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 معلومات أساسية عن البلد -أوال   

 الدستور -ألف 

أنتيغوا وبربودا مستتممرة ستاةقة من مستتممرار طرييانيا الم ما نالس استتق لدا ةدولة سار ستيادة  -1
ه ولدا دستتتتتتتتتتتور انمتبر القانون األلدا في البدد ويتيد  تمد دن   .1981األول من تشتتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر  في 

ل أ  ام تأ يد أغدبية ال تقل    ا  لن ثدثي جميع ألضتتام مسدا الاوا . وال تنمتمد مشتتاريع الاصتتو  التي تمد 
قل لن ثدثي جميع األصتتتتتتتتتتوار  محددة في الدستتتتتتتتتتتور  ال لن تري  االستتتتتتتتتتتالتام وبتأ يد أغدبية ال ت   ا  أو أطواة 
 دا.المدلا ط 

وتتضتتتتتتمن د ساجة دستتتتتتتور أنتيغوا وبربودا أ  ان  قوا اةنستتتتتتان األستتتتتتاستتتتتتية الواردة في اةل ن  -2
قانون أي المالمي لحقوا اةنسان. وبالتسار أن الدستور هو القانون األلدا في دولة السزيرتين التوأن، فإن 

، و   جميع قيمتتهن، و وياص الدستتتتتتتتتتتتتتتور لدا صتتتتتتتتتتتتتتون ةرامة اةنستتتتتتتتتتتتتتا.  وبات   الغيتا    تمتار  ممته انمتد   
األشتاا  في التمتع ةحقوا الالرد و رياته األستاستية، وم انة األسترة في مستمع افيه ايه الرجال والاستام 

 أ رارا ، وتممل ايه المؤسسار ةحرية.

 السلطة التنفيذية -باء 

 .ساةقا  ح م فيدا ما ةان امارسه مستممروها  أنتيغوا وبربودا دامقراتية طرلمانية اشسه ن ان ال -3

ويتتتألا البرلمتتان من غرفتين همتتا المسدا األدنا، وهو مسدا الاوا ، والمسدا األلدا، وهو  -4
، ومن المدلي المان، ومن دامقراتيا   ممث   ماتاسا  انتااةا   17مسدا الشتتتتتتتتتتتتتتيو . ويتألا مسدا الاوا  من 
 ان طاام  لدا مشتتتورة من لدةلضتتتوا  امي ادم الحاام الم 17 ضتتتا  رئيا المسدا. أما مسدا الشتتتيو  ايضتتتم أا 

( ألضتام، ويوصتي رئيا الممار تة طتميين أربمة 10ستديار. ويرفع رئيا الوررام توصتية طتميين لشترة  
( من 1وا د  لضتتتتتتو   ، وينمٌين  طربودا( طاام لدا مشتتتتتتورة من مسدا  1لضتتتتتتام، وينمٌين لضتتتتتتو  وا د  أ ( 4 

( وف  الستتتتتتدية التقد رية لدحاام 1وا د   ن لضتتتتتتو  مشتتتتتتورة من رئيا الوررام، وينميٌ  طاام لدا  طربوداستتتتتت ان  
أو االئت ف الذي احصتتتل لدا أابر لدد من الممثدين الماتابين الح ومةو، ويرأستتتدا  المان. ويشتتت ل الحز ن 

اص الدستتتور  الوررام ألضتتام الح ومة لمستتالدته في أدام وهائالدا التااليذاة. وي  رئيا الوررام. ويمين رئيان 
دستتور اةجرام الذي  اسغي لدبرلمان اتساله في أدام مستؤول أمان البرلمان. ويحدد ال  لدا أن مسدا الوررام

 وهائاله التشريفية من أجل  مان الس ن والا ان والح م الرشيد في الب د.

 السلطة القضائية -جيم 

ومدة  الااهمة لتميين ألضتام الستدية القضتائية     تضتمن األمر الصتادر لن المح مة المديا األ  انو  -5
لدا  مااة استتتتتتتتتتتتتتق لية ونزاهة القضتتتتتتتتتتتتتاة في المح مة المديا  تدك األ  ان  خدمتدم وإجرامار  قالتدم، وتاص  

لشترا الااريبي، طوصتالدا مح مة اطتدائية ومح مة استتفااف. ويتألا قضتاة المح مة المديا من قضتاة مح مة  
 الااريبي.نية لما مة دول شرا وتميادم لساة الادمار القضائية والقانو  التمييز ومح مة االستفااف،

لدحقوا    ويم ن لمواتاي البدد أن اقدموا التماستتتتتتا   لا المح مة ةشتتتتتتأن أي  جرام  رون ايه انتدااا   -6
والحريار المدنية التي ا الددا الدستتتتور. ويح  ألي ترف مماي أن ايمن في صتتتحة قانون ما أو   م من 

اجمة القضتتتتتتتتتتتتائية لفجرامار التااليذاة متا ة  ور. والمر مع الدستتتتتتتتتتتتت  هاأل  ان التشتتتتتتتتتتتتريفية، طدلو  لدن توافق
 أو  م انية انتداك لحقوقه اةنسانية.  لدمواتن الذي  ر  فيدا انتدااا  
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ويم ن لدمقيمين في أنتيغوا وبربودا ومواتايدا الدسوم  لا محاام الصتتدل لمر  ةل من المستتائل   -7
الصتتتتدل البس في مسمولة متاولة من المستتتتائل ةما والسزائية. وفي القضتتتتااا المدنية، ام ن لقضتتتتاة  المدنية

يدتا الميتالستار المتاليتة  تا  تدود ممياتة، والماا المتائدي، واةلتالتة، والوصتتتتتتتتتتتتتتول  لا األتالتال، وتراخيص  ف
ا في مح مة الصتتتدل. المشتتتروبار الاحولية وما  لا سلك. ومم م القضتتتااا الساائية تنمر  في أولا مرا دد

الادمار القضتتتتائية والقانونية. وي ون الممي اون محامين  طاام  لدا مشتتتتورة لساة  ن الحاام المان القضتتتتاةويمي  
مؤهدين. ويتمتع القضتتاة ةأمن الوهيالة ويممدون  اليا  تحس ستتدية رئيا القضتتاة الذي  رأ  لساة الادمار  

  غيير  صت  ا  تحس ستدية المدلي المان وإشترافه. وينمد هذا الت القضتائية والقانونية، ةمد أن ةانوا في الستاط  
 سيادة القانون. -في ندااة المياف  -، فدو امزر استق لية القضام و  اساطيا  

ولمح مة المدل الااريبية صتتتتتت  ية الا ر في القضتتتتتتااا في مر دتي االطتدائي واالستتتتتتتفااف. ولدا  -8
يبية أستتتستتتس السمالة الاار   اختصتتتا  أصتتتدي في المستتتائل التي تتيد  تالستتتير مماهدة تشتتتاغواراما  التي

ي الدساة  االستتتتتتتتفااف الادائية ه ومح مةن   ةة، والتي تضتتتتتتتم طين ألضتتتتتتتائدا أنتيغوا وبربودا.والستتتتتتتوا المشتتتتتتتتر 
القضتتتتتتتتتتتتائية لدمسدا المداي الاا  لدممداة المتحدة. ويح م الدستتتتتتتتتتتتتور  جرامار رفع القضتتتتتتتتتتتتااا  لا سلك 

 استالتام لدا سلك. ئية  جرامو دان  التمادن أنتيغوا وبربودا مح مةو المدل الااريبية مح مة  يتيد  المسدا. و 

 تهاوحماي حقوق اإلنسان في أنتيغوا وبربوداتعزيز  -ثانيا   

 الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

سع الا ان القانوني ألنتيغوا وبربودا المدرستتة االردواجية. وبالتالي، ليا لدصتت وك الدولية لحقوا   ت   -9
في التشتتتتتريمار المحدية.  س  دراجدا  ا أثر  قانوني أو تيبي   قبل اةنستتتتتان التي صتتتتتدقس لديدا أنتيغوا وبربود

ل الص وك الدولية التي ا ون البدد ترف  البرلمان اس  أن اسن    فيدا. ا  تشريمار تالم 

وقد صدقس أنتيغوا وبربودا لدا لدد من ص وك  قوا اةنسان الرئيسية، وال سيما المدد الدولي  -10
استتتتتتتية، والمدد الدولي الاا  ةالحقوا االقتصتتتتتتتاداة واالجتما ية والثقااية، الاا  ةالحقوا المدنية والستتتتتتتي 

لدولية لدقضتتتتتتتتتام لدا جميع أشتتتتتتتتت ال التمييز الماصتتتتتتتتتري، واتالاقية مااهضتتتتتتتتتة التمذ   وغيره من واالتالاقية ا
لمتحدة  ترو  الممامدة أو المقوبة القاستية أو ال  نستانية أو المدياة، واتالاقية  قوا اليالل، واتالاقية األمم ا

 ، واتالاقية  قوا األشتتتتتتاا   لم افحة السريمة الما مة لبر الوتاية، واالتالاقية الدولية لقمع تمويل اةرها
 سوي اةلاقة.

 االتجار باألشخاص -باء 

، في تصتتتتتتتداه لسريمة االتسار ةاألشتتتتتتتاا  ودلمه لضتتتتتتتحاااها، قانون  ماع( االتسار البدد ستتتتتتتن   -11
الغرامتار ومتدة المقوبتار لدا سلتك االتستار،   2015د قتانون  د را. وقت 2015ةتاألشتتتتتتتتتتتتتتاتا   الممتدل( لمتان  

ديتة محتاامتة السرائم الماتديتة وف   جرامار موجزة أو طاتام لدا الئحتة اتدتان. دمتدلي المتان ستتتتتتتتتتتتتت لا  وأليو 
وإ تتتتتتتتتافة  لا تمزيز اةجرامار اةدارية،  اص القانون لدا تميين لساةم مماية ةماع االتسار ةاألشتتتتتتتتتاا   

ر تحقي  أهداف سلك القانون. تتمتع ةص  يار  واسمة لو ع سياسار وبرامج تيس 

. وقد لزر سلك 2019ر قانون  ماع( االتسار ةاألشتتاا   الممدل( لمان  ، صتتد2019وفي لان  -12
. وتقون هذه نالا الستتتتتتاةالقانون صتتتتتت  يار ومستتتتتتؤوليار لساة ماع االتسار ةاألشتتتتتتاا  التي أنشتتتتتتفس في 

نستتتاة ماه  لا م ت  ورارة    يع ونشتتتر تقرير ستتتاوي لن ماع االتسار. وتنوجهالدساة، في  تار وال تدا، طتسم
 اار المتحدة المماي طرصد وم افحة االتسار ةاألشاا .خارجية الوال
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والمسادئ األستتتاستتتية لممل الدساة هي الوقااة، والحمااة، والمقا تتتاة، والشتتترااةه ويتمثل لمددا في  -13
دم ةمتا  تمد  طدتذه السريمتة ورثتارهتا. وتتاتاول الحمتااتة التحقي  في  مستال الوقتااتة في تو يتة الستتتتتتتتتتتتتت تان وتثقيال

غ لادا وتحد د هوية الضتتحااا وإنقاسهم وتقدام الدلم لدم. وتممل الدساة في شتترااة مع جدار  بدالحاالر المن 
 من شرةام  قديميين ودوليين. مماية رئيسية أخر ، وتتدقا دلما  

 والتحديات، والشكاوى اإلنجازات، وأفضل الممارسات،   -ثالثا   

 19-كوفيدأثر   -ألف 

المدمر األثر ، ةالرغم من 2019و 2018في لامي  ميردا    ا  اقتصتتادا   ا  شتتددر أنتيغوا وبربودا نمو  -14
مد المحرك الرئيسي لدامو والدخل والتوهيف ذي ان الذي أ دثه  لصار   رما. ولان قياع السيا ة الدولية، ال

ةمد   قياع الستتتتتتالر لالميا   انديارالتي تستتتتتتببس في  19-سائحة ةوفيديسة لة نت ةشتتتتتتد في أنتيغوا وبربودا، تأثر
في المائة من الدخل الااتج   95مصتتتتتتتتتتتتتتدر  ةأن الوافد ن الدوليين ةانوا   ، لدما  ئداالتداطير التي اتاذر ال توا

نماش ألهمية قياع الستتتتتتتيا ة الدولية، أنشتتتتتتتأر الح ومة فرقة لامدة مماية ةإ  ا  لن اةنالاا الستتتتتتتيا ي. ون ر 
مؤستتتتستتتتار األلمال والمامدين في   لا تقدن الح ومة الدلم . و ممايةالستتتتيا ة، مؤلالة من ممثدي لدة جدار  

 هذا القياع من أجل تحقي  انتماشه ةش ل مستدان.

 الجائحة على الحق في التعليمأثر   

ةنمد من   لا التمدم لن من التدريا  ضوريا   في  غ ا المدار  وأ دث تحوال    19-تسب  ةوفيد -15
في المائة فقط من الستتتتتت ان لد دم وصتتتتتتول  لا  76ر أن ماصتتتتتتار اةنترنس، في أغد  األ يان. غي خ ل  

دون تدقي الالفار الالقيرة من الستتتتتتتت ان التمديم لبر اةنترنس. ولولسس فسوة الوصتتتتتتتتول  اةنترنس، مما احول 
لدتدريا ولدتمدم  نترنس تيستتتتيرا   لا الحواستتتتي  واةنترنس طتزويد المدرستتتتين والي   طوصتتتتول مدلون  لا اة

 لاترونية لدا ت   ومدرستتتتتتتي التمديم    واستتتتتتتي  محمولة وألوا ا   . وورلس الح ومة أاضتتتتتتتا  لبر اةنترنس
 لدتمدم والتمديم لبر اةنترنس. الثانوي في المدار  المامة المسانية تيسيرا  

 الجائحة على الصحةأثر   

ار ة ألنشتية سئحة تحويلو موارد اقتصتاداة ةانس مبرمستيدبس جدود الترةيز لدا التصتدي لدسا -16
أولوية في قياع الصتتتتتتحة، مادا ةالاصتتتتتتو  الوقااة والم ي من أمرا  غير ممداة، مثل ارتالاع  تتتتتتغط  

ر تحستتتين    . وأدخل سلك ا تتتيراةا  ةشتتتد دأنشتتتية  وليدا البدد لاااة  وهي  الدن، والستتت ري،   لدا األولويار أخ 
 الوصول  لا الرلااة الصحية.

 19-كوفيدأثر  الجهود المبذولة للتخفيف من  -باء 

، وغيرر أولوياتدا  درستتتتتتتتتتتتتتس   ومة أنتيغوا وبربودا ترا التصتتتتتتتتتتتتتتدي لدسائحة التي هدرر مؤخرا   -17
والقدرة  والقوة  طو تتع خية  نماش وتاية تقون لدا استتتراتيسية لمل جد دة تتستتم طدرجة أابر من االستتتدامة  

 لدا تحقي  االردهار.

ر في قياع الستتيا ة  يع لمدس الح ومة لدا تحستتين الالر  في جميع أنحام نسا ا وتحققس -18
 هذا القياع، ودلم التوهيف، ومؤسسار األلمال، والامو االقتصادي.
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ويتستتم التوهيف في قياع الستتيا ة ةمستتتويار لالية من الممل غير الا امي، مثل الممل ةم   -19
ممل لدحستتتتا  الاا ، والممل المستتتتتقل، واتضتتتتل أنه ، والالوقس، والممل المؤقس، والمر تتتتي، والموستتتتمي

ن  تمامدون مع الزبائن في الايوط األمامية، ولان غاا لدذا القياع لن القائمين ةمدان أستتتتاستتتتية، ولم   ال
 تتتتتمالدم. ولذلك استتتتتتادر خيط االنماش  لا مبدأ الممل ال ئ  لدسميع، وون تتتتتمس    األرمة ةشتتتتتالس أاضتتتتتا  

أو تمد د رجال دفمدا في قياع الستتيا ة  وفي جميع القيالار األخر (  ضتترائ   تداطير مثل اةلالام من ال
األولا في أنتيغوا. وفي  ين استالادر جميع مؤسسار األلمال من هذه اةجرامار،    االنتماشخ ل مر دة  

 اانس استالادة قياع السيا ة مادا أابر ألن مم م الالاادا ةانس مغدقة ماذ لدة أشدر.

 ربودابفي  ا  إعصار إيرم -جيم 

، دمر  لصتتتار   رما جزيرة طربودا لادما  تتتر  في أ دول/ستتتبتمبر من سلك المان 2017في لان  -20
ويس ةاألر     في المائة من مساني السزيرة.  90اإلصتتار من الالفة الاامستتة. وةانس األ تترار مرولة، وستتن

حدة وبدلم من الشتتتتتتترةام المت  ولان جدود  لادة الباام جارية، وناجحة في الغال ، ةمستتتتتتتالدة وةاالر األمم
تمتس ولان مم م ستتتتتتتتتتتتتت تاندتا لتادوا  لا  يتاتدم اليبيفيتة داختل السزيرة. و   طربودا تمتامتا    التدوليين. ولم تتمتافو 

 .تادالةالباام طتادالة شاصية قديدة لدا س ان طربودا، أو طدون  ةجدود  لاد

مادا   واتااس  جرامار،  درااا  حوث، ونتيسة لفلصتتار المدمر، التزمس أنتيغوا ةحمااة البيفة وإجرام ة  - 21
 لوجود صدة مساشرة طين  مااة البيفة السحرية والسا دية وبين التافيف من اآلثار الضارة لأللاصير القوية. 

 سجن صاحبة الجاللة -دال 

مم ستتسن صتتا سة الس لة الستتتيما  ما اقر  من  -22 . وهو م تظ، ويبدغ لدد نزالئه ا  ستتسيا  150صتتن
لممالسة  التالية ليار اآل  ويشتتتمل هذا المدد المحبوستتتين ا تياتيا  والمدانين. وقد ون تتتمس. ا  يا ستتتس 241  اليا  

 االات اظ:

لدست ن.    اوية طنايس خصتيصتا   36 وجد مرةز لدحسا اال تياتي قيد اةنشتام م ون من  •
 هفي المائة 40وفي وقس  لداد هذا التقرير، ةانس األشغال قد أننسزر طاسسة 

ن متد ر   • دستار ةتاةفراي المس ر لن الستتتتتتتتتتتتتتساتام التذ ن تقتل متدتدم المتسقيتة ون تالستتتتتتتتتتتتتتسقتد 
والذ ن انمتبرون مااالضتتتتي الايورة. وهذا اليد  قيد ن ر ورير الشتتتتؤون  ا  شتتتتدر   12 لن

 هالقانونية والحاام المان

في مداوالتدا قبل  تندري  تشتتتتتتتتسيع الستتتتتتتتدية القضتتتتتتتتائية في أنتيغوا وبربودا لدا أن  اسري  اليا   •
. وأد  سلك ةالالمل  لا " 19- تافي  مدة الستتتتتتتتسن ةستتتتتتتتب  ةوفيد "  م انية  ن  صتتتتتتتتدار األ  ا 

 ه تقديص المقوبار ةما اصل  لا ساتين، مما سالد لدا التافيف من االات اظ في السسون 

مرف   ماالصتتل في شتتسه جزيرة ةراةا في الشتتمال الشتترقي من السزيرة أنشتت    ا   وجد أاضتت  •
 رو  ةورونا السد د. وام الازالم الذ ن أصيبوا ةالي ة ا  خصيص

ومن رثاره الضتتارة،  تا   19-ووا تتل  أن الح ومة تالي ةالتزامدا ةحمااة الاا  من انتشتتار ةوفيد -23
 ، مع األسا، لدا طرامج  لادة التأهيل التي ون مس.في ممارستدا ةدارة السسن. غير أن سلك أثر سدسا  

بيتتة  متتتا تتة لدستتتتتتتتتتتتتتساتتام. مادتتا طرنتتامج لتر هاتتاك لتتدة طرامج ةلتتادة التتتأهيتتل  فقبتتل الستتائحتتة، ةتتانتتس   -24
تربية الدجاي والااارير والسط واألران . وةانس المزرلة موجودة خاري  ون فيدا الحيوانار، والزرالة، امارستتتتتتت 

 طرنامج توفير المستاان موقع الستسن، وتوقا ةالتالي سلك الاشتاط في المستتقبل الما ور. وةان هااك أاضتا  
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لماارل، مثل الاسارة، وتسديز  سر الباام،  مدم المدارار المرتسية طباام الدممورين الذي ستتتتتتتتمل لدستتتتتتتتساام طت 
من سوي تدك  والستتتتتتسااة، واأللمال الادربائية. والمدرستتتتتتون الرئيستتتتتتيون في هذا البرنامج هم ستتتتتتساام أاضتتتتتتا  

 فدي ماارل أشاا  ممورين.رميمدا  المدارار، أما الماارل التي اسري ت 

دقس أاضتتتتتتتتتتا   - 25 . وشتتتتتتتتتتمدس تدك البرامج التمديم االطتدائي  19- ي ةوفيد يمية لتسا  تالشتتتتتتتتتت لدة طرامج تمد   ولن
والثانوي ودرو  تمديم اةناديزية والمدون واةستتتتتتتتسانية و تا تااولوجيا الحاستتتتتتتتو . وفي رخر ستتتتتتتتاة دراستتتتتتتتية، في  

 . أولا درجار لدم الحاسو   دادةو نالوا ش   ا  شاص   15سلك البرنامج  من  ، طدغ لدد السساام المتارجين  2019 لان 

من توفير مستتتالدة تقاية ترمي  لا تدري  الازالم لدا   وتر  الح ومة أن الستتتسن ستتتيستتتتاليد ةثيرا   -26
المدارار ومن  نشتتام قالدة طيانار تصتتاا المستتاجين في أنتيغوا وبربودا. وتوجد ةالالمل، ةم  الشتترااار،  

ولورادو، غير أندا ترةز  لا ري ية، مع مراف   صتتتت  ية في ةمن خ ل ورارة خارجية الوالاار المتحدة األم
أن استتتتتامال هذه المستتتتالدة التقاية  د اآلن لدا طاام القدرار لد   را  الستتتتسون. وتر  الح ومة أاضتتتتا   

 .سياليد س اناا  تما  

في  19-ويوجد أربمة مسرمين أ داث انحتالظ طدم مع األستتتتتا في الستتتتتسن ةستتتتتب  تالشتتتتتي ةوفيد  -27
صتتدين لن ةقية نزالم الستتسون، ومن ةل السدود ل  تالاظ طدم ماال الستت اية الماصتتصتتة لدم. وتنبذلالمراف   

  ااس  سادم ومستو  تمديمدم. ا  ماصص  ا  تمديمي  ا  المقرر أن  تسموا ن ام

 القضايا الجنسانية -هاء 

مقان األول مد رية الشتتتتؤون الساستتتتانية شتتتتفسة  داخل ورارة التحول االجتمالي. وهي مستتتتؤولة في ال -28
تستتتتتتتتما هذه المد رية  لا تحقي  المستتتتتتتتاواة طين الساستتتتتتتتين، المرأة في أنتيغوا وبربودا. و لن تمزيز الادو  ة 

. وهي تممل لدا تمزيز المستتاواة طين الساستتين والادو  ةمشتتارةة لدمرأة في  وخدماتندا متا ة لدرجال أاضتتا  
لرامية  ج والمشتتاريع امد رية البراماللبدد. وتقود جميع جوان  الحياة االجتما ية واالقتصتتاداة والستتياستتية في ا

 لا الادو  ةالمرأة في أنتيغوا وبربودا من خ ل التمديم، والتدري ، والدلوة، والتامية الشتاصتية، والتم ين.  
تتماون مع الوةاالر اةقديمية والدولية وتقيم شتتتتتتتتتتتتترااار مع المسمولار المحدية لتيوير المشتتتتتتتتتتتتتاريع،  هي و 

ستتتانية من خ ل تا يم  دقار  دا التو ية ةااللتسارار السا مل، وندوار، وبرامج. وتممل لوتا يم  دقار ل
لمل، ومؤتمرار، وندوار وما  لا سلك، وبالضغط من أجل  دخال  ص  ار في المساالر التي ام ن أن 

 .تواجه فيدا المرأة تمييزا  

ومة، ةما واةدارار األخر  في الح   مع الورارار  وثيقا    وتتماون مد رية الشتتتتتؤون الساستتتتتانية تماونا   -29
ستا ، وورارار الصتتتتتتتتتتتتتتحتة والممتل والزرالتة، واألمتانتة الممايتة ةتاة تدر، وشتتتتتتتتتتتتتتفستة الرلتااة  في سلتك  دارة الشتتتتتتتتتتتتتت 

االجتما ية، وقوة الشتتتتتتتترتة المداية ألنتيغوا وبربودا، طددف تمزيز التو ية ةااللتسارار الساستتتتتتتتانية، والدلوة 
 .لمرأة تمييزا  التي ام ن أن تواجه فيدا ا لا  دخال  ص  ار في المساالر 

لدا   طرامج موجدة لضتتتساط  نالاس القانون، وقدمس لدم تدريسا   مد رية الشتتتؤون الساستتتانيةوو تتتمس  -30
التمامل مع الماا المائدي والماا الساستتي. وترمي تدك البرامج  لا تو ية  تتساط  نالاس القانون ةا تياجار 

حااا مد رية طاشتتتتاط في مستتتتالدة  تتتت ون له من صتتتتدمار. وتممل الاألشتتتتاا  المساي لديدم وبما  تمر تتتت 
هي االتسار ةاألشتتتتاا ، وتقدام المشتتتتورة لدم، وتقدن اةدارة الدلم الممدي والمشتتتتورة  لا جميع الضتتتتحااا. و 

لتدقا تدسار المستالدة ممن  تمر تون لستوم الممامدة، وهي  هاتفيا    تد ر، ةاالشتتراك مع وةالة أخر ، خيا  
 سميع الذةور واةناث.خدمة مالتو ة ل
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في تا يم  م ر لامة لدتو ية ةالماا  تتتتتد المرأة طددف  مد رية الشتتتتتؤون الساستتتتتانيةوشتتتتترلس   -31
تغيير المواقا المستمفية. وةانس المد رية نشية لدغااة في التمامل مع القضااا المتمدقة ةالاسام واألتالال.  

 مساواة طين الساسين.مزر التزان الح ومة ةال لا و ع سياسة جاسانية وتاية ت  وتسما الح ومة  اليا  

لتدقا تدسار المستتتالدة    هاتفيا    وتد ر مد رية الشتتتؤون الساستتتانية، ةاالشتتتتراك مع وةالة أخر ، خيا   -32
، ال تميز الممارستتتتتتار  ممن  تمر تتتتتتون لستتتتتتوم الممامدة، وهي خدمة مالتو ة لسميع الذةور واةناث. ولموما  

وبربودا ال تميز  تتتتتتد المرأة،    رأة. وقوانين أنتيغواالمامة األخر   تتتتتتد المالتي تتسمدا الح ومة والمؤستتتتتتستتتتتتار  
فدستتتتتورها  اص ةسرأة وبو تتتتوع لدا ماع التمييز  تتتتد األشتتتتاا  لدا أستتتتا  نوع الساا، أو الداانة، أو  

في الممارستتتتتتتتتتة الممدية، فمدا    اليسقة االجتما ية، أو غير سلك من األستتتتتتتتتتا. غير أن سلك ال  ام ا دائما  
 لا انقيالدا لن    ا   سا  مدس،  لا ترك المدرستتتتتة ويؤدي سلك غالس   الشتتتتتاةة،  ما تضتتتتتير  ثال، ةثيرا  ستتتتتبيل الم
ويمود سلك في ةثير من األ يان  لا أستسا  تتمد  ةالمادار والممارستار الثقااية وااللتسارار المالية    التمديم.

  16 لا    3مية التمديم من ستتتتتتتتتتتتن  أاثر مما امود  لا أستتتتتتتتتتتتسا  قانونية. والواقع هو أن القانون  اص لدا  لزا
مد رية مسادرار لمستتتتتالدة الستتتتتاة، ولان األمدار المراهقار انحرمن لادة من مواصتتتتتدة تمديمدن. وقد طدأر 

األمدار المراهقار لدا  امال تمديمدن الثانوي، في فصول دراسية ترالي الصموبار التي تاالرد ةمواجدتدا  
 أن  شاةة وو يدة.

لقيان ةمشاورة  ول السياسة اي لتمويل التامية الااريب   محادثار مع مصرف ضا  سري المد رية أا وتن  -33
 الساسانية الوتاية في البدد.

فماليته في تحستين قدرة المحاام لدا  مااة األشتاا   2015وأهدر قانون الماا المائدي لمان  -34
ون  ةين آلثار سلك القان الذ ن  تمر تتتتتتتتتون لدماا المائدي. وتبي ن اة صتتتتتتتتتامار تزا د لدد األشتتتتتتتتتاا  المدر 

سدس  2016فالي لان  والمستتتتتاليد ن ماه. ،  2020 الة استتتتتنادن فيدا سلك القانون السد د. وفي لان    19، ستتتتن
سدس    الة مماثدة. 40سن

وهااك مشتتتتتتتتروع قانون مقترع لدا السمالة الااريبية ةشتتتتتتتتأن التحرش الساستتتتتتتتي و تتتتتتتتمته الوةالة   -35
شتتتتتروع القانون هذا، تمتقد  وفي انت ار مااقشتتتتتة م واةجرامار األماية. المماية طتااليذ تداطير م افحة السريمة

أن لامة الاا  ةحاجة، قبل فر  سلك القانون،  لا تو ية ةشتتتتتتتأن ما  اسغي التساره أو لدن أنتيغوا وبربودا  
قدر  ةبير من الممدومار المضتتتددة والغمو   ول هذا المو تتتوع، مما  ويوجد  اليا   .ا  جاستتتي   ا  التساره تحرشتتت 

 . انلد  الس تش اا   ثير  

 أمين المظالم -واو 

مستتتتتتتقل ةموج  الدستتتتتتتور  تولا مدمة التحقي  في الشتتتتتت او  المقدمة من  أمين الم الم شتتتتتتاص   -36
األشتتتتاا  المتضتتتتررين من اةجرامار التي اتاذها مستتتتؤولو الح ومة والستتتتديار القانونية. وال امدك أمين  

لمدية التحقي  والمصتتتتتالحة. ويقدن  الم الم ستتتتتدية قستتتتترية طل استتتتتما  لا  اساد  دول لدمشتتتتتاال من خ ل
 تقريرا   لا البرلمان ةل لان احدد ايه القضااا التي تااولدا خ ل المان ونتائسدا.أمين الم الم 

 مفوض اإلعال  -زاي 

ويم ن لدمواتاين تد     2004أننشت  م ت  مالو  اةل ن ةموج  قانون  رية الممدومار لمان   -37
ل لدا ممدومار من طير ال  ندسأ  ليه  ال ةم س أخير من أجل الحصتتتتتتتو المستتتتتتتالدة من مالو  اةل ن ةتد

 دارة   ومية، لادما تالشتتتتل مستتتتاليدم في الحصتتتتول لدا تدك الممدومار. ولدا اةدارار الح ومية موافاة 
الالفار مالو  اةل ن ةأاة ممدومار ميدوبة شتتتتتتتتريية أال  ترد في ففة مستتتتتتتتتثااة ةموج  القانون. ومن طين  
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ارية، والستتتتترية، والمتمدقة ةالستتتتت مة الصتتتتتحية،  أ  ان القانون، الممدومارن الشتتتتتاصتتتتتية، والتسايدا  التي تستتتتتتث 
والدفاع، واألمن، والمصتتتدحة االقتصتتتاداة المامة، واالمتيار القانوني، ويقتصتتتر لدن البوع طدا لدا الحاالر  

 التي انحتمل أن تتسب  في  لحاا  رر جسيم.

 األشخاص ذوو اإلعاقة -حاء 

 19-ألشتتتتتتاا  سوي اةلاقة. وشتتتتتت ل ةوفيد  ومة أنتيغوا وبربودا لدا اتالاقية  قوا ا  دقسصتتتتتت  -38
 صموبار في تااليذ ةم  االلتزامار الواردة في تدك االتالاقية.

وجمفية األشتتتاا  سوي اةلاقة في أنتيغوا وبربودا ما مة  غير   ومية نشتتتية تدلو  لا  ندام  -39
 لاقة.الوصم والتمييز  د األشاا  سوي اة

التمديم الشتتتامل  "تمديم األتالال سوي اةلاقة  لا ممارستتتة   وتستتتتاد الستتتياستتتار الح ومية في مسال -40
. ويدتح  األتالال سوو اةلاقة السصتتتتتترية ةالتمديم المادي ماذ مر دة التمديم قبل المدرستتتتتتي في  ين "لدسميع

تمديم تأهيددم ل نتقال  لا ن ان ال الذهاية طبرامج خاصتتتتتتتتة ترمي  لا ار دتح  األتالال الصتتتتتتتتم وسوو اةلاق
من جمفية األشتتتاا  سوي اةلاقة في أنتيغوا وبربودا واألشتتتاا  سوو اةلاقة الدلم  ويتدقا ةل   المادي.

والمستتتتتتالدة من لدة ورارار وإدارار   ومية، مادا ورارة الصتتتتتتحة، وورارة التحول االجتمالي، وتقدن اةدارة  
المؤهدين لدا، ويم ن    المستتتتتتتتتتتتتالدة  لا األشتتتتتتتتتتتتتاا  سوي اةلاقة  اقة مدايا  الوتاية ةلادة تأهيل سوي اةل

 لدسالغين الشسا  المصاطين ةإلاقة الحصول لدا التدري  المداي الذي اقدمه مرةز شؤون اةلاقة.

، انالحص األتالتال خ ل أول لتامين من لمرهم الاتشتتتتتتتتتتتتتتتاف أي دالئتل مس رة لدا وجود و تاليتا   -41
ة مع تدك اةلاقار لد  أتالالدم   لاقار ستتتتتتمفية أو ةصتتتتتترية، ولتم ين الوالد ن من التمامل في مر دة مس ر 

  تا ال تؤثر لدا  ياتدم التمديمية.

ترالي  تمديمية أاضتا   لاقار فصتوال  وهااك نقية أخر  تتمد  ةالتمديم وهي أن لألشتاا  سوي اة -42
 ةالاصو  ا تياجار الصم والم الوفين. ولان السائحة فر س تمدي  تدك الدرو .

ن قانون اةلاقة وتاافؤ ال -43 وهو  اص لدا تمزيز  قوا األشتتتتتتتتتتتاا     2017الر  في لان  وستتتتتتتتتتتن
يوهتار ممياتة. ومن سوي اةلتاقتة. ةمتا  اص لدا تمتمدم ةحمتااتة القتانون من التمر  لدتمييز في ستتتتتتتتتتتتتتياتار 

ر اةنسارار التي  ققدا سلك القانون، اشتتتتتتراط وجود تستتتتتدي ر   وصتتتتتول األشتتتتتاا  سوي اةلاقة في  تيستتتتت 
 .2017ماذ لان  القانون. وهذا الشرط ايب  ةصرامة، وقد  ق  نسا ا   د ةمد سن  سلكالمساني التي تنشي  

ا مستتتو  الستتياستتة المامة، خدو ه  وأ د أوجه القصتتور في سلك القانون الذي  تضتتمن  رشتتادار لد -44
 لا  د اآلن من أي لوائل تو تتتتتل ةم  تالاصتتتتتيده. وقد طدأر و دة الصتتتتتياغة في ورارة الشتتتتتؤون القانونية 

 ك الدوائل.ةالالمل في و ع تد

وتقدن ورارة التحول االجتمالي وورارة الصتتحة الادمار لتدبية اال تياجار الااصتتة لذوي اةلاقة  -45
لتدة لمديتة القتاتام أجدزة منمياتة ولتدقي الم ي اليبي. واقتاتس الح ومتة مؤخرا  أربع  من خ ل توفير مستتتتتتتتتتتتتتا

 ل والسالر. اف ر مديأة لألشاا  سوي اةلاقة لتدبية ا تياجاتدم لدتاق

  ةستتتتتتتتن قانون الحمااة االجتما ية الذي  ناشتتتتتتتت  مسدستتتتتتتتا   2020وتحق   نسار ةبير رخر في لان  -46
 لدا صادوا لدحمااة االجتما ية اقدن مسالدار في الحاالر االستمسالية.لدحمااة االجتما ية لفشراف 
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جنسدددانية وحاملي  مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسدددي ومغايري الهوية ال -طاء 
 صفات الجنسين

ال  تمر  مستمع المثديار والمثديين ومزدوجي الميل الساسي ومغا ري الدوية الساسانية و امدي   -47
ار الساسين طوجٍه لان لدتمييز في أنتيغوا وبربودا، وتفيه لدة شاصيار ممروفة من تدك الالفة ةحرية صال

الترا تتي طين السالغين غير قانوني ةموج  أ  ان قانون السرائم  وستت ن مثل ةقية المواتاين. وينمتبر الدواط ة 
ن لم  قة قضتتتتتائية، في  ين ، ولان السالغين الذ ن امارستتتتتونه طر تتتتتاهم ال  تمر تتتتتو 1993الساستتتتتية لمان 

 تمر  لتدك الم  قة من امارستتتتتته مع أ داث أو طدون ر تتتتتتا اليرف اآلخر. وألدن أ د ألضتتتتتتام مسدا  
راون، لن انتمائه لمستمع المثديار والمثديين ومزدوجي الميل الساستتتي ومغا ري  الشتتتيو  في  دارة غاستتتتون ط 

 الدوية الساسانية و امدي صالار الساسين.

، تنمن في قتانون الدواط، طتدلو  لتدن دستتتتتتتتتتتتتتتوريتته. ولم  نبتس  في اليمن  2021  رسار/متار وفي   -48
دستتتتتتتتتتتتتتتوري في أنتيغوا وبربودا،    ويتنذةر اليمن هاتا ألن قبولته ستتتتتتتتتتتتتتيؤدي  لا التستار قتانون الدواط غير  ةمتد.

 .وبات   الغيا  وسيصسل سلك القانون ةالتالي  

 الطفلحقوق  -ياء 

األتالال ةالمدرستة طين ستن الاامستة والستادستة  وجو  التحاا  دا  ( ل 145السا    اص قانون التمديم    - 49
االطتدائية والثانوية التي توفرها الدولة. وتقدن  لشتتتتتترة. وتقدن الح ومة التمديم المساني، وهااك المد د من المدار   

 الح ومة أاضا  التدري  المداي والتقاي لي   المدار  الثانوية الراغبين في ااتسا  مدارار لمدية. 

تدك ال تد ر    ورارة التمديمطرستتتتتتتتتون، وبالرغم من أن    وهااك لدة مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتار خاصتتتتتتتتتة تقدن تمديما   -50
 المستو  الميدو .اقل  لن يدا ويم ادا أن تغدقدا  سا رأر أن أدامها تشرف لددا المدار  مساشرة ، فإن 

ولا مستتتتتتتتتتتتؤولية مراف   وتوجد في ورارة التمديم شتتتتتتتتتتتتفسة  مماية ةالامام في مر دة اليالولة المس رة تت  -51
الرلااة الادارية والتمديم قبل المدرستتتتي في السزيرة ولدا ستتتتديار  شتتتتراف لدا تدك المراف . ومن اةنسارار  

في هذا المسال، شتتتتتتروع الح ومة في توفير مراف  التمديم قبل المدرستتتتتتي التي تقع تحس    لتي تحققس مؤخرا  ا
 .ا  لة مسان رلااة ورارة التربية والتمديم، والتي توفرها الدو 

 صتتتتتتتتتتتتتت  تار ةبيرة تتمد  ةحقوا األتالتال. فقتد قتامتس    2015وشتتتتتتتتتتتتتتدتدر أنتيغوا وبربودا في لتان   -52
اريبي، في شتتتتتتتتترااة مع ما مة األمم المتحدة لديالولة، طدور رائد في  نشتتتتتتتتتام طرنامج الاما مة دول شتتتتتتتتترا 

اس أربمة قوانين في لان  لمسال، هي قانون الماا في هذا ا  2015قضتتام األ داث في أنتيغوا وبربودا. وستتن
 والتباي(.المائدي، وقانون قضام األتالال، وقانون مرةز األتالال القانوني، وقانون اليالل  قانون الرلااة 

، خيس   ومة أنتيغوا وبربودا خيوة أخر  لادما ألداس لن الستياستة  2021وفي أ دول/ستبتمبر   -53
 تمد  ةحقوا اليالل وبالتزامدا طتمزيز قدرتدا لدا  الوتاية لحمااة اليالل، التي تحدد ستتتياستتتة الح ومة ايما

أصتتحا  المصتتدحة في هذا المسال     مااة تدك الحقوا داخل البدد. وتددف هذه الستتياستتة  لا توجيه جدود
في خدمة مصتتتتتتتتتتدحة األتالال الالضتتتتتتتتتتدا في أنتيغوا وبربودا. ومن   لتاون اةجرامار المتمدقة ةاألتالال دائما  

روع تو ية المستمع واألستتتتتتترة طدورهما في تقدام الدلم  لا األتالال، وفي اةط   الاتائج األخر  لدذا المشتتتتتتت 
دقانون تتمار  مع مصالحدم. وهذه السياسة غير تمييزية وتشمل اةلزامي لن أي تااقضار أو انتدااار ل

 األتالال المداجرين واألتالال سوي اةلاقة أو الذ ن امانون من صموبار تتمد  ةالصحة الاالسية.

في  صتتتتتتتتتتتت ع قضتتتتتتتتتتتتام األ داث. فدم امد   وقد ةانس لمسمولة التشتتتتتتتتتتتتريمار هذه رثار  ماليدة جدا   -54
تستتتتب  لألستتتتا، ةما ورد أل ه، في   19-الدة لامة. ولان تالشتتتتي ةوفيداأل داث انستتتتساون مع الاسار، ةق
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ن من و ن ومحمي و هؤالم األتالتال ماالصتتتتتتتتتتتتتتدمع سلتك فتإن    وام أربمتة أ تداث سةور داختل ستتتتتتتتتتتتتتسن لداستار، و 
  رالي ا تياجاتدم.  لتمر  لدمااتر، وال  زالون  تاةمون تمديما  ا

 التخفيف من حدة الفقر -كاف 

االجتمالي هي الورارة التي تضتتتتتتيدع ةالمستتتتتتؤولية الرئيستتتتتتية لن التامية االجتما ية ورارة التحول  -55
يتولا  الحتد من الالقر. و الراميتة  لا ذر الح ومتة المتد تد من البرامج االجتمتا يتة واالقتصتتتتتتتتتتتتتتاداتة لدبدتد. وقتد نالت  

رام والممورين.  م ت  األوصتتيام، وهو أ د أقستتان ورارة التحول االجتمالي، دفع  لانة ةل أستتبولين  لا الالق
ويتدقا أولفك األشتتتتتتاا  أاضتتتتتتا  مستتتتتتالدة مالية محدودة ةجرام تصتتتتتتديحار في ماارلدم من خ ل الماحة  

 الساارة.لتغيية مصاريف ة المقدمة لتحسين المازل، ويتدقا الممورون ماحا  ةسيي

من الالقر والتافيف  ونالذر الح ومة سياسار وخييا  لدتامية االجتما ية واالقتصاداة في البدد ولدحد   - 56
 من وتأته. وهااك لدة مشاريع ترمي مساشرة  لا التافيف من الالقر وإلا مسالدة الالقرام والممورين. 

ن  لا األتالتال في المتدار  التي تمدادتا التدولتة، وتقتدٌ ولتد  الح ومتة طرنتامج  اقتدن وجستار غتذائيتة   -57
الاتاريبي. ويقتدن هتذا البرنتامج وجستار غتذائيتة   الوجستار طتادالتة  وميتة قتدرهتا دوالر وا تد من دوالرار شتتتتتتتتتتتتتترا 

ساخاة  لا جميع أتالال المدار  االطتدائية المشارةين ايه. وهو غير مرتسط ةمستو   م انيار األشاا ،  
رة من الح ومة. وقد واصتتتتتتتتل هذا البرنامج تقدام خدماته خ ل السائحة ةمد أن ستتتتتتتتمحس  ويتدقا  لانار ةبي 

 .وريا  الح ومة لدمدار  ةالتدريا  ض

تقدام ممال الزي المدرستتتتي، وهو طرنامج متاع لسميع المواتاين وغير مرتسط  ل   ا  ونالذر الح ومة طرنامس  - 58
 تالال في مدرسة، سوام ةانس خاصة أن لامة. ةمستو   م انياتدم، ويم ن أن استاليد ماه ةل من لداه أ 

 المحدودة في أنتيغوا وبربودا PDV Caribeشركة   

المحدودة في أنتيغوا وبربودا هي شتتتتتتترةة   ومية ممدوةة ةالاامل لددولة    PDV Caribeشتتتتتتترةة  -59
  2005اتُّاذر في  زيران/ ونيه   التي  PetroCaribe مسادرة  في  تار تالميل 2005وقد تأستتتستتتس في لان 

  PetroCaribeالااريبي. وتمزر مسادرة و اية  لشتتتتتتتتتتتتمو  أمري ا ال تي   ةاالشتتتتتتتتتتتتتراك مع   ومة فازوي  خدمة  
شتترام الوقود من فازوي  ةشتتروط  من  لبددان المشتتارةة  طتم ين ا التامية االجتما ية واالقتصتتاداة في المايقة

رة واستتتادان فالوفورارن الااتسة لن سلك في تمويل طرامج اجتما  ن نو ية الحياة وترةز ةصتتالة  ميستت  ية تحستت 
 في لدد من البرامج االجتما ية. مسادرةهذه الالالفار الضفيالة. وتشارك خاصة لدا 

 برنامج دعم المنافع العامة لكبار السن  

طرنتامج دلم الماتافع المتامتة لاستار الستتتتتتتتتتتتتتن هو مشتتتتتتتتتتتتتتروع من المشتتتتتتتتتتتتتتاريع االجتمتا يتة لشتتتتتتتتتتتتتترةتة  -60
PDV Caribeدين في ن تتان وهو متتتاع لسميع المتقتتالتتد ن المستتتتتتتتتتتتتتس  ،2008ي لتتان  . وقتتد طتتدأ البرنتتامج ف

في  دوالر تنستتتادن   100ويتمثل في تقدام  لانة مالية شتتدرية قدرها   ،الضتتمان االجتمالي في أنتيغوا وبربودا
شتتتتتتتتتاص.   4  600 تستتتتتتتتتد د فواتير خدمار الماافع المامة. ويالوا لدد المستتتتتتتتتتاليد ن من هذا البرنامج  اليا  

 ثاني/نوفمبر.ل ايه مرتين في الساة، في أاار/ما و وتشرين الوينالتل التسسي 

 برنامج إعانة السكان  

وقتد طتدأ في   PDV Caribeطرنتامج  لتانتة الستتتتتتتتتتتتتت تان هو أاضتتتتتتتتتتتتتتتا  طرنتامج اجتمتالي من طرامج   -61
ةيتاقتة ستتتتتتتتتتتتتتحت  لتوفير اةلتانتة الغتذائيتة لدالفتار المحرومتة اقتصتتتتتتتتتتتتتتاداتا   ه. وتنستتتتتتتتتتتتتتتاتدن في  تتار 2009 لتان

وقد ون ع من أجل مسالدة األشاا  سوي لدسن،   وي اةلاقة. وال اشترط سلك البرنامج  دا  ولألشاا  س
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الدخل المحدود أو الممدون الذ ن افيشتتتتتتتتتتتتون تحس خط الالقر. ولدا الراغبين في تدقي مستتتتتتتتتتتتتحقار مرتسية 
ةمستتتتتتتتتتتتتتتو   م تانيتاتدم تقتدام تدت   نا ر ايته قبتل الموافقتة. ولاي اح  لألشتتتتتتتتتتتتتتاتا  الحصتتتتتتتتتتتتتتول لدا تدتك  

و دخددم أو لدن  صتتتتتولدم لدا دخل، وإثسار أي ستتتتتتحقاقار، اشتتتتتترط لديدم تقدام ما  ثبس جاستتتتتيتدم أاال
انستتتتتتتتادن في شتتتتتتترام    دوالرا  شتتتتتتتدريا    250 لاقة أو لسز تبي وما  لا سلك. ويتدقا المستتتتتتتتاليدون مبدغا  قدره  

دن وفي الماات   األغذاة ومواد شتتتتتتتاصتتتتتتتية ماتارة من شتتتتتتترةة التستتتتتتتوي  المرةزية والمتاجر الابر  في الم
 .أنتيغوا وبربودامواتاي شاص من  2 000امج ماذ  نشائه أاثر من الريفية. وقد استالاد من هذا البرن 

دوالر   100لدا طدل قدره    شتتتتتتدريا    ويح  لمن طدغ ستتتتتتن الثمانين ويفيه طدخل محدود الحصتتتتتتولن  -62
تساور قيمة الالاتورة سلك الرقم،  دفع دوالرا  لتستتتتتتتتتتتتتتد د فاتورة الادربام، ولادما ت   250لتستتتتتتتتتتتتتتد د فاتورة المام و

المستتتتتتتتددك قيمة الالارا طاالستتتتتتته. وتماي هذه البدالر الستتتتتتتاية أن مم م من  تساورون الثمانين استتتتتتتتدداون  
 الادربام والمام مسانا .

شتتتتتتتتتتتتتتفستة رلتااتة المواتاين االجتمتا يتة، من خ ل البرنتامج الح ومي لدمستتتتتتتتتتتتتتالتدة والرلتااتة   وتقتدن -63
ين وغيرهم من المستتتاليد ن من هذا البرنامج، خدمار الرلااة  لا المستتاين القالد ن في  المازلية،  لا المستتا 

 المموقين في ش ل خدمار مازلية ووجسار غذائية وأنشية اجتما ية.إلا  المازل و 

 للتنمية الزراعية والريفية تجلبر مركز   

 استتاطيتتة رائتتدة في مستتالي   لدتاميتتة الزرا يتتة والريفيتتة هو مرف  تتتدريبي اقتتدن طتتدائتتل  جدبررمرةز   -64
 األلمال الحرة والتوهيف. وخدماته موجدة  لا مسالدة الشسا  والاسام.

في مستالي الزرالتة    يستا  تتدر  1993وهو مرةز لدتاميتة والتتدريت  في الماتات  الريفيتة، اقتدن ماتذ لتان   -65
قدمه هذا المرةز لدا وتا يم المشتتتاريع لدشتتتسا  طين ستتتن الستتتادستتتة لشتتترة والث ثين. ويرةز التدري  الذي ا 

المدارار الحياتية ومدارار تا يم المشتتتتتتاريع مع تشتتتتتتد د خا  لدا استتتتتتتادان الموارد اليبيفية في الزرالة  
ودوراته موجدة  لا الشتتتسا  والاستتتام ومصتتتممة لتمزيز وأشتتت ال أخر  من المشتتتاريع الريفية. وبرامج المرةز  

 م واستدامته.رفاهدم وتحسين مستو  مفيشتدم وةالالة استمرار تيوره

لدتامية الزرا ية والريفية طرنامج مستتتت وني تاةع لداايستتتتة الميثوداة ويتدقا مستتتتالدة    جدبررومرةز   -66
متامتة والموهالين الالايين من ورارة الزرالتة، وتتيل  من   ومتة أنتيغوا وبربودا التي توفر لته الماتافع ال  ودلمتا  

من التدورار التتدريبيتة في مستاالر الزرالتة،  لتة  متاو األرا تتتتتتتتتتتتتتي لاريسي طرنتامسته. ويقتدن المرةز مسمولتة  
ومسادئ اليسخ األستتتاستتتية، وإدارة األلمال، وخدمة المم م، واألغذاة والمشتتتروبار، وصتتتاالة الماستتتوجار،  

ية في مسال تااولوجيا الممدومار واالتصتتتتتتاالر. وله قدرة لالية لدا تدبية وصتتتتتتيانة الياور، ودورة مستتتتتتائ 
 ا تياجار المواتاين.

 في مستوى معيشي الئقالحق   

واصتدس الح ومة من خ ل وةاالتدا الماالذة، وورارة األرا تي، والشترةة الوتاية لفست ان والتامية  -67
 صتول المواتاين لدا ست ن الئ  ورمن وبأستمار الحضترية، والديفة المرةزية لفست ان والتاييط،  تمان  

 ممقولة، فض   لن  مان  يارة المس ن.

من المشتتتتتاريع الموجدة لذوي الدخل المااال  طددف  اةتار، لددا  هذا ، في  وو تتتتتمس الح ومة -68
  تيستتتير مدايتدم لماارلدم، وتمثل الاستتتام نستتتسة ةبيرة من المقبدين لدا هذه المشتتتاريع. وأنشتتتفس في الستتتاوار

در مازال  قيد اةنشتتتتام. وشتتتتي   30مازال ، وهااك   240األربع الما تتتتية ث ثة مشتتتتاريع ستتتت اية ةبر  طناي فيدا 
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. وهذه "شتتتتيد مازلك لدا أر تتتتك"في  تار طرنامج   مازال   85الشتتتترةة الوتاية لفستتتت ان والتامية الحضتتتترية  
 .19-دالمسادرار تناالذ وهي مستمرة ةالرغم من الصموبار التي تسب  فيدا ةوفي 

وةانس الغااة من سلك هي القضتتتتام    رر ورارة األشتتتتغال المامة نقل الستتتت ان من وادي طوبي.ويستتتت   -69
الئ . وتتضتمن مر دة المشتروع  يدا الست ن في األ يام الالقيرة وتم ين ست ان المايقة من مستتو  مفيشت ل

 اجتما يا   ية توفر لدم ستت اا  األولا نقل الستت ان  لا مستتاان مؤقتة في انت ار طاام ماارل لدم في مر دة ثان 
 صتتتتول الالفار الضتتتتفيالة لدا   طتيستتتتير  في المد  اليويل. ويقون مسدا الحمااة االجتما ية أاضتتتتا    مسانيا  

دا  دارة السسن، ماارل ألفراد تدك ت ذةادرة اتا  يمسالدار مالية، ويقدن طرنامج توفير المساان لدممورين، وه
دثدتا  لصتتتتتتتتتتتتتتار   رمتا في طربودا، التزمتس الح ومتة، ةتالتمتاون مع الالفتار. وفي ألقتا  اآلثتار المتدمرة التي أ ت 

 وإلادة طاام الماارل المتضررة في طربودا.رميم  رخرين، طت ما ومة األمم المتحدة وشرةام دوليين  

و ستتتتتتتتتتتاس هيفة المراف  المامة في أنتيغوا شتتتتتتتتتتتس ة توريع المياه طتغيير أناطي  التوريع. ويقدل سلك  -70
 لمام في أنحام شس ة التوريع، ويمزر ةالتالي الوصول  لا المياه الا يالة.  االتحسين من تسر  

اار لدا شتتتتتتتس ة الادربام ةالشتتتتتتتروع في طاام محية لتوليد الياقة ةالغار وأدخدس الح ومة تحستتتتتتتي  -71
، وبإنسار محيتين لدياقة الشتتتتتمستتتتتية. ولد  هيفة الماافع 2022اليبيمي المستتتتتال،  نتوقع ااتمالدا في لان 

 سياسة ربط تيسر تزويد الماارل ةالياقة الشمسية. ا  ة في أنتيغوا أاضالمام

زم ال  تسزأ من جودة المفيشتتتتتتتتتتتتتتتة، استتتتتتتتتتتتتتر  أنتيغوا وبربودا أن تمدن لن وبمتا أن البيفتة الا يالتة ج -72
 تحقيقدا نسا ار في مسال االلتزامار البيفية:

لدا المواد الب ستتتتي ية التي تستتتتادن لمرة   2018  را  ماذ لان   أنتيغوا وبربودافر تتتس   •
 وا دة، وهي أول دولة في المايقة تالمل سلكه

 .2050ماثاتاا  لا مستو  الصالر ةحدول لان ةالازول ةصافي انس  ا  التزماا أاض •

 خدمات الرعاية الصحية -ال  

مونس ستتتتتتتانس جون اليبي، هو ةاستتتتتتتم مرةز  ا  مرةز ستتتتتتتير ليستتتتتتتتر طيرد اليبي، الممروف ستتتتتتتاةق -73
وتد ره شتترةة ممدوةة لددولة. ويحتوي    المستتتشتتالا الرئيستتي في أنتيغوا وبربودا، وتشتترف لديه ورارة الصتتحة،

ستتتتتتتتتتتريرا  ويقدن تائالة واستتتتتتتتتتتمة من الادمار  لا المقيمين ايه. ويتدقا المقيمون  185المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتالا لدا 
رمزية لدا ةم  خدمار   يدفمون رستتتتتتتتتتتتتتوما  المشتتتتتتتتتتتتتتمولون ةايتة االستتتتتتتتتتتتتتتحقتاقار اليبيتة الاتدمار مستانا  و 

 التشايص والالحوصار. 

في  دارة    لدمستتتتتتتالدة ا  مستمفي  ا  مرفق 26وإلا جان  المستتتتتتتتشتتتتتتتالا المان الرئيستتتتتتتي،  وجد في البدد  -74
 خدمار الرلااة الصحية في أنحام السزيرة.

نية. ويتدقا وخية االستتتتتتحقاقار اليبية هي خية لدتأمين الصتتتتتحي واليبي تد رها مؤستتتتتستتتتتة قانو  -75
المستتتتتتاهمون في الاية، مقاطل مستتتتتتاهمة شتتتتتتدرية أو أستتتتتتبو ية، خدمار تبية مسانية لألمرا  المشتتتتتتمولة  

لدا المادار والممارستتتتتتتتتتتتار  ةت ع السمدور ة لدة مسادرار  ةالاية. واتاذر خية االستتتتتتتتتتتتتحقاقار اليبي 
 رها.الصحية السيدة، ةما في سلك الماافسار الريا ية ومساةقار المدو الوداة وغي 

شتتتد دة لدا ن ان الرلااة الصتتتحية لد اا، ولفن  ققاا نسا ار   تتتغوتا   ا  أاضتتت  19-وأ دث ةوفيد -76
ي  دارة الموارد تستتتتببس في تأخير  نسار البرامج في ةم  صتتتتموبار ف في هذا المسال، فإناا واجداا أاضتتتتا  

 في مساالر أخر .  اليا   ا  المساالر وتوقالدا تمام
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 يادتين جد دتين متمددتي االختصاصار أابر ة ثير    ا  شأر الح ومة مؤخر فمدا سبيل المثال، أن  -77
في تقتتدام الاتتدمتتار    انتتت الابير الباتتا تتتان  اتتتان  أن تستتتتتتتتتتتتتتتاهم هتت   من الفيتتادار المستمفيتتة المتتاداتتة. وةتتان مقررا  

الصتتتتحية خاصتتتتة خاري المايقة الحضتتتترية. ولان التيورار فر تتتتس استتتتتادامدما ةمرةزين لدتيفيم خ ل  
مرف   ماالصتل اقع في شتارع نوجاس في ستانس جون ةمد  دة الما تية. وبالمثل، خنصتص مؤقتا  األشتدر المد  
  ذه السدود  تتتترورية ولاادا تحدث  تتتتغيا  وه ، ة وام مزيد من المصتتتتاطين طدذا المر .19-تالشتتتتي ةوفيد

 لدا ن ان الرلااة الصحية المان.   اايا  

 اساطيار تستح  اةط   لادا:وبالرغم من التحداار التي تالر دا السائحة، تحققس   -78

. وسيسالد 2021تشرين األول/أاتوبر    4افتنتل مرةز خا  لغسل الادا في أنتيغوا  ون   •
ا  الادا في السزيرة، وفي تافيف الضتتتتتغط لدا مرةز سلك في ل ي المصتتتتتاطين ةأمر 

 هسير ليستر طيرد اليبي

اة اليبية، في  طتاصتتتتتتتتتتتتتيص أموال لدرلا  2020استتتتتتتتتتتتتمل قانون الحمااة االجتما ية لمان  •
 هالحاالر التي  ر  مسدا األوصيام  رورة القيان طذلك

ورلتتااتة  ال تزال الفيتتادار المستمفيتتة تقتتدن ختتدمتتار تتت  األستتتتتتتتتتتتتتاتتان، وختتدمتتار التغتتذاتتة،   •
ةالرغم من اناالا  لدد   ،اليالولة المس رة، والصتتحة البيفية، وخدمار الفيادار الاارجية

 هالموهالين المتا ين لتدك الفيادار

نامج جد د لداشتتتتتتتتتتتا لن قدرار الستتتتتتتتتتتمع والاي  لد  األتالال الصتتتتتتتتتتتغار، طددف طدأ طر  •
 هااتشاف ما قد ا ون لد دم من مموقار ام ن ممالستدا مس را  

ر الا اا الماسدية اآلن لن تري  اختسارار المشتتتتيمة، مما استتتتمل ةالاشتتتتا  انسر  اختسا •
 .لن المر  مس را  

ااة الصتتتتتحية اليبية المتاصتتتتتصتتتتتة في السزيرة من ةسد لتمزيز مراف  الرل  أاضتتتتتا  وتممل الح ومة  -79
 خ ل السدود المامة و/أو الشرااار طين القيالين المان والاا .

 التعليم -ميم 

التمديم ةشتتتتتتتتتتتتتتتتدة خ ل هتتتذه الستتتائحتتتة. وةتتتان مم م التتتتدريا خ ل الستتتتتتتتتتتتتتاتتتة   تضتتتتتتتتتتتتتترر قيتتتاع -80
لح ومتتة التي وفرر  لدا ا  في السزيرة لبر اةنترنتتس. وفر  سلتتك  تتتتتتتتتتتتتتغوتتتا    2021-2020 األاتتاداميتتة
  ،  م انية الوصتتتتتتتول  لا اةنترنس  وصتتتتتتتول  لا التمديم،  س  تيد  التدريا لبر اةنترنس أستتتتتتتاستتتتتتتا  لدسميع ال

 اسمل ةمتاةمة الدرو . هادئا   وفضام   ،الحواسي  الم تبية أو المحمولة واستادان أجدزة مثل

اشتتتتتتمل أشتتتتتتدر الصتتتتتتيف  فأصتتتتتتسل   2021-2020ولتوفير تدك المستتتتتتتدزمار، مندد المان الدراستتتتتتي   -81
 تادا أي تال  لن الرة . ومنال  في مسمولار صتغيرة، لدا أمل أال   ليتستاا تدريا الي   شتاصتيا  
مزودن خدمار لفنترنس تمدك الح ومة أغدبيته، تمثدس في     زن  وافز قدمدا الي   والمدرستتتتتتتتتتتتون أاضتتتتتتتتتتتتا  
 تافي  رسون تدقي البيانار.

هذا المسال، شتتتتتتروع الح ومة في توفير مراف  التمديم قبل   في  ومن اةنسارار التي تحققس مؤخرا   -82
 .ا  المدرسي التي ترلاها ورارة التربية والتمديم، والتي توفرها الدولة مسان 
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 العمل والتوظيف -نون  

احتتدد قتتانون الممتتل في أنتيغوا وبربودا الممتتا ير التتدنيتتا التي  تمين لدا أربتتا  الممتتل مرالتتاتدتتا  -83
ةممارسار الممل في البدد، وهي مما ير تشمل شروط الممل، ومسائل الصحة والس مة، والح    تمد    ايما

وما  لا سلك. ويحمي قانون الممل في أنتيغوا    ،ما يةفي االنضتتتتتمان  لا الاقاةار الممالية، والمالاو تتتتتة الس
اقاةار الممالية. وبربودا  قوا اةنستتتتتان األستتتتتاستتتتتية لدممال في  رية التسمع وتاوين السمفيار وتشتتتتت يل ال

وتتمتع الاقاةار الممالية ةحرية القيان ةأنشتتتتتتتيتدا طدون تدخل خارجي. ويسيز قانون الممل لداقاةار الممالية 
او تتتتتتتتتة السما ية طدون تدخل. ويح ر القانون أاضتتتتتتتتتا  األلمال االنتقامية  تتتتتتتتتد األفراد الذ ن التا يم والمال

 انضربون لن الممل.

 ترمي  لا مستتتتتالدة الشتتتتتسا  لدا التدر   وااتستتتتتا  المدارار المداية.  ولد  الح ومة لدة طرامج -84
لدا  استتاد أمتتاان لمتتل ويممتتل طرنتتامج ااتستتتتتتتتتتتتتتتتا  المدتتارار المدايتتة، الستتد تتد، التتذي تتتد ره ورارة الممتتل  

لألشتتتاا  لمدة تصتتتل  لا ستتتتة أشتتتدر. وي تستتت  المتدربون توال األشتتتدر الستتتتة خبرة  قيقية في مسال  
الاتستتتتتتتا  الابرة    ويتدقون أجرا  لقام لمددم. وال  زال طرنامج ااتستتتتتتتا  المدارار المداية  وفر فرصتتتتتتتا  الممل 

دتااتة الميتاف لممتل دائم طتدوان ةتامتل في ةتل من الممديتة التي تنمتد المتتدربين لستتتتتتتتتتتتتتوا الممتل، وتؤهددم في ن 
 القيالين الاا  والمان.

مة الممل الدولية، وبرنامج األغذاة المالمي، وشتتتتتترلس   ومة أنتيغوا وبربودا، ةمستتتتتتالدة من ما  -85
في تااليذ طرنامجم لدتدري  لدا تا يم المشتتاريع والتأهيل لدتوهيف، لممالسة    ،وما مة األمم المتحدة لديالولة

ةستتتتتتتتوا الممل. وقد طدأ هذا البرنامج الذي تيستتتتتتتتره جاممة جزر الداد  19-آلثار التي ألحقتدا جائحة ةوفيدا
 وهو طرنامج تدريبي مدته ثمانية أساطيع. 2021ا الغربية في ر /أغسي

مالاو تتار لدشتتروع في طرنامجم لدتمديم التقاي والتدري  المداي في مساالر   الح ومة أاضتتا  وبدأر  -86
الادربائي، والباام، والستتتتتتتتتسااة. ومن المؤمل أن  توستتتتتتتتتع هذا البرنامج التدريبي ليشتتتتتتتتتمل  الوصتتتتتتتتتل  و  الاسارة،

 انيك الستتتيارار، ومي انيك القوار  السحرية، وخدمار الضتتتيافة. وهذه شتتترااة  مساالر الماااة ةالمشتتت ، ومي 
لتتدريت  أثاتام الممتل في  طين القيتالين المتان والاتا  ترمي  لا تمزيز المدتارار المدايتة في البدتد وتوفير ا

  تار هذا المشروع اةنمائي السد د الذي  ناالذ في طربودا.

 المركز الجامع لخدمات التوظيف  

قون المرةز السامع لادمار التوهيف الذي تد ره ورارة الممل طتيستتتتتتتتير تميين المواتاين السا ثين  ا  -87
لد الو دة األشتتتتتاا  في ةحثدم لن لن لمل ممن لدم مؤه ر مااستتتتتسة لشتتتتتغل الوهائا المتا ة. وتستتتتتا

 لمل، وفي جميع المساالر المتصدة طذلك.

 التقنيةبناء القدرات والمساعدة   -سين 

لد  أنتيغوا وبربودا  تا اآلن ما مة ماصتتصتتة لرصتتد امتثال الح ومة اللتزاماتدا الماتدالة  ليا  -88
الممدومار ال رمة ةلداد تقارير  في مسال  قوا اةنستتتتتتان. وال  وجد ن ان طيانار شتتتتتتامل قادر لدا توليد

 لن  الة  قوا اةنسان.

ةموهالين مدربين ومستتتتتؤوليار وهااك  اجة  لا مستتتتتالدة في  نشتتتتتام و دة خاصتتتتتة لذلك الغر   -89
تشتتتتتتتمل نشتتتتتتتر الممدومار المتمدقة ةالتزامار الدولة في مسال  قوا اةنستتتتتتتان، والتحقي  في قضتتتتتتتااا  قوا  

 وإلداد التقارير لاد االقتضام.اةنسان، وإنشام قالدة طيانار، 
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