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق             -٢٠
اإلنسان وستكون مسألتا توجيه دعوات إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة             

إلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق     حبقوق اإلنسان والتماس اخلربة التقنية عن طريق آلية ا        
  .وضع نظر البلد يف املستقبلاإلنسان م

  ٤٤-٨٨ إىل ٣٩-٨٨التوصيات من   -سابعاً  
يتعلق حبظر وجتـرمي اسـتخدام       يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -٢١

  . يف املدارس وغريها من األوساطالعقاب البدين ضد األطفال
ممارسة مقبولة تقليدياً بوصفها أحد األشكال املشروعة        لعقاب البدين قضية ا متثل    - ٢٢

لتأديب الصغار يف منطقة الكارييب وموروثة من أمناط احلياة التقليديـة املـستمّدة مـن               
. الشتات الواسع النطاق الذي يشكّل التكوين االجتماعي والتارخيي ملعظم بلدان الكارييب

 /ونة الوطنية لقواعد السلوك املدرسي الصادرة يف أيار       وزارة التعليم، يف املد   عرضت  وقد  
جمموعـة  بالتفـصيل  وتورد املدونة  . ظر العقاب البدين  املتعلقة حب ، سياستها   ٢٠٠٩  مايو

واستخدام العقاب البـدين حمظـور      . العواقب املترتبة على خمالفة الطالب قواعد املدونة      
عالوةً على ذلك، شرع و. أي خمالفةارتكاب تترتب على  كعقوبة  حتديداً مبوجب املدوَّنة    
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يف تنفيذ  يف بربادوس وشرق الكارييب     ) اليونيسيف(مكتب منظمة األمم املتحدة للطفولة      
، ٢٠٠٩فربايـر   /ويف شباط .  هتدف إىل املساعدة على توعية السكان هبذه املسألة        مبادرة

 عمل بعنوان   تولّت اليونيسيف رعاية مشاركة ثالثة مسؤولني من وزارة التعليم يف حلقة          
وتعكف وزارة التعليم يف الوقت الراهن      . ، ُعقدت يف جاميكا   "املدارس املالئمة لألطفال  "

يف يتمثـل   على جتريب هنج آخر إلدارة النظام املدرسي دون استخدام العقاب البـدين             
 أن تقبل كلّياًوليس بوسع حكومة ترينيداد وتوباغو يف الوقت احلايل . أكادميية منع العنف

وصيات ترمي إىل جترمي استخدام العقاب البدين يف ترينيداد وتوباغو نظراً ألن هذه             أي ت 
  .طنية كثريةالقضية هي موضوع مناقشات و

  ٥١-٨٨ إىل ٤٨-٨٨التوصيات من   -ثامناً  
يتعلق بإلغاء جترمي ممارسة العالقة      يف ما تلقّت ترينيداد وتوباغو العديد من التوصيات         -٢٣

 التمييـز   البالغني من اجلنس نفسه، وكذلك باعتماد تدابري تشريعية ملنع        اجلنسية بالتراضي بني  
  .على أساس امليل اجلنسي

  للمواطنني كافة، مبن فيهم مجاعات     تسعى احلكومة إىل االعتراف حبقوق اإلنسان       - ٢٤
وتطور القـانون   . املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية        

وتظل قضية التمييز على أساس امليل      . يناميكية تتكيف مع تطور أي جمتمع      هو عملية د   إمنا
وُتعّد ترينيداد وتوبـاغو رائـدةً يف       . اجلنسي يف مقدمة شواغل حكومة ترينيداد وتوباغو      

وبينما قد تكون   . يتصل بالكيفية اليت تتعامل هبا مع احتياجات سكاهنا املتغرية          يف ما املنطقة  
إذ جيـب أن يتطـور   . موضوع مناقشات عامة كثرية، فلن تغفلها احلكومـة  هذه القضية   

ويف هذا الصدد، سلَّمت    . القانون ويّتسع نطاقه ليستوعب احتياجات جمتمع مطَّرد التطور       
حـول  يف الربملـان    حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو، يف املناقشات األخرية اليت دارت          

، باحلاجة إىل حسم النقاش املتعلق      ٢٠١٠  ية لعام اهليئات النظام ) تعديل(مشروع قانون   
  .ماية الشريكني من اجلنس نفسهحب
وقد اعُترف يف ترينيداد وتوباغو بالفئات األكثر عرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص              -٢٥
 املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي        اإليدز، مبن فيهم مجاعات   /البشرية  املناع

تعلقة بفـريوس نقـص     يف السياسة الوطنية ألماكن العمل امل     وذلك  اجلنسية،  ومغايري اهلوية   
الرامية إىل احلد من    املتواصلة  وتسهم هذه السياسة يف اجلهود الوطنية       . اإليدز/املناعة البشري 

وسبيلها إىل ذلك وضـع معـايري   . اإليدز وختفيف آثاره/انتشار فريوس نقص املناعة البشري   
ع هياكـل   وضوتشجيع   يف أماكن العمل     فريوس نقص املناعة البشري   صابني ب للتعامل مع امل  

  .وبرامج للحد من التمييز
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املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل    قد يتعرض له أفراد مجاعات      ما خبصوصو  -٢٦
 من الدستور يكّرس احلقوق واحلريات األساسية،       ٤اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، فالفرع      

كما أن لكل شخص احلق يف أن       . لفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه       حق ا  وحتديداً
وممارسة هذه احلقوق مكفولة دون أي متييز على أساس     . ُتحترم حياته اخلاصة وحياته األسرية    

  .عرق أو األصل أو اللون أو اجلنسال
ثلـيني  املثليـات وامل   ضد مجاعات وباإلشارة على وجه التحديد إىل العنف املُمارس          -٢٧

الوارد جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، فقد ُعدِّل تعريف االغتصاب            
 ليعكس وضعاً حمايداً    ٢٠٠٠ لعام   ٣١رقم  بالقانون  ١٩٨٦قانون اجلرائم اجلنسية لعام     يف  

أن يـشمل تـوفري     والغرض من هذا التعديل     . يتعلق مبقدِّم الشكوى والضحية    يف ما جنسانياً  
  .الشركاء من اجلنس نفسهضحايا العنف اجلنسي املماَرس بني ماية لاحل

  ٥٢-٨٨التوصية   -تاسعاً  
 التوصية الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل      هذهتنص    -٢٨

 آليات املراقبة الـيت     سيما التعزيز ضمانات احلماية، و   : يلي  ما املتعلق بترينيداد وتوباغو على   
  . بصفة خاصة إىل احلماية الدوليةتتيح الكشف عن حاالت املهاجرين احملتاجني

يتعلق حبماية حقوق املهاجرين بصفة عامة، تعمل حكومة مجهورية ترينيـداد            يف ما   -٢٩
وتوباغو حالياً عن طريق وزارة األمن القومي على استحداث سياسة وطنية بشأن الالجـئني              

سياسة وبرنامج وطين يهدفان إىل لوضع ارة الصحة مبادرة    كما اختذت وز  . وملتمسي اللجوء 
ى عالج فريوس نقـص املناعـة        عل ، بوصفهم فئة ضعيفة   ،ضمان إمكانية حصول املهاجرين   

  .اإليدز على حنو مالئم وميّسر/البشري

        


