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 معلومات أساسية عن البلد -أوالً  
 الدستور -ألف 

أنتيغوووا وبوبووودا مسووتعموة سووابقة موون مسووتعموات بوي انيووا العسمووهل و وود نالووت اسووتق  ا   -1
. ودسووووتور أنتيغوووووا وبوبووووودا هووووو 1981كدولووووة سات سوووويادة ن األوي موووون نووووووين ال ووووا /نوفمرب 

بتأييوود أاوووات مووا  وال مياوون نعوودي ها ذال ذسا رسيووتالقووانون األع ووهل ن ال  وود، وأرااموو  راسووخة 
لتعديل  املخصصةمجيع أعضاء جم س النواب. وال ميان نعديل مواريع القوانني  يقل عن ث  ي ال

ذال مبوجو  اسوتاتاء ويتعوني أن  سوهل سلوت االسوتاتاء مبوا ال يقول مواد وأبواب حمددة ن الدستور 
  عن ث  ي مجيع األاوات اإلمجاعية املدىل هبا.

سان امل ينة ن اإلع ن العواملي ونتضمن دي اجة دستور أنتيغوا وبوبودا أراام رقوق اإلن -2
حلقوق اإلنسان ويعترب أي  انون يتعارض مع الدستور  انوناً الغياً وباطً . وينص الدسوتور ع وهل 
اون كوامة اإلنسوان و ودره وروي مجيوع األ وخال ن التمتوع بواحلقوق واحلويوات األساسوية ل اوود 

  ويقوم ع هل أسس بناء مؤسسات روة. وماانة األسوة ن جمتمع يعيش في  الوجاي والنساء أرواراً 

 السلطة التنفيذية -باء 
أنتيغوووا وبوبووودا دميقواطيووة بوملانيووة نسوود ع ووهل نق يوود يتسووم بدرجووة عاليووة موون املووواركة ن  -3

العم ية السياسية وهذا التق يود مووروم مون االسوتعمار الربي وا  ونعواله نقاليود السواان األاو يني 
 مة ع هل الدميقواطية. ون  عاهتم وثقافاهتم القائ

ويتووألا الربملووان موون غوووفتني اووا اي ووس األدو أي جم ووس النووواب واي ووس األع ووهل وهووو  -4
)وليووو الوووؤون  النائوو  العوواممموو ً  منتخ وواً وموون  17جم ووس الووويوي. ويتووألا اي ووس األدو موون 

عضواً يعينهم احلاكم العوام بنواًء ع وهل  17القانونية( ومن رئيس الربملان. أما جم س الويوي فيضم 
موووورة. ويوفووع رئوويس الووولراء نواووية بتعيووني عووووة أعضوواء، موونهم أربعووة بنوواء ع ووهل موووورة رئوويس 

نواووية رئوويس  املعارضووة وعضووو واروود بتواووية موون جم ووس بوبووودا ويعووني فووود موون بوبووودا بنوواًء ع ووهل
الووولراء ويووعي نعيووني فووود طةووو ل سوو  ة التقديويووة ل حوواكم العووام. ويوووال احلاومووة الوو  يعأسووها 
رئوويس ولراء احلوواب أو ائووت ا األرووااب الووذي  صوول ع ووهل أكوورب عوودد موون املم  ووني املنتخ وووني. 

لوولراء مسوؤوي ويعني رئيس الولراء أعضاء راومت  ويتوىل جم س الولراء املهام التنايذيوة. وجم وس ا
أمووام الربملووان مبقتضووهل الدسووتور. ويوونص الدسووتور ع ووهل اإلجووواء الووذي يتعووني ع ووهل الربملووان مبوج وو  
 االض  ع مبهمة اياغة  وانني من أجل الس م والنسام العام واحلام الو يد ن أنتيغوا وبوبودا. 

 السلطة القضائية -جيم 
الناظموووة لتعيوووني أعضووواء السووو  ة  يتضووومن األموووو الصوووادر عووون حماموووة الووونق  األراوووام -5

القضائية ومدة ةودمتهم وذجوواءات ذ والتهم، وهوي نونص ع وهل سايوة اسوتق لية ونااهوة القضواة ن 
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فيمووا يتع ووي باةتصااووها األاوو ي واةتصااووها حمامووة الوونق  ن من قووة  وووق ال حووو الاوواري  
دوي  وووق ال حووو الاوواري   . ونعووني ةنووة اتوودمات القضووائية والقانونيووة التابعووة ملنسمووةاالسووتانان

  ضاة حمامة النق  الذين يؤلاون احملامة الع يا وحمامة االستاناا. 
وميان ملواطين ال  د أن يقدموا التماساً ذىل احملامة بوأن أي انتهاي يتصوورون  ل حقووق  -6

واحلويوووات املدنيوووة الووو  ياا هوووا الدسوووتور. و وووي ألي طووووا معوووين ال عووون ن اوووحة  وووانون موووا أو 
م من األراام التوويعية ن راي عدم ن ابقهما مع الدستور. ومياون ل موواطنني ال ءووء ذىل را

احملامووة مووون أجوول املواجعوووة القضووائية ألي ذجوووواء نتخوووذه السوو  ة التنايذيوووة ويوووون أنووو  انتهوووت أو 
 ينتهت رقو هم اإلنسانية. 

م اةائيوة ل نتصواا فيموا وميان ل مقيمني ن أنتيغوا وبوبودا ومواطنيها ال ءوء ذىل احملواك -7
يتع ووووي ب ائاووووة متنوعووووة موووون املسووووائل الوووو  نووووومل القيووووود املاليووووة والعنووووا املنووووا  وذعالووووة األطاوووواي 
والواوووي ذلوويهم ومووني نووواةيص املوووووبات الاحوليووة ومووا ذىل سلووت. ون وودأ األغ  يووة العسمووهل موون 

رجوواي  ووانون موودربون يعيوونهم القضووايا اةنائيووة ذن ن ياوون ك هووا ن احملامووة اةائيووة. والقضوواة هووم 
احلووواكم العوووام بنووواًء ع وووهل مووووورة ةنوووة اتووودمات القضوووائية والقانونيوووة. ويتمتوووع القضووواة ن الو وووت 

الوووذي يتووووىل بووودوره رئاسوووة ةنوووة  حتوووت سووو  ة رئووويس القضووواةاحلاضوووو بوووأمن الوظياوووة وهوووم راليووواً 
 . ون يعودوا حتت ذ واا النائ  العاماتدمات القضائية والقانونية 

ومياوون ةميووع أبنوواء أنتيغوووا وبوبووودا الووذين يسووعون ل نتصوواا ن مسووائل نت  وو  ناسوود  -8
فيمووووا يتع ووووي باةتصااووووها األاوووو ي. الااري يووووة معاهوووودة  وووواغاراما  ال ءوووووء ذىل حمامووووة العوووودي 

وحمامووة االسووتاناا النهائيووة هووي ال ءنووة القضووائية ل مء ووس امل اووي اتووال ن املم اووة املتحوودة 
بوود موون ذجووواء اسووتاتاء ن أنتيغوووا وبوبووودا العتموواد  جووواءات الواوووي ذليهووا. والو اووم الدسووتور ذ

 حمامة العدي الااري ية لاي ناون حمامة االستاناا النهائية ل   د. 

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في أنتيغوا وبربودا -ثانياً  
 الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

أةذ بنسام  انو  ثنائي فإن الصاوي الدولية حلقوق اإلنسوان مبا أن أنتيغوا وبوبودا ب د ي -9
ال  هي طوا فيها ال ميان أن ناون أساساً لإلجواءات القانونية ن احملواكم احمل يوة. يتعوني ع وهل 

 الربملان أواًل أن يّسن نوويعات ألغواض ذنااس الصاوي الدولية ال  ياون ال  د طوفاً فيها. 

نسوووان الووو  أاووو حت أنتيغووووا وبوبوووودا طوفووواً فيهوووا هوووي االناا يوووة وأهوووم اووواوي رقووووق اإل -10
الدولية ل قضاء ع هل مجيع أ ااي التمييا العنصوي واناا ية مناهضة التعوذي  وغوده مون ضوووب 
املعام ة أو العقوبة القاسية أو ال ذنسانية أو املهينة واناا ية رقووق ال اول واناا يوة األموم املتحودة 

نسمة عرب الوطنية واالناا ية الدولية لقمع متويل اإلرهاب واناا ية األمم املتحدة ملاافحة اةومية امل
 حلقوق األ خال سوي اإلعا ة.
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 االتجار باألشخاص -باء 
ويعوووال  وووانون )منوووع(  2015يعوووّدي  وووانون )منوووع( االاوووار باأل وووخال )املعوووّدي( لعوووام  -11

ع وهل ليوادة الغواموات واملودة الامنيوة  2015. ويونص  وانون عوام 2010باأل وخال لعوام  االاوار
سو  ة ال وت فيموا ذسا كانوت احملاكموة ع وهل جوميوة  ميني مديو النيابوة العاموةلألراام الصادرة وهو 

ثنائيووة سووتءوي بووإجواءات موووجاة أو بنوواء ع ووهل الئحووة اهتووام. ويوونص القووانون ع ووهل أراووام لتعيووني 
االاار باأل وخال نتمتوع بصو ريات واسوعة الن واق نتع وي بصوياغة سياسوات وبووام  ةنة ملنع 

 خمصصة لتحقيي أغواض القانون.

 تهريب المهاجرين -جيم 
نعايوووا  وووانون مووون أجووول  2015اووودر  وووانون )منوووع( هتويووو  املهووواجوين )املعوووّدي( لعوووام  -12
 يووااي يعاووس ة ووورة ع ووهل ليووادة العقوبووات وال 2015ونعدي وو . ويوونص  ووانون عووام  2010 عووام

ع هتويووو  املهووواجوين الصوووادر ن اةوميوووة والتوووداعيات الدوليوووة. و ووود اسوووت ام األموووو نعوووديل  وووانون منووو
  .2010 عام

 اإلنجازات وأفضل الممارسات، والتحديات والشكاوى -ثالثاً  
 مكتب المعايير في أنتيغوا وبربودا  -ألف 

لتحديوود ون  يووي  1989ونيووة أنوووات ن عووام ماتوو  املعووايد ن أنتيغوووا وبوبووودا هياووة  ان -13
ن أنتيغووا وبوبوودا. وماتو   ال  نوعى أو ُنّصونعاملعايد ال لمة حلماية رقوق مسته اي الس ع 

املعووايد عضووو ن املنسمووة اإل  يميووة املعنيووة باملعووايد والنوعيووة التابعووة ل ءماعووة الااري يووة وهووي ا ياووة 
عايد ومواءمتها وحتسوني النوعيوة ن ذنتوال السو ع واتودمات ن اإل  يمية ال  نوءع ع هل وضع امل

اةماعووة الااري يووة وبالتووا  نيسوود سايووة املسووته ت وال ياووة. وماتوو  املعووايد م ووام مبعاةووة مسووائل 
نتع ووي بنوعيووة ومعووايد نصوونيع السوو ع وبيعهووا ونوووفد اتوودمات والعم يووات واملمارسووات التءاريووة. 

الوووااوى املتع قووة باملنتءووات وضتوورب أيضوواً املنتءووات لاووي يااوول ن  يتهووا ويعووام ماتوو  املعووايد 
ملعووايد اةووودة امل  وبووة. ويتوووىل ماتوو  املعووايد أيضوواً نوووو املع ومووات املتع قووة  قوووق املسووته اني 

 ع هل اةمهور من ة ي جمموعة متنوعة من املنابو اإلع مية ور قات العمل التدري ية.

 ئيالتشهير الجنا -باء 
ااَة اةوم عن التوهد اةنائي الذي كوان موضوع   وي  2015يناع  انون التوهد لعام  -14

بالغ لوسائط اإلع م ويوضي أيضاً رواالت الغمووض القائموة الو  ناتنوا القوانون العوام. و ودد 
أي وضووووع نقوووواريو منصوووواة ود يقووووة احلصووووانة املقيوووودة القووووانون أيضوووواً املعووووايد ال لمووووة ل وووودفاع عوووون 
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داوالت العامة، م ل ال يانات الصادرة ن الربملان واملوؤمتوات الدوليوة واحملواكم الدوليوة وال يانوات ل م
 .الصحاية الدولية

 الهجرة -جيم 
عاوواً لأل وخال الوذين  2015مني  وانون ا ءووة واةووالات )املعوّدي( الصوادر ن عوام  -15

يقيمون بصورة غد  انونيوة ن أنتيغووا وبوبوودا. ومياون لأل وخال الوذين هوم ن وضوع غود  وانو  
نقوودط ط وو  ذىل الوووليو لقوواء دفووع أيووة نووأةدات مسووتحقة ل حاومووة ودفووع الوسوووم احملووددة ن هووذا 

وي ع هل عاو ومتديد الاعة الامنية ل  قاء ن أنتيغوا وبوبودا. ولودى النسوو ن ال  و  ال    ل حص
بعوني االعت وار املع وموات الو  نسهوو عودم اودور أيوة ذدانوة جنائيوة  نأةذ الولارةاملتع ي مبني العاو 

ة  ووي مقوودم ال  وو  ون  ووت عنوود االن  وواق مووا ذسا كووان لديوو  روابووط أسوووية ن أنتيغوووا وبوبووودا وأيوو
 مع ومات أةوى نُعترب سات ا ة بال   .

 أمين المظالم -دال 
أمني املسان  خص مستقل مبوج  الدستور يتوىل مهمة التحقيي ن الوااوى املقدمة  -16

احلاوموووة والسووو  ات القانونيوووة. مووون األ وووخال املتضوووورين مووون اإلجوووواءات الووو  ا وووذها مسوووؤولو 
هل ذىل ذجيووواد ر ووووي ل موووواكل مووون ةووو ي عم يوووة مي وووت أموووني املسوووان سووو  ة  سووووية بووول يسوووع وال

التحقيوي واملصوواحلة. ويقودم أمووني املسوان نقويووواً ذىل الربملوان كوول عوام  وودد فيو  القضووايا الو  نناو ووا 
 ة ي العام ونتائءها. 

 مفوض اإلعالم -هاء 
. ومياووون 2004أُنووووك ماتووو  ماووووض اإلعووو م مبوجووو   وووانون رويوووة املع وموووات لعوووام  -17

 ط وو  املسوواعدة موون ماوووض اإلعوو م كتوودبد ال يُ ءووأ ذليوو  ذال كموو س أةوود موون أجوول ل مووواطنني
احلصوي ع هل مع ومات من ذدارة راومية عنودما ناوول مسواعيهم ن احلصووي ع وهل املع وموات. 
وع ووهل اإلدارات احلاوميووة موافوواة ماوووض اإلعوو م بأيووة مع ومووات م  وبووة  وووي ة أالّ نووود ن فاووة 

نون. ونود مون بوني أراوام االسوت ناء الوواردة ن القوانون املع وموات الوخصوية مست ناة مبوج  القا
والتءاريووووة والسوووووية والسوووو مة الصووووحية والوووودفاع واألموووون واملصوووو حة اال تصووووادية العامووووة واالمتيووووال 

  ذحلاق ضور جسيم.ن ويقتصو عدم ال وح هبا ع هل احلاالت ال  من احملتمل أن نتس   القانو  

 بة الجاللةسجن صاح -واو 
سءيناً. ويعوا  السوءن مون االكتسواب وي  وغ  150ُامم السءن  يث يستوع  حنو  -18

سوءينة. ويضوم السوءناء  18سوءيناً مون بيونهم  386عدد نواالء السوءن ن الو وت الوواهن حنوو 
املودانني واأل وخال الووذين ينتسووون احملاكمووة، مبون فويهم األروودام الوذين ارنا وووا جووائم ة وودة. 
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ّسن موووع  انون  ضواء األطاواي )الوذي يُنوا ش فيموا بعود( ذىل نغيود هوذه احلالوة ألن  وسياضي
 ع هل احلاومة ذيداع األردام ن أماكن ذ امة طمنة عوضاً عن السءن.

وننسووو احلاومووة ن فاوووة الواوود اإللاووعو  لأل ووخال املوودانني يوووائم اووغدة وبسووي ة   -19
ي أن ن ت التانولوجيا ميان أن ُنستخدم لألةوذ مب ودأ ك ويقة تا  عدد السءناء بعد أن ارنُا

 اإل امة اةربية.
و د وضعت عدة بوام  إلعادة التأهيل من أجل مسواعدة السوءناء، مبوا ن سلوت دوائوو  -20

السووووءون الوووو  نقوووودم املوووووورة واإلر وووواد والوووودعم الووووووريني ذىل ايووووومني. ونقوووودم مديويووووة الوووووؤون 
اة والرباعة ال  نؤه هم ل عمل لدى ذط ق سوارهم. ولدى  ع ة اةنسانية مهارات أسالي  احلي

ال ياووة بونووام  موون أجوول السووءناء املوودانني يتوويي  ووم االنضوومام ذىل بونووام  عموول ملسوواعدهتم ع ووهل 
اكتساب مهارات العمل بغية هتياتهم ل حياة العم ية لدى مغادرهتم السوءن. وموديو السوءن هوو 

 الذي ضتار السءناء.

 خاص ذوو اإلعاقةاألش -زاي 
مون  وبوبودا ن اآلونة األةدة العضو احلادي والستني بعد املائوةأا حت راومة أنتيغوا  -21

نوو  اأعضواء األمووم املتحودة الووذين اود وا ع ووهل اواوي االنضوومام ذىل االناا يوة وسوو موها ذىل ما
حة سوي األموووم املتحووودة ن نيويووووري. وسعسوووم احلاوموووة سياسووواهتا بالتوووواور موووع أاوووحاب املصووو 

   توويعات الوطنية.ل ل تحضدالص ة 
راب وووة األ وووخال سوي اإلعا وووة ن أنتيغووووا وبوبوووودا منسموووة غووود راوميوووة نابضوووة نعتووورب و  -22

  باحلياة وهي ننسم س ت من أجل وضع رٍد ل وام والتمييا ضد األ خال سوي اإلعا ة.
اإلعا وة ذىل ممارسوة التع ويم  نع ويم األطاواي سوي الواميوة ذىلونستند السياسات احلاومية  -23

ال صوية بالتع يم العادي ن مور ة التع يم ما   ل املدرسي الوامل. وي تحي األطااي سوو اإلعا ة 
هبودا نق هوم  ن رني أن األطااي الصم واألطااي سوي اإلعا ة الذهنية ي تحقون بوربام  ةااوة

ذىل جانوو  وحتسووهل راب ووة األ ووخال سوي اإلعا ووة ن أنتيغوووا وبوبووودا  ئيسووي.الو  التع وويمسووام نذىل 
ولارة الصوحة بالدعم واملساعدة من عدة ذدارات وُ عٍ  راوميوة وهوي األ خال سوي اإلعا ة 

عوووادة التأهيووول املهوووين لووووؤون الووووطين إل موكووا لونقووودم الووودائوة التابعوووة  ،االجتمووواعي حووويالتولارة و 
املوؤه ني ل حصووي ع يهوا ومياون ل  والغني الوو اب خال سوي اإلعا وة األ و ذىلاإلعا ة املساعدة 
 موكا  ؤون اإلعا ة.قدم  احلصوي ع هل التدري  املهين الذي ياملصابني باإلعا ة 

وولارة الصوووحة اتووودمات لت  يوووة االرتياجوووات اتااوووة  االجتمووواعي حوووويولارة التونقووودم  -24
عوو ل ال وو . و وودمت ل تنوواء أجهوواة ُمعينووة و ذوي اإلعا ووة موون ةوو ي نوووفد مسوواعدة عم يووة ال لوو

مووون أجووول معاةوووة ارتياجوووات  ةووودمات  ووو   النقووول العووواماحلاوموووة موووؤةواً أربوووع رووواف ت ل ووودء 
 األ خال سوي اإلعا ة ع هل اعيدي التنقل والنقل. 
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 الهوية الجنسانية ين ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير يالمثليات والمثليفئة  -حاء 
ل مون فاوة امل  يوات وامل  يوني ومادوجوي امليول اةنسوي ومغوايوي ا ويوة ال يتعوض األ خا -25

وهنواي عودة  خصويات معووفوة مون ن وت  ،اةنسانية بوجٍ  عام ل تمييوا ضودهم ن أنتيغووا وبوبوودا
غوود  اً  ووالغني بالعاضووي أمووو ال ووأن أي مووواطن. ويُعتوورب ال وووا  بووني ا  ويووة وسوو م  ووأه نعوويشالااووة 

ن الووذين ميارسووون  و ال ووالغ وال يتعوووض 1993 ووانون اةوووائم اةنسووية لعووام   ووانو  مبوجوو  أراووام
بيوود أن أفعوواي ال وووا   ضووع ل م رقووة القضووائية عنوودما متووار  مووع ل م رقووة القضووائية بوضوواهم 

 .األردام أو بدون رضهل ال وا اآلةو

 حقوق الطفل -طاء 
األطاواي بااللتحواق باملدرسوة مون ( ع وهل م ال وة 145ينص  انون التع يم )القانون ر وم  -26

سوون اتامسووة وروود السادسووة عووووة. ونقوودم احلاومووة التع وويم ايووا ، وهنوواي الا وود موون املوودار  
االبتدائيووة وال انويووة الوو  نوفوهووا الدولووة. ونقوودم احلاومووة أيضوواً التوودري  املهووين والتقووين لألطاوواي ن 

 ية.املدار  ال انوية الواغ ني ن اكتساب مهارات عم 
، وع وووهل الووووغم مووون أن ن وووت رسووووممقابووول وهنووواي عووودة مؤسسوووات ةااوووة نتووويي التع ووويم  -27

نوووؤدي ولارة التع ووويم دوراً ذ ووووافياً ع وووهل املووودار   ،ولارة التع ووويمو ابوووة  ضوووع م ا ووووًة لاملووودار  ال 
 اتااة وميانها أن نغ قها ذسا رأت أها دون املستوى امل  وب.

سووؤولية موافووي نضوو  ع مبة ال اولووة امل اوووة ن ولارة التع وويم  نموواء ن مور وول ووع ة  وجوودون -28
 ما   ل املدرسة ن اةايوة ونتمتع بس  ات اإل واا ع هل ن ت املوافي.التع يم الوعاية النهارية و 

جمموعووووة موووون القوووووانني  2015مووووؤةواً ن نووووووين ال ووووا /نوفمرب أاوووودر جم ووووس النووووواب و  -29
 املتع قة باألطااي واأُلسو وهي:

 ؛2015موووع  انون  ضاء األطااي لعام  أ() 
 ؛2015لعام  (موووع  انون األطااي )الوعاية والت ين )ب( 
 ؛2015األطااي لعام موكا موووع  انون  )ل( 
) ووووانونجل عوووووم ن ذطووووار القضووووايا  2015موووووووع  ووووانون العنووووا املنووووا  لعووووام  )د( 
 اةنسانية(.

 مشروع قانون قضاء األطفال  
ن منوووع اوووط الوووو اب  2015دا مووون موووووع  وووانون  ضوواء األطاووواي لعووام يتم وول ا وو -30
النسوووام  وووي حلي ولووة دون واوومهم ن مقت وول العمووو بسوو   اآلثووار والنتووائ  السوو  ية ل و وووع ن وا

اةنائي. وُ دد القانون ذجواء العدالة اةنائية لألطااي مون أجول مسواعدة األطاواي الوذين نتعامول 
ار عم ية العدالة اةنائية التق يديوة. وسوياون هنواي املايود مون العكيوا ع وهل معهم العدالة ةارل ذط
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مسووواعدة فُووووادى األطاووواي ونقيووويمهم هبووودا مسووواعدة ال اووول ع وووهل ال قووواء ةوووارل نسوووام العدالوووة 
ويستخدم القانون م ادئ العدالة التصاحلية لدى التعامل مع األطااي وا دا من سلوت  .اةنائية

بدرجوٍة أكوورب ن خمالاوة القووانون. ويونص القووانون أيضواً ع ووهل اإلجووواءات  هوو موونعهم مون االنغمووا 
ال لمة لتحويل القضايا بعيداً عن ذجواءات احملامة الومسية من أجل ذرساء عم ية نقييم لألطاواي 

 هبدا ا اس  وارات نعام القضايا ال  ي ورها ال ال. 
دين واألةصائيني االجتمواعيني ال جم س لقضاء األطااي يضم أعضاء من رجاي الو ُ  -31

 رالتو .ل ال ال أمام اي س عوضاً عون الوذهاب م ا ووًة ذىل احملاموة مون أجول نقيويم و اضياً ومي ُ 
وووأن املنحووهل الوووذي . ويتخووذ اي ووس  ووواراً بوجووو  نسوووهووووح احلووادم موون لاواووة الونتوواح ل  اوول 
 ُ دماً حتقيقاً ملص حة ال ال الاض هل مبواعاة مجيع السووا. سيمضي في 

 أايوة منواي ال اولن  موع أطاواي طةووينورعايت  ورفاه   الاورية س مة ال الل سياونو  -32
بالغووة لوودى ال ووت ن ات وووات املناسوو ة ل مسوواعدة واالسووتءابة حلمايووة ال اوول موون ة ووو ذحلوواق 

أهووم  توواجون ذىل احلمايووة وأن اووحتهم أو  ن وونيذسا  أضوووار جسوويمة بوو . ومياوون انتووااع األطاوواي
 ت و م ا و. معوضةس متهم 

األراوام ويونص ذاودار ويُ غي هوذا القوانون العقوبوة ال دنيوة بواواها ةيواراً مون ةيوارات  -33
 ع هل االرتءال ن أماكن ذ امة طمنة لألطااي ك ديل عن ذيداعهم ن السءن.

 2015ام األطفال لع )رعاية وتبني( قانون  
مجيع اإلجوواءات ولاي ينص ع هل أن ناون األطااي  رعايةُوضع القانون حلماية ونعايا  -34

اعت ووارات نُواعووهل ن املاووان  عايتوو  ورفاهوو ال اوول أي سوو مة ال اوول ور ب املتخووذة اتااووةوالقوووارات 
اء ل ذجووو جيوو  أن ياووون كوووين  ووي امل وودأ ناسوو  عنوودما يُنتَوواع ال اوول موون رضوون أبويوو . و  ،األوي
 .األسوة رس  اال تضاءص حة ال ال الاض هل وغده من األطااي ن مليُتخذ 

 التبني  
املايوود موون يوونص ع ووهل فوووض يسووعهل القووانون ذىل ذاوو ح القووانون احلووا  املتع ووي بووالت ين و  -35
رعايووة ال اوول الووذي سيخضووع لعم يووة الت ووين. وهنوواي أيضوواً و ع ووهل ذجووواءات الت ووين حلمايووة  و ابووةال

يت ناهم أ خال يعيوون ةارل أنتيغوا وبوبودا. ويونص القوانون  طااي الذيناألأراام نتع ي  ماية 
  املايد من الو ابة احلاومية ع هل عم ية الت ين.ذضااء الت ين من أجل معنية بع هل ذنواء ةنة 

 2015لعام  األطفالقانون مركز   
واوووم أو فووووق بوووني أي يعووود هنووواي  ن. و يووونص القوووانون ع وووهل نسووواوي األطاووواي ن املوكوووا -36

النامجووة  القائمووة ، و ود أُلغيووت مجيووع الاوووق ةارجوو واملولوووديناألطاواي املولووودين ن ذطووار الاوجيوة 
رقووق اإلرم والواوية ع هل اوعيد  هامة ن عاتذلت و د كان لعن احلالة الاوجية آلباء ال ال. 

  أرد األبوين. لدى وفاةن املساواة ن املدام ري مجيع األطااي  من ريث
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 تخفيف حدة الفقر -ياء 
ولارة التحوووووي االجتموووواعي هووووي الووووولارة الوووو  نضوووو  ع باملسووووؤولية الوئيسووووية عوووون التنميووووة  -37

االجتماعيووة واال تصووادية ل   وود. و وود ناووذت احلاومووة الا وود موون الووربام  االجتماعيووة ل مسوواعدة 
وهوو  وع ة مون ُ وَع  ولارة التحووي االجتمواعي  مات  األواوياءد من الاقو. ويض  ع ع هل احل
لاقووواء واملعوووولين. ويت قووهل أولاوووت األ ووخال أيضووواً ذىل اكوول أسووو وعني   دفوووع بوودي ذعانوووةمبسووؤولية 

املنحووة املقدمووة لتحسووني املنوواي مسوواعدة ماليووة حموودودة إلجووواء ذاوو رات ن منووال م موون ةوو ي 
 . عولون منحاً بسي ة لدفع نااليا اةنالةويت قهل امل

حووود جتماعيوووة واال تصوووادية ن ال  ووود ول ل تنميوووة اال سياسوووات وة  ووواً ناوووذت احلاوموووة و  -38
ذىل التخايوا مون الاقوو ومسواعدة  م ا ووة . وهناي عدة مواريع نومويوالتخايا من وطأة الاقو

ن السوووواعة  اتدوالر  7.50الاقووووواء واملعووووولين. و وووود رفعووووت احلاومووووة احلوووود األدو لألجووووور موووون 
مبوجوو  اووت  2015ن السوواعة اعت وواراً موون األوي موون كووانون ال ا /ينووايو  اتر دوال 8.20 ذىل

  انو . 
ولووودى احلاوموووة بونوووام  ل وج وووات املدرسوووية لألطاووواي ن املووودار  الووو  مت اهوووا الدولوووة،  -39

وارد من دوالرات  ووق الاواري  ن اليووم. ويقودم املووووع  ونقدم الوج ات بتا اة  درها دوالر
ساةنة ذىل مجيع أطاواي املودار  االبتدائيوة الوذين يوواركون ن امل وادرة. وال يوون ط  وج ات غذائية

 وهو يت قهل ذعانات طائ ة من احلاومة.  مبستوى ذماانيات األ خالاملوووع 
وناذت احلاومة بوناجماً لتقدط مني الاي املدرسي وهوو متواح ةميوع املوواطنني وال يوون ط  -40

ةميووووع املووووواطنني الووووذين لووووديهم أطاوووواي ن املدرسووووة االسووووتاادة موووون ومياوووون  مبسووووتوى ذماانيوووواهتم
 الربنام  سواء أكانت املدرسة ةااة أم عامة. 

 شركة بي دي في كاريبي أنتيغوا وبربودا المحدودة  
( هوي  وووكة راوميووة   دي ن كوواري  ووكة   دي ن كوواري  أنتيغووا وبوبووودا احملودودة ) -41

كواري .   -فيموا يتصول بتاعيول م وادرة ال وعو  2005د نأسست ن عام مم وكة بالاامل ل دولة و 
ووذت امل وووادرة ن رايوان/يونيوو   باال وووعاي مووع راوموووة فنوواوي  مووون أجوول  وووعوب  2005و وود ا ت

 -كووواري  التنميوووة االجتماعيوووة   -أموياوووا ال نينيوووة ومن قوووة ال حوووو الاووواري . ونعوووال م وووادرة ال وووعو 
نارة الاواوة ل   ودان املوواركة لووواء الو وود مون فنواوي  بوووو  نسواه ية اال تصادية ن املن قة بإ

واسووتخدام املوودةوات لتمويوول بووووام  اجتماعيووة نومووي ذىل حتسووني نوعيوووة احليوواة مووع العكيووا بصووواة 
ةااوووووة ع ووووووهل الااوووووات الضووووووعياة. و وووووواركت  ووووووكة   دي ن الاوووووواري  ن عووووودد موووووون الووووووربام  

 االجتماعية. 
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 إعانة مالية إلى المسنين من أجل خدمات المرافق العامةبرنامج تقديم   
هووو موووووع موون  ةوودمات املوافووي العامووةاملسوونني موون أجوول ذعانووة ماليووة ذىل بونووام  نقوودط  -42

وهووو ماتوووح  2008املووواريع االجتماعيووة لووووكة   دي ن الاوواري . و وود بوودأ الربنووام  ن عووام 
أمووام مجيوووع املتقاعووودين املسوووء ني ن نسوووام الضوومان االجتمووواعي ن أنتيغووووا وبوبوووودا. ويتاوووون مووون 

. ويوجوود مووةةوودمات املوافووي العادوالر ُنسووتخدم لتسووديد فووواند  100ذعانووة ماليووة  ووهوية  وودرها 
مسوتايد مون هوذا الربنوام . وياوتي التسوءيل ن هوذا الربنوام  موونني  4 600 رالياً ما يايود ع وهل

 ن العام ن أيار/مايو ونووين ال ا /نوفمرب. 
 برنامج إعانة السكان  

بونام  ذعانة الساان هو أيضاً بونام  اجتماعي من بوام    دي ن الااري  و د بودأ  -43
. وُنسووتخدم ن ذطووار هوذا الربنووام  ب ا ووة سووح  لتووفد اإلعانووة الغذائيووة ل ااووات 2009ن عوام 

احملوومة ا تصادياً واأل خال سوي اإلعا ة. وال ياوض رود أدو ل سون، و ود ُوضوع الربنوام  مون 
أجل مساعدة األ خال سوي الدةل احملدود أو املعدوم الذين يعيوون حتت ةط الاقو. وع هل  

ن ن قووووي مسوووتحقات مون  وووة مبسووووتوى ذماانيووواهتم نقووودط ط وووو  يُنسوووو فيوووو  األ وووخال الوووواغ ني 
ل موافقة ع يو . ولاوي  وي لأل وخال احلصووي ع وهل ن وت االسوتحقا ات، يووع  ع ويهم نقودط 

العءووا  وذث ووات اإلعا ووة أومووا ي  ووت جنسوويتهم أو رصووو م ع ووهل الوودةل أو عوودم رصووو م ع يوو  
دوالراً كوول  ووهو ُيسووتخدم ن  ووواء  250  غوواً  وودره ومووا ذىل سلووت. ويت قووهل املسووتايدون م ال وو 

األغذيووة ومووواد  خصووية خمتووارة موون  وووكة التسووويي املوكايووة واملتوواجو الاووربى  السوووبو ماركووت  ن 
 وخص  2 000 املدينة واملناطي الوياية. و د استااد من هذا الربنوام  منوذ ذنووائ  موا يوبوو ع وهل

  من ساان أنتيغوا وبوبودا.
 خال الذين هم ن سن ال مانني من العمو وما فوق ويعيوون بدةل حمودود و ي لأل -44

دوالراً  ووووهوياً  250دوالر ن الوووووهو لتسووووديد فووووانورة املوووواء و 100احلصوووووي ع ووووهل بوووودي بقيمووووة 
الووو م احملوودد فووإن ع وويهم  ةوودمات املوافووي العامووةلتسووديد فووانورة الاهوبوواء، وعنوودما نتءوواول فووانورة 

ناسوووهم. ويتم ووول أثوووو هوووذه ال ووودالت السوووخية ن ن قوووي معسوووم األ وووخال نسوووديد امل  وووغ الاائووود بأ
 الذين ااولوا ال مانني من العمو الاهوباء واملياه جماناً. 

ونقووودم  وووع ة الوعايوووة االجتماعيوووة ل موووواطنني مووون ةووو ي الربنوووام  احلاوووومي ل مسووواعدة  -45
هوذا الربنوام  ةودمات الوعايوة ذىل والوعاية املنالية املقدمة ذىل املسنني وغدهم مون املسوتايدين مون 

املسووووونني القاعووووودين ن املنووووواي واملعوووووو ني ن  وووووال ةووووودمات مناليوووووة ووج وووووات غذائيوووووة وأنوووووو ة 
 اجتماعية. 

 مركز جيلبر للتنمية الزراعية والريفية  
موكووووا جي وووورب ل تنميووووة الاراعيووووة والويايووووة هووووو موفووووي نوووودري  رائوووود يقوووودم بوووودائل ذجيابيووووة ن  -46

 العمالة. ويهدا هذا املوفي ذىل مساعدة الو اب والنساء. األعماي احلوة و 
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أنووواح املوكوووا نووووفد  1993وهوووو موكوووا ل تنميوووة والتووودري  ن املنووواطي الويايوووة، ومنوووذ عوووام  -47
السادسووة عووووة وال  ثووني  التوودري  ن جمووا  الاراعووة وننسوويم املووواريع ل ووو اب الووذين هووم مووا بووني

املوكوا ع وهل املهوارات احليانيوة ومهوارات ننسويم املوواريع موع  من العمو. وركا التدري  الذي يقدم 
التوديد بصاة ةااة ع هل اسوتخدام املووارد ال  يعيوة ن الاراعوة وغود سلوت مون أ وااي املوواريع 
التءاريووووة الويايووووة. ونسووووتهدا الووووربام  والوووودورات املقدمووووة ن املوكووووا الووووو اب والنسوووواء ن مسووووعهل 

الوعايووة االجتماعيووة ومسووتوى معيوووتهم ومعاةووة وكاالووة لتحسووني مسووتوى مووا  صوو ون ع يوو  موون 
 ن ورهم واستدامتهم. مواا ة 

وموكوا جي وورب هووو بونووام  مسوواو  نووابع ل انيسووة املي وديووة ويت قووهل املسوواعدة والوودعم موون  -48
واملوووظاني الانيووني موون ولارة  املوافووي العامووةراومووة أنتيغوووا وبوبووودا الوو  نتم وول مسووااتها ن نقوودط 

عووة وذنارووة األراضووي توجيووي الربنووام . ويوووفو املوكووا جمموعووة واسووعة موون الوودورات التدري يووة ن الارا
جمووواي الاراعوووة وم وووادئ ال ووو د األساسوووية وذدارة األعمووواي وةدموووة العمووو ء واألغذيوووة واملووووووبات 
واناعة املنسوجات وايانة اليخوت ودورة مسوائية ن جمواي نانولوجيوا املع وموات واالنصواالت. 

 ن ن  ية ارتياجات املواطنني. جداً وكا بارع وامل

 خدمات الرعاية الصحية -كاف 
 مركز مونت سانت جون الطبي  

موكووا مونووت سووانت جووون ال وو  هووو املستووواهل الوئيسووي ن أنتيغوووا وبوبووودا و وود أاوو ي  -49
وواهل . ونقوم بإدارة هذا املستواهل  ووكة مت اهوا الدولوة. و تووي املستذ واا ولارة الصحةحتت 
سويواً ويقدم طائاة واسعة من اتدمات ذىل املقيمني. ويت قهل املقيمون الوذين يغ ويهم  185ع هل 

نسووووام اسووووتحقا ات اتوووودمات ال  يووووة الوعايووووة جمانوووواً ويوووودفعون رمسوووواً رمايوووواً لقوووواء بعوووو  ةوووودمات 
 التوخيص واالةت ارات.

 مركز السرطان  
وهووو يقووع ن املن قووة احملي ووة مبوكووا  2015افتُووتي موكووا السوووطان رمسيوواً ن رايوان/يونيوو   -50

مونوووت سوووانت جوووون ال ووو  ملعاةوووة موضوووهل السووووطان ن أنتيغووووا وبوبوووودا وةارجهوووا. ون قوووهل املوكوووا 
مؤةواً  هادة من الوكالة الدولية ل  ا ة الذرية املسؤولة عن التحقي من أن اتودمات فيموا يتصول 

 . خبدمات اإل عاع متموية مع املعايد املق ولة دولياً 
وكانت احلاومة است ا ية ن ننايذ الربام  والتدابد الوامية ذىل حتسوني اتودمات الصوحية  -51

ونوعيووة اتوودمات املقدمووة ذىل سوواان أنتيغوووا وبوبووودا. وذضووافة ذىل االسووت مار ن املعوودات اةديوودة 
ني من أجل موكا مونت سانت جون ال   وافتتاح موكا السوطان، استحدثت عدة بووام  لتحسو

 احة ساان أنتيغوا وبوبودا. 
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 برنامج عالج العيون  
الاناوي يوووة وهوووو بونوووام  يوووأ   احلاوموووة باال وووعاي موووعاسوووتحدم بونوووام  لعووو ل العيوووون  -52
نواوويات بووالع ل امل  وووب األط وواء موون فنوواوي  ذىل أنتيغوووا وياحصووون األ ووخال ويقوودمون  فيوو 
 مقابوووول ن موكووووا مونووووت سووووانت جووووون ال وووو كووووان ضوووووورياً. ويُعووووام األ ووووخال جمانوووواً دون  ذن

فووإهم يُنق ووون جووواً ذىل فنوواوي  ريووث يت قووون العنايووة ال  يووة  جوارووي توواجون ذىل عوو ل  وعنوودما
ال لموووة جمانووواً. وناوووذ بوناجموووان رووود اآلن. و ووود اسوووتااد مووون هوووذا الربنوووام  ك وووداً األ وووخال سوو 

دسوة العوني واملواء األلرق وغود سلوت مون الدةل احملودود واملسونون واأل وخال املصوابون بإعتوام ع
  أمواض العيون.

وهنوواي ليووادة ن ذضوووااء ال ووابع ال موكووواي ع ووهل ةوودمات الوعايوووة الصووحية، واتووودمات  -53
املتارة، وال سيما اتدمات املتع قة باودو  نقوص املناعوة ال وووية ن العيوادات الصوحية ايتمعيوة 

ون ال  . وجوى نوسيع ن اق بونام  الغسيل هبدا  ايا الضغط ع هل موكا مونت سانت ج
الا ووووووي ن موكوووووا مونوووووت سوووووانت جوووووون ال ووووو . ونوسوووووع الربنوووووام  مووووون ريوووووث عووووودد األجهووووواة 

 واأل خال الذين ميانهم احلصوي ع هل أجهاة الغسيل الا وي. 
نتووألا موون أاووحاب املصوو حة  لجنةةة وطنيةةة للحفةةاا علةةى الصةةحةو ووا ت احلاومووة  -54

ل تعامول  ع يها الولارةصحة احلاومي. ووضعت ال ءنة سياسات وافقت الوئيسيني داةل   اع ال
مووع عواموول ات ووورة املون  ووة بوواألمواض غوود السووارية. وهتوودا ال ءنووة ن هايووة امل وواا ذىل حتقيووي 

 و ووعت احلاوموة. ن املائوة ن مجيوع الوفيوات املون  وة بواألمواض غود السوارية 25 اي  بنس ة 
 توعيوة العاموة واسوتخدمت خمت وا الوسوائط إلعو م اةمهوور ون قياوو  ن أيضواً ن بونوام  نوويط ل

جمووواي أفضووول املمارسووووات مووون أجوووول جمموعوووة متنوعووووة مووون املووووواكل الصوووحية، مبووووا يوووومل موووووض 
 الساوي وارنااع ضغط الدم والصوع. 

 نظام استحقاقات الخدمات الطبية  
ال ووو  نوووديوه مؤسسوووة  نسوووام اسوووتحقا ات اتووودمات ال  يوووة هوووو نسوووام ل توووأمني الصوووحي -55

 انونية. ويت قهل املواطنوون الوذين يسوهمون ن النسوام بتسوديد  سوط  وهوي أو أسو وعي ةودمات 
ط ية جمانية ملعاةة األمواض املومولة بالنسام. ويومل نسام استحقا ات اتودمات ال  يوة الا ود 

ا ن سلووووت موووون األنسمووووة املصووووممة إلطوووو ع اةمهووووور ع ووووهل العووووادات واملمارسووووات الصووووحية، مبوووو
  املنافسات ومسابقات العدو الودية وما ذىل سلت.

 القضايا الجنسانية  -الم 
مديويوووة الووووؤون اةنسوووانية هوووي  وووع ة ن ولارة التحووووي االجتمووواعي. ونضووو  ع املديويوووة  -56

باملسؤولية األوىل عن نعايا النهوض باملوأة ن أنتيغوا وبوبودا. ون وتمس املديويوة حتقيوي املسواواة بوني 
اةنسني ونتاح ةدماهتا أيضواً ل وجواي. ونعمول مديويوة الووؤون اةنسوانية ع وهل نعايوا املسواواة بوني 
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اةنسووني وحتقيووي مووواركة املوووأة مووواركة كام ووة ن احليوواة اال تصووادية والسياسووية ن ال  وود. ونتوووىل 
التع ووويم  املديويوووة  يوووادة بووووام  وموووواريع مووون أجووول النهووووض بووواملوأة ن أنتيغووووا وبوبوووودا عووون طويوووي

والتووودري  والووودعوة والتنميوووة الوخصوووية والتماوووني. ونتعووواون املديويوووة موووع وكووواالت ذ  يميوووة ودوليوووة 
ونقووويم  وووواكات موووع اةماعوووات احمل يوووة ن وضوووع املوووواريع ور قوووات العمووول واحل قوووات الدراسوووية 

ننسويم والربام . ونعمل مديوية الووؤون اةنسوانية ع وهل نعايوا التوعيوة بقضوايا اةنسوني مون ةو ي 
ر قووووات عموووول ومووووؤمتوات ور قووووات دراسووووية ومووووا ذىل سلووووت ومتووووار  ضووووغوطاً موووون أجوووول ذجووووواء 

 ذا رات ن اياالت ال  ميان أن نوال متييااً ضد املوأة. 
ونعمووول املديويووووة عووون ك وووو  مووووع الوووولارات احلاوميووووة األةوووووى، مبوووا ن سلووووت ولارة ننميووووة  -57

و وع ة الوعايوة االجتماعيوة و ووة  انة املعنية باإليودلواألمالو اب وولارات الصحة والعمل والاراعة 
الووووطة امل ايووة ن أنتيغوووا وبوبووودا لتعايووا الوووعي اةنسووا  ونقوووم بضووغو  موون أجوول اإلاوو ح ن 

 جماالت  د نن وي ع هل متييا ضد املوأة. 
و د وضعت مديوية الوؤون اةنسانية بوام  وأنارت التدري  ملوظاي ذناواس القوانون ن  -58

جما  العنوا املنوا  والعنوا اةنسوي. ونسوعهل الوربام  ذىل جعول مووظاي ذناواس القوانون رساسوني 
الرتياجوووات الضووووحايا ول صوووودمات الووو  نصووووي هم. وننوووووط املديويوووة أيضوووواً ن مسوووواعدة ضووووحايا 

الوووودعم واملوووووورة ذىل مجيووووع الضووووحايا ع ووووهل ونقوووودم اإلدارة سووووداء املوووووورة  ووووم، االاووووار بال وووووو وذ
املسووتوى العم ووي. ونوووغل مديويووة الوووؤون اةنسووانية مووع وكالووة أةوووى ة وواً هانايوواً لأللمووات موون 

 أجل األ خال الذين يتعوضون لإليذاء واتدمة متارة أيضاً ل ءميع سكوراً وذناثاً. 
نسوويم سوو ت عامووة إلسكوواء الوووعي بووالعنا ضوود املوووأة هبوودا و وود  وووعت املديويووة ن ن -59

بوووالغ ن معاةوووة املسوووائل الووو  نوووومل النسووواء  وعم وووت اإلدارة بنووووا نغيووود املوا وووا ن ايتموووع. 
 واألطااي. 

ونووووغل مديويوووة الووووؤون اةنسوووانية موووع وكالوووة أةووووى ة ووواً هانايووواً لأللموووات مووون أجووول  -60
تدمة متارة أيضاً ل ءميع سكوراً وذناثاً. وبوج  عام ال متيا األ خال الذين يتعوضون لإليذاء وا

ممارسات احلاومة وغدها من املؤسسات العاموة ضود املووأة. وال نتضومن القووانني أراامواً نووال 
جووأة ع وهل عودم جووال التمييوا ضود األ وخال ع وهل و  متييااً ضد املوأة ألن الدسوتور يونص بوضووح

ين  وي دومواً مون الناريوة العم يوة،  قوي. بيود أن سلوت  ود الأسا  جنسهم ودينهم ومنووأهم ال  
وع وووهل سووو يل امل ووواي نضووو و الاتيوووات ال ووووا  يصووو حن روامووول ن املدرسوووة ذىل نوكهوووا ن ك ووود مووون 
األريوووان وغال ووواً موووا ياضوووي سلوووت ذىل عووودم ذمتوووام نع ووويمهن. ويُعووواى سلوووت ن أغ ووو  األريوووان ذىل 

اليوة ال ذىل األسو اب القانونيوة. واحلقيقوة أن القوانون يونص املعايد واملمارسات ال قافيوة والووؤون امل
ع هل ذلاامية التع يم من سن ال ال ة ورد السادسة عوووة، لاون الوا وع يودي ع وهل أن األمهوات ن 

 سن املواهقة ُ ومن من مواا ة نع يمهن. 
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 العنف المنزلي  
الربملوووان أي اي وووس األدو اووودر مووووووع  وووانون جديووود يتع وووي بوووالعنا املنوووا  ن غووووف   -61

واي س األع هل. وي تمس موووع القانون نقدط املايود مون احلمايوة لضوحايا العنوا املنوا  وحتديود 
أراووام ملووني أوامووو احلمايووة ومووا يتصوول بووذلت موون مسووائل. ويّسوو م موووووع القووانون بووأن العنووا 

لعنوا املنوا  هوم مون النسواء. املنا  جومية ة دة ضود ايتموع وأن الغال يوة العسموهل مون ضوحايا ا
نووفد  1992ويوال العنا املنا  عق ة أمام حتقيي املسواواة بوني اةنسوني. وي وتمس  وانون عوام 

سووو ل انتصووواا ونعايوووا ماافحوووة العنوووا املنوووا  )اإلجوووواءات املسوووتعء ة(. وميوووني القوووانون اةديووود 
ا نعويووا أوسوع ن ا وواً وهوي نووومل مصو  ي الع  وة املناليووة ناسوداً أوسووع. فع وارة العنووا املنوا   و

راليووواً ع وووهل وجووو  التحديووود اإليوووذاء اال تصوووادي والتخويوووا واملضوووايقة والتعقووو  وذحلووواق الضوووور 
ونوودمد املمت اووات وا تحووام منوواي مقوودم ال  وو  وماووان عم وو  وع ادنوو  وهووي أمووور ن ناوون واردة 

 . 1992ن  انون عام 
يوووا بووودون أموووو  ضوووائي عنووودما يُعتقووود أن وميوووني القوووانون اةديووود اووو رية ل وووووطة ل تو  -62

 خصوواً  وود اأووو  أو  تموول أن ياووون  وود اأووو  ن سوو وي ي  ووغ روود العنووا ال وود  ومياوون أن 
 ياضي ذىل ذاابة بدنية ة دة أو ذىل الوفاة. 

 العمل والعمالة -ميم 
عمول مواعاهتوا  دد  انون العمل ن أنتيغوا وبوبودا املعايد الدنيا ال  يتعني ع هل أربواب ال -63

فيمووا يتع ووي مبمارسووات العموول ن ال  وود  يووث نووومل  وووو  العموول ومسووائل الصووحة والسوو مة 
واحلوي ن االنضومام ذىل نقابووة العمواي واملااوضووة اةماعيوة ومووا ذىل سلوت. ويوونص  وانون العموول ن 

ةمعيوات رقوق اإلنسان األساسوية ل عمواي ن رويوة التءموع وناووين ا سايةأنتيغوا وبوبودا ع هل 
ونووووايل النقابوووات العماليوووة. ونتمتوووع نقابوووات العمووواي  ويوووة االضووو  ع بأنوووو تها دون نووودةل 
ةووارجي. وجييووا  ووانون العموول لنقابووات العموواي التنسوويم واملااوضووة اةماعيووة دون نوودةل. و سووو 

 القانون أيضاً األعماي االنتقامية ضد األفواد الذين يضوبون عن العمل. 
عوودة بوووام  نومووي ذىل مسوواعدة الووو اب ع ووهل ن قووي التوودري  واكتسوواب ولوودى احلاومووة  -64

مهارات العمل. ويعمل بونام  اتربة ن العمل اةديد الذي نديوه ولارة العمل ع هل ذجيواد أمواكن 
عموول لأل ووخال ملوودة نصوول ذىل سووتة أ ووهو. وياتسوو  األ ووخال طووواي األ ووهو السووتة ةووربة 

قواء عم هوم. ويهودا الربنوام  ذىل حتسوني فوول رصوو م رقيقية ن جماي العمل ويت قوون أجوواً ل
  ع هل العمل وجع هم أك و جاهاية لسوق العمل.

 جامع للعمالة المركز ال  
املوكوا اةوامع ل عمالوة الوذي نوديوه ولارة العمول ن نيسود نعيوني املوواطنني ال وار ني  يسهم -65

روة. ون وتمس الورودة مسواعدة عن عمل من الذين لديهم موؤه ت مناسو ة لووغل الوظوائا املتا
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األ ووخال ع ووهل ذجيوواد عموول وذعووانتهم ن مجيووع ايوواالت املتع قووة بووالع ور ع ووهل عموول مبووا يووومل 
  نقدط ةدمات املوورة ون ويو املهارات وما ذىل سلت.

 الثقافة -نون 
رووي هووام موون رقوووق اإلنسووان لوووع  أنتيغوووا وبوبووودا. ذن اووون ال قافووة احمل يووة ونعاياهووا  -66
الوطنيووة والووعوي   ووا. وأبووول  االرتاوواالتي ةنووة وطنيووة ل رتاوواالت نتوووىل مسووؤولية ننسوويم وهنووا

 ن ي  ارتااالت االستق ي.  ياونااي الصياردم ثقان هو ال

 بناء القدرات والمساعدة التقنية -سين 
أيووة مؤسسووة نتوووىل مسووؤولية موا  ووة موودى امت وواي احلاومووة ملخت ووا  ال نوجوود روود اآلن -67

يوجوود نسووام ل  يانووات  ووادر ع ووهل نوووفد املع ومووات ال لمووة  التااماهتووا ن جموواي رقوووق اإلنسووان. وال
 لتءميع التقاريو املتع قة  قوق اإلنسان ن رينها. 

توودربني الووذين ناموون ةااووة موون املوووظاني امل وروودةوهنوواي راجووة ذىل املسوواعدة إلنووواء  -68
مسؤوليتهم الوريدة ن ذط ع اةمهور ع هل التاامات الدولة ن جماي رقوق اإلنسان، والتحقيوي 

 ن  ضايا رقوق اإلنسان بغوض ذنواء مصوا ل  يانات وذعداد نقاريو مد كانت م  وبة. 
    


