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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً   
 يف إطار   املعلوماتمل يكن باإلمكان االمتثال بالكامل للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد            -١

حامساً يعترب دورهم    نعملية االستعراض الدوري الشامل وذلك لعدم تعاون موظفي الدولة الذي         
جـزءاً  نتائج املشاورات الوطنية الواسعة القاعدة      ستشكل  و. عملية املشاورة الوطنية  بالنسبة إىل   

وقـد أعـدت وزارة     . قبل استعراض تقريرها  من العرض الشفوي الذي تقدمه الدولة إذا ما مت          
  .ارات حكومية خمتلفةالشؤون القانونية هذا التقرير، بالتشاور مع جلنة مؤلفة من أعضاء من إد

  السياق الوطين  -ثانياً   

  الدستور  -ألف   
األحكام املتعلقة حبقوق     دستور أنتيغوا وبربودا وهو القانون األعلى يف البالد،        يكّرس  -٢

والدستور هو أساس سيادة القـانون      . اإلنسان املتجسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      
ويعترب أي قانون آخر يتعارض مـع       .  يف أنتيغوا وبربودا   ويكفل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان    

ومن بني احلريات األساسية للفـرد      . الدستور قانوناً الغياً وباطالً بقدر تعارضه مع الدستور       
الوجدان والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات     حرية  واالنتقال  اليت حيميها الدستور هي حرية      
. و اآلراء السياسية أو اللون أو العقيـدة أو اجلـنس           أ النشأةبغض النظر عن العرق أو مكان       

شريطة احترام حقوق وحريات اآلخـرين       ويكفل الدستور احلق يف احلياة واحلرية الشخصية      
املعاملة غري اإلنسانية واحلرمان  السخرة و ويكفل الدستور احلماية من الرق و     . واملصلحة العامة 

ذه احلقوق أن يقدم طلباً إىل احملكمة العليـا         وميكن ألي شخص يدعي انتهاكاً هل     . من امللكية 
النظر يف مجيع القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان       وهي احملكمة املختصة ب   للحصول على تعويض    

  .اليت ينص عليها دستور أنتيغوا وبربودا

  السلطة التنفيذية  -باء   
ـ   مستوى عال مـن    هوتقليد قوام  ة برملاني ةأنتيغوا وبربودا دميقراطي  تسود    -٣ شاركة يف   امل

تعززه تقاليد السكان األصليني    وتقليد موروث من االستعمار الربيطاين      وهذا ال العملية السياسية   
 جملـس النـواب   -ويتألف الربملان من غـرفتني      . وتطلعاهتم وثقافاهتم القائمة على الدميقراطية    

االنتخابات طار  يف إ  منهم   ١٧ نائباً يتم انتخاب     ١٩ويتألف جملس النواب من     . وجملس الشيوخ 
 هـو وزيـر     كل مخس سنوات وفقاً للدستور، ومن اإلدعاء العام الـذي         مرة  العامة اليت تعقد    

 عضواً يعينـهم مجيعـاً      ١٧ويتألف جملس الشيوخ من     .  الربملان رئيسالشؤون القانونية ومن    
اًء علـى   بن ويتم تعيني عشرة أعضاء منهم بناًء على توصية رئيس الوزراء، وأربعة          . احلاكم العام 
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واحد بناًء على توصية جملس بربودا، ويتم تعيني فرد من بربودا           عضو  توصية رئيس املعارضة، و   
  .بناًء على توصية رئيس الوزراء وفرد وفقاً للسلطة التقديرية للحاكم العام

شكل احلكومة اليت يترأسها رئيس وزراء احلزب أو ائتالف األحزاب الذي حيصل            وي  -٤
ويتـألف  . ملمثلني املنتخبني، ويؤدي جملس الوزراء املهام التنفيذية للدولة       على أكرب عدد من ا    

. جملس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء يعينهم احلاكم العام بناًء على توصية رئيس الوزراء             
اليت  اتجراءاإلالدستور  دد  وحي. ويكون جملس الوزراء مسؤوالًَ أمام الربملان مبوجب الدستور       

لربملان وظائفه املتعلقة بصياغة قوانني لضمان السالم املدين والنظـام العـام            يؤدي ا مبوجبها  
  .ا وبربوداوغيواحلكم الرشيد يف أنت

  السلطة القضائية  -جيم   
عيني أعضاء السلطة القضائية     اليت تنظم ت   تنص أحكام األمر الصادر عن احملكمة العليا        -٥

اللية ونزاهة القضاة يف احملكمة العليـا يف         خدمتهم وإجراءات إقالتهم، على محاية استق      ومّدة
وتعـني  . منطقة شرق البحر الكارييب فيما يتعلق باختصاصها األصلي واختصاصها االستئنايف         

حمكمـة  ة دول شرق البحر الكارييب قـضاة        جلنة اخلدمات القضائية والقانونية التابعة ملنظم     
  .احملكمة العليا وحمكمة االستئنافالتمييز الذين يؤلفون 

وحيـق  . أن السلطة القضائية هي الوصي على حقوق اإلنسان يف أنتيغوا وبربـودا             -٦
لحقوق واحلريات املدنية اليت ينص عليها الدسـتور        ألشخاص الذين يقعون ضحية انتهاك ل     ل

وفضالً عن ذلك، حيق ألي طرف معـين        . اللجوء إىل احملكمة للحصول على أوامر تفسريية      
ـ  حكم من األحكام التشريعية يف حال عـدم تطابقه          قانون ما أو   صّحةالطعن يف    ا مـع   م
  .الدستور

وإىل جانب هذه احملاكم العليا اليت حتتفظ بالسجالت بشكل دائم، ميكن للمقـيمني               -٧
نتصاف فيما يتعلق بغالبيـة     طلباً لال يف أنتيغوا وبربودا ومواطنيها الوصول إىل حماكم الصلح         

وقضاة الصلح هم رجال قانون      . يف إطار النظام القضائي    تطرحالقضايا املدنية واجلنائية اليت     
وال يتمتـع   . مشورة جلنة اخلدمات القضائية والقانونية    مدربون يعينهم احلاكم العام بناًء على       

  .القضاة يف احملاكم االبتدائية خالفاً للقضاة يف احملاكم العليا باالستقرار الوظيفي
نتصاف يف مسائل تتطلـب تفـسري       لال يسعون   ميكن ألبناء أنتيغوا وبربودا الذين    و  -٨

  .العدل الكاريبّية ذات االختصاص االبتدائي اللجوء إىل حمكمة ،معاهدة شاغوراماس
 جمللـس   ة التابع ةالقضائيهي اللجنة   ن أعلى جهة قضائية تتمتع هبذا االختصاص        مث إ   -٩

نتيغوا وبربودا وحيكـم    حمكمة االستئناف النهائية يف أ    وهي تشكل   .  يف اململكة املتحدة   امللكة
  .الدستور إجراءات الوصول إليها
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أنتيغوا وبربودا  -ثالثاً   

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -ألف   
وك الدوليـة حلقـوق   نظام قانوين ثنائي، فإن الصكيأخذ بمبا أن أنتيغوا وبربودا بلد      -١٠

أن تكون أساساً لإلجراءات القانونية يف احملاكم احملليـة          طرف فيها ال ميكن      اإلنسان اليت هي  
ولكي يتمكن األشخاص من التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف هذه الصكوك الدولية    . للبالد

اليت ميكن للمحاكم الفصل فيها، يتعني على الربملان أوالً أن يسن قوانني لتفعيـل احلقـوق                
  . كون البلد طرفاً فيهااملنصوص عليها يف الصكوك الدولية اليت ي

االتفاقية :  فيها هي  نسان اليت أنتيغوا وبربودا طرف    إن أهم الصكوك الدولية حلقوق اإل       -١١
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن               

حقوق الطفـل، واتفاقيـة     الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية     القاسية أو   ضروب املعاملة أو العقوبة     
  .متويل اإلرهابلقمع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالتفاقية الدولية ملكافحة األمم املتحدة 

  االجتار باألشخاص  -باء   
 مـن أجـل تفعيـل     ٢٠١٠ االجتار باألشخاص لعـام      )منع(اعتمد الربملان قانون      -١٢

 املكمل  ،ال، وقمعه واملعاقبة عليه   منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطف     بروتوكول  
واهلدف مـن هـذا     ،  ٢٠٠٠التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام          

 القانون هو مكافحة االجتار باألشخاص داخل أراضي أنتيغوا وبربـودا أو عـرب حـدودها              
افق اللجوء وعلى تعـيني  يف مراملوجودين وينص القانون على محاية ضحايا االجتار      . اإلقليمية

جلنة ملنع االجتار باألشخاص تتمتع بصالحية واسعة النطاق تتعلق بصياغة سياسات وبـرامج             
  .ترمي إىل تنفيذ أحكام القانون

  هتريب املهاجرين  -جيم   
. أنتيغوا وبربودا وعـرب أراضـيها     إىل  هناك تشريع معمول به ملنع هتريب املهاجرين          -١٣

وآثارها على الصعيد الدويل فإن القانون ينص على فرض أقـصى       رميةونظراً خلطورة هذه اجل   
  .عقوبات على مرتكبيها

  أمني املظامل  -دال   
ينص الدستور على تعيني موظف برملاين مستقل مسؤول عن تلقي الشكاوى مـن               -١٤

ُعـني أول   قد  و. أشخاص تعرضوا للظلم بسبب تصرفات موظفي الدولة أو السلطات العامة         
بالنـسبة  ويتمثل دوره األساسي يف إتاحة سبيل آخر للـتظلم          . ١٩٩٥ يف عام    أمني مظامل 



A/HRC/WG.6/12/ATG/1 

5 GE.11-14960 

ضـد اإلدارات   للمحاكم أن تنظر فيما تقدمه من شكاوى        لألطراف املتضررة اليت ال ميكن      
وال ميلك أمني املظامل سلطة قسرية، بل إن مهمته تتمثل يف العمل            . العامة واهليئات احلكومية  

  .من خالل التحقيق واملصاحلةعلى إجياد حلول للمشاكل 

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والشكاوى  -رابعاً   

  مكتب املعايري يف أنتيغوا وبربودا  -ألف   
أن مكتب املعايري يف أنتيغوا وبربودا هيئة منشأة مبوجب القانون بـدأت تعمـل يف                 -١٥
ة حلماية حقوق مـستهلكي     املكتب لتحديد وتطبيق املعايري الالزم    أنشئ هذا   و. ١٩٨٩ عام

القضايا هذا املكتب ولكي يضطلع بواليته، يعاجل . السلع اليت تصنع أو تباع يف أنتيغوا وبربودا     
. املتعلقة بنوعية ومعايري تصنيع وبيع السلع، وتوفري اخلدمات والعمليات واملمارسات التجارية          

لقة باملنتجات ونشر املعلومات    ويضطلع املكتب بالدرجة األوىل مبهمة النظر يف الشكاوى املتع        
على اجلمهور املتعلقة حبقوق املستهلكني ومسؤوليات املصنعني والبائعني من خالل حلقـات            

  .تدريبية ووسائل اإلعالم

  مركز مونت سانت جونز الطيب  -باء   
          /شـباط يف يعمـل  إن مركز مونت سانت جونز الطيب مرفق طيب حـديث بـدأ              -١٦

 ١٨٥متلكها الدولة، علـى     شركة   االذي تقوم بإدارهت  املستشفى   وي هذا توحي. ٢٠٠٩فرباير  
قدم طائفة واسعة من اخلدمات إىل املقيمني يف أنتيغوا وبربودا وأفراد اجملتمع احمللـي              سريراً وي 
يتيح فرصـاً لتـدريب   املستشفى الذي وتعمل اجلامعة األمريكية يف أنتيغوا مع هذا  . والدويل

  . يف أنتيغوا وبربوداطالب الطب والتمريض

  سجن صاحبة اجلاللة  -جيم   
. ١٦٦١ خلت كان ثكنة للجيش ُبنيت يف عام         سنة ٢٧٠إن السجن الذي ُشيِّد منذ        -١٧

، ١٩٩٩ يف عـام  فيه  ولكن احلريق الذي اندلع     .  سجيناً بيسر  ١٥٠وكان يف البداية يستوعب     
 ٣١٠اليوم هذا السجن قرابـة      يؤدي  و.  األجزاء اليت مت تدمريها منه     ُيعْد بناء ومل  . دمره جزئياً 

التحـديات  ومن  . ن أحداث آخرون بانتظار احملاكمة وجاحنو   ن وأشخاص   مدانوسجناء منهم   
، التحـديات رغم هـذه    و. اليت يواجهها هذا املرفق النقص يف وسائل الراحة املادية األساسية         

صممة لتقـدمي املـساعدة     معاملة السجناء معاملة إنسانية وهناك برامج م      يتوفر ما يلزم لضمان     
 من خالل اكتساب مهارات حياتية ومهارات تؤهلهم للعمل بعد إطالق         ،إلعادة تأهيل اجلاحنني  

، خترج عشرة سجناء من برنامج املهارات احلياتية وهـو برنـامج            ٢٠١٠ويف عام   . سراحهم
  .قامت مديرية شؤون نوع اجلنس بتنظيمه
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال   
ـ           تقوم راب   -١٨  اتطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا باالشتراك مـع جمموع

  .الدعم، بتنظيم محالت لوضع حد للوصم والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
ـ ر االجتماعي وشؤون املـستهلك، تقـوم        يويف إطار وزارة الصحة والتطو      -١٩ دائرة ال

اإلعاقة، بالوفاء باالحتياجـات    إعادة تأهيل األشخاص ذوي     للمركز الوطين لتدريب     التابعة
اخلاصة لألشخاص املعوقني من خالل تقدمي املساعدة املالية الالزمة لشراء أجهزة معينة وتوفري            

  .الطيب العالج
 :هناك ثالث مدارس أُنشئت خصيصاً لثالث فئات مـن األشـخاص املعـوقني            و  -٢٠

. تياجـات اخلاصـة   طفال ذوو االح   والصم وضعاف السمع واأل    ؛ن وضعاف البصر  واملكفوف
ن لألطفال ذوي االحتياجـات     وُتستخدم يف هذه املدارس برامج حاسوبية خمصصة هلا وميك        

ومع ذلك فإن القيود املالية حتول دون       .  االستفادة من خدمات النقل العامة احلكومية      اخلاصة
  . تقدمي هذه اخلدمة اليت يكون الطلب عليها كبرياً

 السكنية لألطفال ذوي اإلعاقة، فإن عـدد األطفـال      وعلى الرغم من توفري الرعاية      -٢١
 عدد حمدود بسبب النقص يف التمويل وعدم        احلصول على هذه الرعاية اخلاصة    الذين ميكنهم   

  .كفاية املدربني على تقدمي الرعاية
 االجتماعي املساعدة املادية لألشخاص     عاية االجتماعية يف وزارة التطور    ويقدم قسم الر    -٢٢

 املصابني باإلعاقـة الوصـول إىل       ناملؤهلني للحصول عليها وميكن للبالغني الشبا     ذوو اإلعاقة   
  .التدريب املهين الذي يقدمه مركز اإلعاقة

  احلد من الفقر  -هاء   
 مسؤول عن دفع بدل إعانة كـل         أمناء هناك ضمن وزارة التطور االجتماعي جملس       -٢٣

ية وباجلذام وإىل ضعاف البصر واألطفال      أسبوعني إىل الفقراء واملعوزين املصابني بأمراض عقل      
 األشخاص أيضاً مساعدة مالية حمدودة هؤالءويتلقى . والبالغني الذين يستوفون شروطاً حمددة    

تحسني املرتل ويتلقى املعـوزون     ل  املقدمة نحةامل مساكنهم يف إطار     علىإصالحات  إلدخال  
  .منحاً بسيطة املبلغ لدفع تكاليف اجلنازة

  األطفال  -واو   
تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل مع التركيز بصفة        يف  املعلن  احلكومة  هدف  يتمثل    -٢٤

خاصة على محاية األطفال الضعفاء واألطفال املعرضني للخطر من خالل تقدمي الـدعم إىل              
ـ صياغة  اعية يف وزارة التطور االجتماعي يف جمال        شعبة الرعاية االجتم   الراميـة إىل   سياسة  ال
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وتقوم شعبة الرعاية االجتماعية بإدارة وحدة محاية ورعايـة الطفـل           . محايتهرعاية الطفل و  
وعـن تقـدمي املـشورة      التجاوزات  مسؤولة عن محاية الطفل من      وهذه الشعبة   . واألسرة

التجاوزات اليت ترتكب   وتشترك الوحدة بنشاط يف عمليات التحقيق يف        . الطفل واألسرة  إىل
.  حاضنة تتلقى مبالغ نصف شـهرية لرعايـة األطفـال          الطفل وإيداع األطفال يف أُسر    حبق  

احملكمـة  هبا  الشعبة بصورة وثيقة مع نظام العدالة إلجراء عمليات التحقيق اليت تأمر             وتعمل
  .يتعلق باألطفال فيما
مـع وحـدة    عن كثب   وتشارك يف هذه العملية وحدة اإلفراج املشروط اليت تعمل            -٢٥

  .اجلانحسلوك عن الاألطفال للنأي بالعمل لصاحل الشباب التابعة لقوات الشرطة 
وقد أصبح التعليم االبتدائي والثانوي العام واقعاً يف أنتيغوا وبربودا من خالل قيـام                -٢٦

 عاماً يف املدارس االبتدائيـة      ٢٠ حىت سن    والشبانلتعليم اجملاين جلميع األطفال      ا الدولة بتوفري 
 عاماً  ١٦ و ٥والتعليم إلزامي بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         . والثانوية احلكومية 

  .وميكن للدولة أن جترب األطفال على االلتحاق باملدارس
لوصول إلتاحة ا ضمان الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات أنشأت احلكومة مراكز         ول  -٢٧
  . ألطفالايستخدمها حممولة ب يحبواستمكني جمهزة وال
قامـت  ميثل مبـادرتني    املدرسية   ةوالوجبنحة الزي املدرسي    املتعلق مب ربنامج  الإن    -٢٨

وبغية توفري  . االجتماعيواألمان  احلكومة بتنفيذمها يف إطار برنامج شبكة احلماية االجتماعية         
رسـية  الكتب املد  و التعليم جلميع األطفال يف البلد، تقدم الدولة إىل الطالب الزي املدرسي          

منـاطق   مدرسة ابتدائية موجودة يف      ١٩تالمذة  وتقدم الوجبات الغذائية املدرسية إىل       .جماناً
وتنفق احلكومة قرابة مليونني ونصف دوالر أمريكي       . القتصادية األدىن  وا الشرحية االجتماعية 

علـى الوفـاء    عانة  من خالل اإل  مساعدة الوالدين   رنامج الزي املدرسي هبدف     سنوياً على ب  
  .كاليف تعليم أطفاهلمتب

  اخلدمات األسرية والرعاية االجتماعية  -زاي   
احلكومـة  الفقر، وضـعت  يف دوامة من  الفقراء واحملرومني يعيشون     وعياً حبقيقة أن    -٢٩

وتقدم شعبة الرعاية االجتماعية خدمات الدعم إىل       . الدوامةبرامج ملساعدهتم على كسر هذه      
  .ة منتجةحياأن حييوا اُألسر لتمكينهم من 

للنـهوض  أُنشئ مركز توجيه الطفل واألسرة كمشروع وضعته جلنة التعـاون         وقد    -٣٠
ويقدم هذا املركز خدمات إىل األطفال الذين يعانون من اضـطرابات           . صحة الطفل العقلية  ب

 ١٧أعوام و واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخسة   املعرضني لإليذاء،  عاطفية أو األطفال  
املـشاورة   بتقييم احلالة النفسية للمرضى الشباب وإسداء     الوحدة  قوم  وت.  والديهم عاماً وإىل 

  .إليهم وزيارهتم يف بيوهتم ومدارسهم
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 آخر من مـشاريع     اًاملركز الوطين للموارد املخصصة لآلباء واألمهات مشروع      ويعترب    -٣١
ركـز التـدريب إىل   ويقدم هذا امل.  يديره متطوعونصحة الطفل العقليةللنهوض بجلنة التعاون   

لدوائر األعمال يف سبيل مكافحـة      الوالدين يف جمال املسؤوليات الوالدية، وينظم حلقات عمل         
ورة إىل  حلقات تدريبية للمرشدين ويقدم املـش     منازعات العمل،   اإلجهاد وإدارة الوقت وفض     

لـوالدة   عاماً، يف فترات ما قبـل ا       ١٦ و ١٣تتراوح أعمارهن بني    الالئي  األمهات املراهقات   
ويقدم املركز املساعدة إىل هؤالء األمهات يف جهودهن للتمكن من العودة إىل املدرسة             . وبعدها

  .كما يقدم املركز إعانة مادية ملساعدة األمهات املراهقات يف تربية مواليدهن. ملواصلة تعليمهن
 ٥مارهم بني   األوالد الذين تتراوح أع   لفائدة إرشاد الكبار من      املركز برناجماً    وينظم  -٣٢
عالجية لكـل   دورات دراسية    ولتنظيم   ، عاماً والذين هم حباجة إىل منوذج لالحتذاء به        ١٧و

أولئك األطفـال   ويفيد  . لقراءة واحلساب واللغة اإلنكليزية   حتوم حول ا  من األوالد والبنات    
  . مؤخراًنامج موسيقى قام املركز بتنظيمهأيضاً من بر

قتصادي لألمهات املراهقات والفتيات العـاطالت عـن   تعزيز االستقالل اال ل سعياًو  -٣٣
  .م احلرف ينظم املركز برامج لتعلُّالعمل
ويتعاون قسم تطوير اجملتمعات احمللية يف وزارة التطور االجتماعي مـع املنظمـات               -٣٤

اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين لتقدمي خدمات التدريب إىل القادة ويف جمال             
  .ارة املشاريع وتنظيم حلقات دراسية وأنشطة جمتمعيةإد

  املسنون  -حاء  
وهلذا الغرض، تقـدم    . محاية املسنني محاية قانونية ومؤسسية    تعتمد احلكومة سياسة      -٣٥

شعبة الرعاية االجتماعية، خدمات إىل املسنني القابعني يف املرتل واملعوقني تـشمل الرعايـة              
وتنظيم أنشطة اجتماعية يف إطار برنامج حكومي للمـساعدة         املرتلية وتوفري وجبات غذائية     

  . والرعاية املرتلية املقدمة إىل املسنني وغريهم من املستفيدين من هذا الربنامج
، يتلقى مجيع   لتمكينهم من املنافع العامة   ويف إطار برنامج اإلعانة املقدمة إىل املسنني          -٣٦

 دوالر أمريكي شهرياً للـسماح    ١٠٠ مبلغاً قدره    املسنني من املواطنني ابتداء من سن الستني      
وتقوم احلكومة بدفع تكاليف اخلدمات العامة للمـواطنني        . هلم بسداد فواتري اخلدمات العامة    

  . الكبار يف السن ابتداًء من سن الثمانني بعد استيفاء الشروط الالزمة

  متعاطو املخدرات  -طاء   
 املخدرة التابعة لوزارة التحول االجتماعي      املوادمكافحة تعاطي   يتمثل هدف شعبة      -٣٧

  .يف منع تعاطي املخدرات من خالل تنظيم دورات توجيه وتثقيف وتوعية
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  اإليدز ومكافحته/املناعة البشريالوقاية من فريوس نقص   - ياء  
وفاة األشخاص الذين تتـراوح      مبرض اإليدز هو سابع سبب رئيسي يف         إن اإلصابة   -٣٨

وبغية التصدي هلذه املشكلة، أنشأت وزارة      . عاماً يف أنتيغوا وبربودا    ٤٩ و ١٥أعمارهم بني   
وبغية . الصحة أمانة ملكافحة اإليدز مهمتها تنسيق محالت الوقاية والتثقيف والعالج والتوجيه        

يتعـرض هلمـا املـصابون بفـريوس نقـص املناعـة            لذين  القضاء على الوصم والتمييز ال    
لـشكاوى املتعلقـة     حتديداً با  عىنُيباً حلقوق اإلنسان    اإليدز، أنشأت احلكومة مكت   /البشري

املؤسسات ن وذلك داخل منازهلم ويف      لذين يعاين منهما األشخاص املصابو    بالوصم والتمييز ال  
اإليـدز  /وتتعاون الوزارة مع التحالف املعين بفريوس نقص املناعة البـشري         . العامة واخلاصة 

أكثر من غريهم   السكان الذين هم عرضة     اخلاّصة ب جمها  التابع ملنطقة البحر الكارييب لتنفيذ برنا     
  .خلطر اإلصابة باملرض

  التحديات  -كاف   
وتعترب ضرورية  .  عن تقدمي معلومات عن أنشطتهم     نوامتنع أصحاب مصلحة عديد     -٣٩

  .احلصول على املعلومات من إدارات حكومية أخرىبيد أنه مت . إلمداد هذا التقرير

  طنية الرئيسيةاألولويات الو  -خامساً  

  احلكم الرشيد  -ألف   
وفت احلكومة بوعدها فيما يتعلق بتنفيذ مبدأ احلكم الرشيد مـن خـالل تعزيـز               أ  -٤٠

ة التشريعات اليت تعاجل قضايا الفساد يف صفوف املوظفني احلكوميني وتكفل شفافية احلكوم           
 الذي يـنص    أول تشريع منها هو قانون مكافحة الفساد      . من خالل إصدار ثالثة تشريعات    

  .على فرض عقوبة جنائية على املوظفني احلكوميني املرتشني
قانون الرتاهة يف احلياة العامة وهو قـانون يـنص علـى أن             يف  التشريع الثاين   يتمثل  و  -٤١

مبـا يف ذلـك     (واألصول اليت ميلكوهنا    يكشف املوظفون العموميون عن مجيع مصادر دخلهم        
. يتلقوهنا خالل تقلدهم املناصب احلكوميـة     اليت  لشخصية  واهلدايا ا ) أصول زوجاهتم وأطفاهلم  

شكاوى بعدم االمتثال   الوأُنشئت جلنة الرتاهة مبوجب قانون الرتاهة يف احلياة العامة لكي تتلقى            
  . وحتقق فيهاألحكام هذا القانون وقانون مكافحة الفساد

اطنني حقـاً يف    ميـنح املـو   الذي  قانون حرية املعلومات    يكمن يف    الثالث   والتشريع  -٤٢
وُعني مبوجب هـذا    . الوصول إىل الوثائق الرمسية اليت تصدرها السلطات والوكاالت العامة        

  . عن اإلشراف على هذه العمليةالقانون مفوض مسؤول
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  نظم احلماية االجتماعية  -باء   
تتمثل إحدى األولويات الوطنية األساسية يف ضمان احلماية االجتماعية واحلد مـن              -٤٣
 وسعياً لتحقيق هذا اهلدف، شرعت احلكومة يف تنفيذ مشاريع متعددة بالتعاون مـع              .الفقر

شركاء حمليني وإقليميني ودوليني من خالل استراتيجية وطنية للحد من الفقر ونظام شـبكة              
جمموعة من الربامج الراميـة إىل النـهوض بـالنمو          ومها ينطويان على    ن االجتماعي،   ااألم

برنامج منحة الزي املدرسي، وبرنـامج      :  ومنها ض الربامج تقدماً  حققت بع قد  و. االقتصادي
الوجبات الغذائية املدرسية وبرنامج منحة حتسني السكن؛ وبرنامج حمنة احلد مـن الفقـر؛              
وبرنامج املساعدة السكنية احلكومية ورعاية املسنني وغريهم مـن املـستفيدين؛ وبرنـامج             

لدفع فواتري اخلـدمات العامـة      املسّنني   إىل املواطنني    التدريب املهين؛ وبرنامج اإلعانة املقدمة    
  .وبرنامج إعانة السكان وهي برامج تنفذها اللجنة الكاريبية وميوهلا مشروع بترو الكارييب

  الشؤون اجلنسانيةالتعليم و  -جيم   
تعترف احلكومة بأن التعليم أساسي للتحول االجتماعي وهي بصدد تنفيذ تـدابري              -٤٤

وتتضمن هذه التدابري تفتـيش مرافـق       . تعزيز التعليم على مجيع املستويات    لضمان حتسني و  
. التعليم قبل املدرسي ومنح تراخيص للمرافق اليت تفي باملعايري األساسية الالزمـة لتـشغيلها   

  .٢٠١٣ويتمثل هدف احلكومة يف توفري التعليم الثانوي للجميع حبلول عام 
 لتكنولوجيا املعلومات بـصفتها أداة لتيـسري        لدور األساسي لاحلكومة  وإدراكاً من     -٤٥

وإبداعاً، شرعت يف تنفيذ برنامج لتدريب العاملني يف نظام التعليم العام           دينامية  التعليم األكثر   
  .على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وهناك خطط لتعزيز حتسني فهم الدميقراطية واإلدارة واحلكم الرشيد والقضاء علـى        -٤٦
حقـوق  الذي يستهدف   أشكاهلا، من خالل التدخل     على اختالف   ة بني اجلنسني    الالمساوا

  .العدل االجتماعيواإلنسان األساسية مع التركيز على تعزيز حقوق املرأة 

  خطة التحول االجتماعي  -دال   
وتتمثل األهداف اإلمنائيـة    . إن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية أولوية وطنية رئيسية         -٤٧

القضاء على اجلوع والفقر املدقع وتوفري التعليم االبتدائي للجميع، وتعزيـز           يف  اساً  لأللفية أس 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واحلد من وفيات الرضَّع وحتسني صحة األمهات والقضاء             

اإليدز، واملالريا وغريها من األمراض املعديـة األخـرى         /على فريوس نقص املناعة البشري    
ة البيئة وحتسني شراكة عاملية للتنمية تتماشى مع تعزيـز حقـوق اإلنـسان              وضمان استدام 

لتقدم وقد وضعت احلكومة خطة للتحول االجتماعي هتدف إىل حتقيق ا         . للمواطنني واملقيمني 
 النجاح املدرسي علـى مجيـع املـستويات       معدالت  هي رفع   يف سبع جماالت ذات أولوية      
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 وضـمان أمـن     ،روف اجملموعات املستـضعفة   ؛ حتسني صحة السكان وحتسني ظ     التعليمية
األشخاص وامللكية؛ وتعزيز النشاط االقتصادي للمشاريع التجارية؛ وزيادة إنتاجية القطـاع           

  . والنهوض بالفرص الترفيهية الثقافية؛العام

  العمل  -هاء   
األساسية املتمثلـة يف     يكفل قانون العمل يف أنيتغوا وبربودا للعامل حقوق اإلنسان          -٤٨
ـ   . ية التجمع وتكوين اجلمعيات وتشكيل نقابات عمالية      حر ال حبريـة   وتتمتع نقابات العم

وجييز قانون العمل لنقابـات العمـال   .  دون تدخل خارجي   التصرف واالضطالع بأنشطتها  
وحيظر القـانون أيـضاً     . وغريها من منظمات العمل التنظيم واملفاوضة اجلماعية دون تدخل        

  .وتكفل احلكومة احترام هذه احلقوق. ربنياملض ضد يةعمال االنتقاماأل
 االمتثال ألحكـام قـانون      وتأمنيوزارة العمل مسؤولة عن محاية حقوق العمال        و  -٤٩

، وتوفري بيئة عمل آمنة وحسم قضايا       املقسطةالعمل الذي ينظم شروط العمل، ودفع األجور        
للفـصل يف  اع العمل من خالل املصاحلة عندما يكون ذلك ممكناً وتنظيم جلـسات اسـتم           

وتطبق وزارة العمل برناجماً يرمي إىل      . حسمها من خالل املصاحلة   يتعذر  نزاعات العمل اليت    
  .أصحاب العمل والعمال حبقوقهم ومسؤوليتهم القانونيةتبصري 
وتقوم وزارة العمل بعمليات تفتيش دورية ألماكن العمل للتحقق مـن االمتثـال               -٥٠

  . عاما١٨ً دون سن الشبانوأمن العمال وتشغيل ألحكام قانون العمل ولضمان صحة 
وقد عززت وزارة العمل عملها الرامي إىل حتسني مستوى حياة العمال، من خالل               -٥١

يسهم يف تعيني الباحثني عن عمل من الذين هلم مؤهالت لشغل           " مركز جامع للعمالة  "إنشاء  
قدمي خدمات املشورة،   وقد وضعت خطط لتوسيع نطاق أنشطة املكتب لت       . الوظائف املتاحة 

وُتراجـع الـوزارة    . وتطوير املهارات وتعزيز ُسُبل تكييف مهارات الباحثني عـن العمـل          
ظروف والتعديالت الواجب إدخاهلا على قانون العمل يف أنتيغوا وبربودا لكي تكون شروط             

  .العمل أكثر مؤاتاة للعمال

  الثقافة  - واو  
. ام من حقوق اإلنسان لشعب أنتيغوا وبربـودا       إن صون وتعزيز الثقافة الوطنية حق ه        -٥٢
وتتلقى جلنة تنظيم الكرنفال اليت تتمثل      . لتمتع هبذا احلق  عن ا تعبري  أبلغ   يكرنفال الصيف ر ال ويعّب

  .مهمتها يف تنسيق وتعزيز أهم أنشطة االحتفاالت، الدعم املايل من احلكومة
ل املقبلة، أصدرت احلكومة قانون ألجيافائدة اضمان ومحاية التراث الوطين للبالد للو  -٥٣

املترتهات الوطنية الذي أُنشئت مبوجبه هيئة معنية باملترتهات الوطنية أسندت إليهـا سـلطة              
  .ختصيص مواقع حمددة كمترتهات وطنية
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -رابعاً   
التزامـات  االمتثال ملختلف   تراقب  ال توجد يف الوقت احلايل أي مؤسسة مسؤولة           -٥٤
لبيانات قادر على توفري املعلومـات الالزمـة        ل بنظام   ة يف جمال حقوق اإلنسان وحتتفظ     الدول

مـن  والدولة حباجة إىل املساعدة إلنـشاء وحـدة         . إلعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان    
يف جمال  بالتزامات الدولة   العام  عالم  الذين تكمن مسؤوليتهم الوحيدة يف اإل     تدربني  املوظفني  امل

حقوق اإلنسان، والتحقيق يف قضايا حقوق اإلنسان بغرض إنشاء مصرف للبيانات وإعـداد        
  . مىت ما كانت مطلوبةتقارير 

        


