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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
   ٢٠١١مايو / أيار١٣- ٢جنيف، 

) ج(١٥وق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

   *ساموا    

إىل عمليـة    ست جهات معنيـة       من )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة      
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . االستعراض الدوري الشامل  

رير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من         وال يتضمن التق  . جملس حقوق اإلنسان  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل 

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات          . بادعاءات حمدَّدة 
أمـا  .  دون تغـيري   الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية         

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل        
وتتاح على املوقع الشبكي . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها     

للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع املعلومـات            
 وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي               .الواردة

  .أربع سنوات
  

__________ 

 .املتحدةإىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا   *  
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   واإلطاراملعلومات األساسية  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ساموا على التصديق علـى  " نوال) "Nuanua O Le Alofa) NOLAمنظمة  شجعت  -١

 حبيـث  ٢٠١١توقيع عليها يف موعد أقصاه عـام      اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال     
 ٢٠١١يتزامن ذلك مع البالغ الصادر عن أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ الذي حيدد عـام                

ساموا بأن  " نوال"وأوصت منظمة   . عاماً تقوم خالله مجيع بلدان احمليط اهلادئ بإقرار االتفاقية        
  .)٢(قيام هبذه العمليةتلتمس املساعدة من املنظمات اإلقليمية املختصة لل

بـأن  ) املنظمة اجلامعـة  (وأوصت منظمة ساموا اجلامعة للمنظمات غري احلكومية          -٢
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           : تصدق ساموا على  

وبروتوكوله االختياري؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري؛            
قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               واتفا
املهينة وبروتوكوهلا االختياري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            أو

االختياري؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية            
 بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة؛       ١٦٩لدولية رقم   منظمة العمل ا  

والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكوالن           
االختياريان التفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            

وأوصت املنظمة اجلامعة بأن تصدق ساموا، علـى        . )٣()دون تصديق املوقع عليها   (القسري  
األقل، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء           
على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة            

ة أو املهينة، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،           العقوبة القاسية أو الالإنساني    أو
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك قبـل إجـراء              

ويتعني على ساموا، بعد أن تـصدق       . ٢٠١٥االستعراض الدوري الشامل املقبل هلا يف عام        
  .)٤(يضاً يف قانوهنا احملليعلى كل معاهدة واتفاقية مدرجة أعاله، أن تدجمها أ

حكومة "أن  ، يالحظ   وباإلشارة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         -٣
فصل اجملـرمني   تنصان على ني اللت ١٠ من املادة    ٣ و ٢دولة ساموا املستقلة تعترب أن الفقرتني       

إال إىل  انوين، ال تشريان    األحداث عن الكبار ومعاملتهم املعاملة املناسبة لسنهم وملركزهم الق        
انون اجملـرمني األحـداث     التدابري القانونية املدجمة يف نظام محاية القاصرين، وهو ما يعاجله ق          

مجيع اجملرمني األحداث وفقاً ألحكام العهد الدويل اخلاص        ، الذي يكفل معاملة     ٢٠٠٧ لعام
  .)٥(باحلقوق املدنية والسياسية
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  يوالتشريعالدستوري اإلطار   -باء   
اجلزء الثاين من دستور ساموا ينص على بعض احلمايـة          الحظت املنظمة اجلامعة أن       -٤

اإلنسان وأن ساموا طرف يف ثالثة صكوك من الصكوك األساسية الدولية حلقـوق             حلقوق  
 فـإن  ،وأشارت إىل أن محاية حقوق اإلنسان وإن كانت راسخة نوعاً ما يف ساموا    . اإلنسان

شى مـع املعـايري     ا إطار قانوين شامل حلماية حقوق اإلنسان يتم       ساموا مل تنجح يف اعتماد    
وأوصت بأن تعمل ساموا على إدماج معاهدات حقوق اإلنسان الـيت صـدقت             . )٦(الدولية

  .)٧(عليها يف القوانني احمللية
السياسات والتـشريعات   معظم  ساموا على التزامها مبراجعة     " نوال"وهنأت منظمة     -٥

وأضافت أنه ينبغي تشجيع ساموا على      . )٨(اإلعاقةملتعلق منها بقضايا    االقائمة، وبصفة خاصة    
تنفيذها للـسماح لألشـخاص ذوي اإلعاقـة        على  و مراجعة سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية   

  .)٩(ملشاركة بصورة بناءة يف تنمية ساموا على مجيع املستوياتبا

  حلقوق اإلنسان  والبنية األساسية اإلطار املؤسسي  -جيم   
مببـادئ  "بأن تنشئ ساموا جلنة معنية حبقوق اإلنسان عمالً         املنظمة اجلامعة   أوصت    -٦

ومن شأن هـذه    . ٢٠١٥يف عام   قبل موعد االستعراض الدوري الشامل املقبل هلا        " باريس
دعاءات الاهليئة أن تستمع لشواغل مجيع أهايل ساموا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن تتصدى ل            

وينبغي أن تكون هـذه اللجنـة       . وق اإلنسان يف مجيع شرائح اجملتمع     املتعلقة بانتهاكات حق  
  .)١٠(باملوارد الكافيةوينبغي تزويدها املعنية حبقوق اإلنسان جلنة مستقلة 

ومع . ١٩٨٨منذ عام    أن لدى ساموا مكتباً ألمني املظامل     املنظمة اجلامعة   والحظت    -٧
من هذا املكتب بسبب اإلطار احملـدود       االستفادة  ذلك، فلم يستطع العديد من أهايل ساموا        

وأوصت بأن تقوم ساموا بتثقيـف      . )١١(كفاية توعية اجلمهور بدور أمني املظامل     ملهامه وعدم   
َمن يتأثر من أفراد وجمموعات بصورة سلبية من        اجلمهور بشأن دور أمني املظامل لكي يتمكن        

يف خطة الطريـق    و. )١٢(املظاملالقرارات اإلدارية، وغري ذلك، من التماس املساعدة من أمني          
بـصورة  جلنة معنية حبقوق اإلنسان، من املزمع أن يستضيفها         اليت وضعتها ساموا حنو إنشاء      

املوارد الكافية هلذا املكتب والنظـر يف       أولية مكتب أمني املظامل، يتعني عليها أن تكفل توفري          
  .)١٣(ملتعلقة بالقطاع اخلاصتوسيع نطاق دور أمني املظامل لكي يشمل التحقيق يف الشكاوى ا

، بأن تدعم ساموا إنشاء جلنة معنية حبقـوق اإلنـسان           املنظمة اجلامعة كما أوصت     -٨
 تستضيفها ساموا، وتكون قادرة على االستماع إىل الشواغل املتعلقـة           ،ملنطقة احمليط اهلادئ  

عنيـة حبقـوق    حبقوق اإلنسان الواردة من بلدان منطقة احمليط اهلادئ اليت ال متلك جلنـة م             
  .)١٤(اإلنسان
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وزارة شؤون املرأة واجملتمع     ٢٠٠٨على اختيار ساموا يف عام      " نوال"أثنت منظمة   و  -٩
على الدعم املستمر   ، وكذلك   )١٥(مور اإلعاقة ألكمركز للتنسيق الوطين    والتنمية االجتماعية   

ل وطنية معنيـة  فرقة عمرعاية املعاقني وموافقتها على إنشاء   إىل منظمات   ساموا  الذي تقدمه   
وأوصت بضرورة تشجيع ساموا على دعم فرقة       . )١٦(باإلعاقة وقبول السياسة الوطنية لإلعاقة    

وتقنيـة  مالية وبـشرية    موارد  من  العمل الوطنية املعنية باإلعاقة من خالل تزويدها مبا يكفي          
ال اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـك       حقوق األشخاص ذوي    لتنفيذ أحكام اتفاقية    

الذي يتعلـق بـصورة مباشـرة       اجلديدة  اكو للعمل يف األلفية     و وإطار بي  ،التمييز ضد املرأة  
  . )١٧(بتحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة

  السياسة العامة  -دال   
 لكن هذه   ،بأن لدى ساموا خطة عمل وطنية للنهوض باملرأة       أفادت املنظمة اجلامعة      -١٠

ة عن تكافؤ الفرص، وبأنه ال تزال هنـاك عقبـات           اخلطة غري مدعمة بسياسة وطنية مكتوب     
. )١٨(متعددة ينبغي تذليلها قبل استفادة املرأة من التمتع باحلقوق على قدم املساواة مع الرجل             

السياسة الوطنية للمرأة وتدعمها، وهي سياسة قدمت أوالً إىل جملس         تقر ساموا   وأوصت بأن   
 وتتصدى جلميـع قـضايا      ٢٠٠٨ عام    ومرة أخرى بشكل منقح يف     ٢٠٠٤الوزراء يف عام    
اللجنـة املعنيـة   وينبغي وضع الصيغة النهائية هلذه السياسة قبل أن تنظـر  . التمييز ضد املرأة  

  .)١٩( يف التقرير املقبل لساموا٢٠١٣على التمييز ضد املرأة يف عام بالقضاء 
يف جمـال    حـىت اآلن  باألشواط الكبرية اليت قطعتها ساموا      " نوال"واعترفت منظمة     -١١

ومع ذلك، الحظت أن حمدودية املوارد املالية والتقنيـة         . االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة   
والبشرية الالزمة للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة هو عامل يسهم يف الـنمط البطـيء يف               

  .)٢٠(إحراز تقدم يف جمال اإلعاقة

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
إىل اإلجـراءات اخلاصـة     دائمة  أن ساموا مل توجه دعوى      املنظمة اجلامعة   الحظت    -١٢

وأشارت إىل أنه ميكن لساموا أن تستفيد مما تقدمه اإلجراءات          . التابعة جمللس حقوق اإلنسان   
. ددة تتعلـق حبقـوق اإلنـسان      ضايا حم يف ق إلبالغ  اخلاصة من خدمات املشورة والدعم وا     

  .)٢١( بأن توجه ساموا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصةوأوصت
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  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
قـائم  أن الدستور يكفل لشعب ساموا احلماية من التمييز ال    املنظمة اجلامعة    الحظت  -١٣

على أساس النسب أو اجلنس أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي أو غـريه مـن اآلراء، أو                  
غري أن أفراد   ).  من الدستور  ١٥املادة  (األصل االجتماعي أو حمل الوالدة أو الوضع األسري         

كما . شعب ساموا ال يتمتعون باحلماية من التمييز القائم على هذه األسس إال يف التشريعات             
أن هناك فئات حمددة يف اجملتمع ال تتمتع حبقوق اإلنسان على قدم املـساواة مـع                ظت  الح
. فليس هناك محاية من التمييز القائم على أساس اإلعاقة أو السن أو امليـل اجلنـسي               . غريها

  .)٢٢(وليس لدى ساموا تشريعاً إضافياً يتناول بصفة خاصة التمييز
بـسبب  ،  عاقة ال يزالون يواجهون   ذوي اإل  بأن األشخاص " نوال"واعترفت منظمة     -١٤

  .)٢٣(إعاقتهم، التمييز والتهميش على مجيع مستويات اجملتمع

   وأمنه الشخصي حق الفرد يف احلياة واحلرية  -٢  
. املرتيل ضد املرأة هو مشكلة منتشرة يف سـاموا        املنظمة اجلامعة بأن العنف     أفادت    -١٥

تلك اخلدمات وى والدعم إىل الضحايا، وال تتلقى  وتقدم املنظمات غري احلكومية خدمات املأ     
املنظمـة  وبينما أقـرت    . من احلكومة إال القليل من الدعم املايل أو غريه من أشكال الدعم           

أشارت إىل أنه قد    قد  أن األسرة متثل أقوى آلية لتقدمي الدعم االجتماعي يف ساموا، ف          اجلامعة  
 البديلة لفترة من الزمن، مبا يف ذلك املالجـئ          تزويد الضحايا املعرضني للخطر باملساكن    يلزم  

وأوصت بأن تقدم ساموا الدعم إىل املنظمات غري احلكوميـة     . )٢٤(والترتيبات األسرية البديلة  
 املرتيل واجلنسي، من خالل زيادة مواردهـا  املوجودة اليت تقدم اخلدمات إىل ضحايا االعتداء    

  .)٢٥(املالية
قـانون األمـان األسـري      مـشروع   إطـار   ه يتم يف    الحظت املنظمة اجلامعة أن   و  -١٦
ومع ذلك، فإن عملية    .  مراجعة التشريع املتعلق بضحايا االعتداء املرتيل واجلنسي       ٢٠٠٩ لعام

وأوصـت  . )٢٦(اور بشكل كاٍف مع اجملتمع احمللي     املراجعة هذه كانت بطيئة وافتقرت للتش     
، تشمل تقدمي محاية شاملة أكثر    للعنف داخل األسرة ل   تتصدى  بتوسيع نطاق التشريعات اليت     

مبا يف ذلك حتديث أحكام قانون األسرة لتقدمي الدعم إىل األشخاص الذين تأثرت حيـاهتم               
بسن مشروع قـانون    كما أوصت بأن تكفل ساموا التعجيل       . )٢٧(األسرية من جراء العنف   

  .)٢٨(األمان األسري
أن القانون جييز   ب البدين لألطفال    ملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب     وأفادت ا   -١٧

 مـن   ١٤العقاب البدين لألطفال يف املرتل وكذلك يف أوساط الرعاية البديلة مبوجب املادة             
 على محاية األطفال ١٩٦١ من قانون األطفال لعام      ١٢وفيما تنص املادة    . )٢٩(قانون األطفال 
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ليس يف هذا : " أنه منه على  ١٤دون سن الرابعة عشرة من سوء املعاملة واإلمهال، تنص املادة           
القانون ما يفسر على أنه ينتقص من حق الوالدين أو املعلمني أو أي شـخص               اجلزء من هذا    

 علـى حنـو     آخر خمول بسلطة قانونية على الطفل أو برعاية الطفل يف معاقبة هذا الطفـل             
لـة الالإنـسانية    وأشارت املبادرة العاملية إىل أن األحكام اليت حتظر العنف واملعام         ". معقول

 ال تفسر على ١٩٦٠ ويف دستور عام ١٩٦١املهينة املنصوص عليها يف قانون اجلرائم لعام  أو
وأعربت املبادرة العاملية عـن أملـها يف أن         . )٣٠(أهنا حتظر العقاب البدين عند تنشئة األطفال      

ين يسلط االستعراض الدوري الشامل الضوء على أمهية حظر مجيع أشـكال العقـاب البـد      
لألطفال يف مجيع األوساط مبا يف ذلك يف املرتل، وحثت ساموا على إصدار تشريع لتحقيـق                

  .)٣١(ذلك على سبيل األولوية
غري مشروع يف مـدارس     إىل أن العقاب البدين وإن كان       املنظمة اجلامعة   وأشارت    -١٨

فيما لتدريب  واوأوصت بأن توفر ساموا التثقيف      . منهافإنه ال يزال ُيمارس يف بعض       ساموا،  
يتعلق بعدم مشروعية العقاب البدين يف املدارس وعدم قبول أشكال التأديب اليت متس كرامة              

  .)٣٢(اإلنسان
أن العنف املرتيل واجلنسي ضد األطفال هو أمر منتشر وأنه     املنظمة اجلامعة    والحظت  -١٩

عتداء على األطفال ملكافحة االمحائية وأوصت بأن تتخذ ساموا تدابري . ال يعاجل بصورة كافية
 وبرامج  ، مبا يف ذلك تدابري وقائية     من اتفاقية حقوق الطفل   ١٩على النحو املشار إليه يف املادة       

  .)٣٣(رافق دعم األطفال ضحايا االعتداءملتثقيفية ومتويل 
فتواجـدهم يف   . يف أبيـا  البائعني  إىل ازدياد عدد األطفال     املنظمة اجلامعة   وأشارت    -٢٠

 من اتفاقية حقـوق الطفـل       ١-٣٢اعات الدراسة هو أمر خيالف املادة       الشوارع خالل س  
، إىل  املتعلقة حبق الطفل يف محايته من أداء عمل ميثل إعاقة لتعليمه، أو يضر بنموه االجتماعي              

وخيالف الضمانات اليت قدمتها حكومة ساموا بتوفري التعليم اإللزامي واجملاين حىت           غري ذلك،   
، وذلـك    البائعني ت بأن تتخذ ساموا تدابري للحد من عدد األطفال        وأوص. )٣٤(الصف الثامن 

 املتعلقة حبظر أسوأ    ١٨٢بشكل يتطابق مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
فورية للقضاء عليها، واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة         الجراءات  واإلأشكال عمل األطفال    

  .لسن االستخدام املتعلقة باحلد األدىن ١٣٨ رقم
أهنا تفهم أن ساموا بـصدد مراجعـة قـانون الـسجون            املنظمة اجلامعة ب  وأفادت    -٢١
ستـشمل  ليشمل ضمانات أكثر يف جمال حقوق اإلنسان، وأن هذه العمليـة             ١٩٦٧ لعام

فالعديد مـن   . غاتا رديئة جداً  يروف املعيشة يف سجن تافا    تعترب ظ و. التشاور مع اجملتمع احمللي   
؛ يقة للغاية؛ كما أن التزويد بالغذاء واملاء واملرافق الصحية األساسية غـري كـاف             املرافق عت 

وفضالً عن ذلك،   . ظروف قاسية وزنزانات صغرية   وُتحتجز جمموعات كبرية من السجناء يف       
بـأن ُتنـهي سـاموا    املنظمة اجلامعـة  وأوصت . )٣٦(أُبلغ عن حاالت اعتداء بدين وجنسي 

غاتا قبل أن حيني موعـد االسـتعراض        ن الظروف يف سجن تافاي    عية وحتسِّ إصالحاهتا التشري 
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التفتيش الصحي  إجراء  ، مبا يف ذلك من خالل       ٢٠١٥لساموا يف عام    املقبل  الدوري الشامل   
وينبغي لساموا  . )٣٧(لسجيناتلمرافق  للسجناء وتوفري   خدمات املشورة بشكل منتظم     وتوفري  

داء عمل غري مأجور ما مل تصدر احملكمة      ألالسجون  أن حتظر نقل السجناء بشكل مؤقت من        
وينبغي أن تقدم ساموا التدريب املهين وأن تتخذ تدابري أخـرى لتحـسني             . )٣٨(أمراً بذلك 

  .)٣٩(الفرص أمام السجناء بعد اإلفراج عنهم

  اإلفالت من العقابمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
إمكانية اللجوء إىل    ين من عدم كفاية   إىل أن شعب ساموا يعا    املنظمة اجلامعة   أشارت    -٢٢

أن العديد من الـسكان ال يـستطيعون حتمـل          كما  . القضاء وعدم تكافؤ الفرص يف ذلك     
هيئات دفاع عامـة، وال تـأمر       وجد  توال  . تكاليف االستعانة مبحام أو اللجوء إىل احملاكم      

غة الصعوبة وعندما تكون    احملكمة بتقدمي املساعدة القانونية إال يف حاالت الظروف املالية البال         
 وهذا الوضع يقوض من مبدأ املساواة أمام القانون واحلق املكفول يف            .اجلرمية عقوبتها اإلعدام  

لألشخاص الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف املشورة       )  من الدستور  ٩املادة  (حماكمة عادلة   
هم كاٍف يف اجملتمع    وال يوجد ف  . وهو أمر يعرض مواطين ساموا للخطر     . والتمثيل القانونيني 

بأن ُتنشئ سـاموا مراكـز   املنظمة اجلامعة وأوصت . )٤٠(للحقوق القانونية وحقوق اإلنسان 
 مبا يف ذلك املعلومات والتثقيف عن احلقوق        ،انيةاجملقانونية  الساعدة  املقانونية جمتمعية لتقدمي    

 التمثيل القـانوين   إىل األشخاص الذين ال يستطيعون دفع تكاليف     ، وحقوق اإلنسان  يةالقانون
وينبغي إتاحة اجملال للحصول على املشورة دون أن يكون ذلك مبوجب أمـر مـن               . اخلاص
 للدفاع العام لتحسني تكافؤ الفرص يف اللجوء إىل         وينبغي أن ُتنشئ ساموا مكتباً    . )٤١(احملكمة
  .)٤٢(القضاء
معاملـة   لتحـسني أن ساموا أصدرت مؤخراً تـشريعاً       املنظمة اجلامعة   والحظت    -٢٣

  .  مبا يف ذلك النص على إنشاء حمكمة لألحداث،األحداث يف إطار النظام القضائي
عـادة بـصورة تعكـس    إىل أن ضباط الشرطة يتصرفون  املنظمة اجلامعة   وأشارت    -٢٤

. قـوات الـشرطة   لدى  موا وحبقوق اإلنسان، وأن الفساد يعترب مشكلة        جهلهم بقوانني سا  
وأوصت . )٤٣( جهاز الشرطة وهي غري مستقلة مبا يكفي       وهناك حمكمة للشرطة تعمل داخل    

لزيادة فعاليتـها    بأن تكفل ساموا تقدمي ما يكفي من موارد بشرية ومالية إىل قوات الشرطة            
وينبغي أن توفر ساموا آلية خارجيـة       . )٤٤(ها وحملاولة القضاء على الفساد يف صفوف      وجناعتها

أن تتوفر هلذه اآللية اخلربة يف أوجه الـسلوك     ُتجري مراجعة مستقلة لسلوك الشرطة، وينبغي       
  .)٤٥(والعادات الثقافية
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التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة             حرية    -٤  
  السياسيةاحلياة و

إطـالع  عدم وجود أي سياسة أو تشريع يتعلقان بإتاحـة  املنظمة اجلامعة  الحظت    -٢٥
إال وفقاً لسلطتها التقديريـة،     تتيح مثل هذه الوثائق     ال  ثائق، وأن الوكاالت    اجلمهور على الو  

إلتاحـة  وينبغي أن تصدر ساموا تشريعاً يتعلق حبريـة اإلعـالم           . )٤٦(وعلى أساس خمصص  
القرارات اليت  عن  األموال العامة و  طالع على ما لدى احلكومة من معلومات عن استخدام          اال

أو بلغـة   /وينبغي توفري هذه املعلومات باللغة اإلنكليزيـة و       . تؤثر بصورة سلبية على األفراد    
  .)٤٧(ساموا يف أسرع وقت ممكن وبأدىن التكاليف املعقولة

بأنه يتعني على أهايل ساموا تقـدمي طلبـات إىل مفـوض            املنظمة اجلامعة   وأفادت    -٢٦
ار احلكومة  وإن كان إنذ  . ع يف مكان عام بأعداد كبرية     الشرطة للحصول على ترخيص للتجم    

ألسباب أمنية، فإن التمتع باحلق يف حرية التجمع ينبغي أال يكون           ضرورياً  مسبقاً قبل التجمع    
وأوصت بأن تلغي ساموا أي شرط يقضي بـأن         . )٤٨(رهن موافقة مسبقة من جانب الدولة     

  .)٤٩(حيصل اجلمهور على ترخيص من الشرطة قبل التجمع
إىل أن نظام االنتخابات يف ساموا ال يزال مزعزعاً يف بعض           املنظمة اجلامعة   وأشارت    -٢٧

ُتعِمـل  وأوصت بـأن    . يةالقرى بسبب توافق اآلراء الذي ُيفرض تقليدياً على مستوى القر         
 من خـالل     عاماً يف التصويت حبرية    ٢١ حق مجيع املواطنني الذين تتجاوز أعمارهم        ساموا

ري، دون أي ضغوط غري الزمة، وكذلك حق مجيـع املـواطنني يف الترشـيح               الساالقتراع  
أال تسمح ساموا باملمارسات وينبغي . القرىيف اآلراء  توافق  عضوية الربملان، بغض النظر عن      ل
املوارد لتثقيف الناخبني لكي يفهم املواطنـون       أن توفر   و لقروية اليت تقوض من هذه املبادئ،     ا

. حبرية يف الشؤون العامـة    ويشاركوا بالكامل   لكي  الذي يفضلونه و  احلق يف انتخاب املرشح     
وينبغي أن متكن ساموا مجيع أبناء شعبها املوجودين يف اخلارج مـن املـشاركة يف عمليـة                 

  .)٥٠(دون أن ُيشترط سفرهم إىل سامواغيابياً التصويت 
ة من ممثلني من أن ُتنشئ ساموا جلنة وطنية مستقلة مؤلفاملنظمة اجلامعة بكما أوصت   -٢٨

، ومنها القادة التقليديون ورؤساء الكنائس واملرأة والـشباب ملراجعـة            املختلفة جملتمعافئات  
وميكن ملثل هذه النظم البديلة أن تنص علـى متثيـل           . نظام االنتخابات والنظر يف نظم بديلة     

، يف تكـوين    وأن توصي بنظام يتيح للناخبني خياراً حقيقياً ينعكس، عند القيام بـه           ،  تناسيب
تعترف بأمهية املساءلة والشفافية    توصي املنظمة اجلامعة بأن تقوم ساموا، حيث        و. )٥١(الربملان

 لينص على إجراء استفتاء للبـت يف        الدستور بتعديل   الواجب تواجدها يف حكومة مسؤولة،    
غالبيـة  تعديالت إال مبوافقة غالبية أعضاء الربملان و      إقرار ال وينبغي عدم   . أخرىأي تعديالت   

  .)٥٢(اجلمهور الذي يصوت يف استفتاء
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 مـن   ٤أن عدد النساء حالياً يف برملان ساموا ال يتجاوز          املنظمة اجلامعة   والحظت    -٢٩
وال تزال هناك عقبات كبرية علـى مـستوى          . عضواً ٤٩جمموع عدد أعضاء الربملان البالغ      

 ينص القانون على أهليـة      وفيما. القرى حتول دون تقدمي الدعم إىل املرأة كمرشحة سياسية        
، فإن بعض القرى ال تسمح للنساء اليت هلا ألقاب رئاسـية        للمناصب السياسية  املرأة للترشيح 

وقد حال ذلك .  مبا يف ذلك ليتوغو وتانوغامانونو ومايل وساليموا  ،املشاركة يف جمالس القرى   
 مما أثر عليهـا     ،ةدون حصول هذه الفئة من النساء على موافقة لترشيحها على مستوى القري           

  .)٥٥(بشكل سليب من خالل تقليل الفرص أمامها لكي ُتنتخب يف الربملان

  عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع بشروط احلق يف العمل ويف   -٥  
إجازة اإللزام مبنح   إىل أن التشريعات اجلديدة اليت تنص على        املنظمة اجلامعة   أشارت    -٣٠

م واخلاص هي شيء مرحب به وينبغي تأييده، لكـن          شهر يف القطاعني العا   أأمومة ملدة ثالثة    
هناك خماوف من أن يؤدي ذلك إىل التمييز يف استخدام املرأة يف القطاع اخلاص بسبب أمور                

 أثناء املراحل األوليـة     ،وأوصت بأن تتعهد ساموا بدعم القطاع اخلاص      . )٥٤(تتعلق بالتمويل 
إعانات وغريها من احلوافز، للوفاء     تقدمي  ل   من خال  ،للقوانني اجلديدة املتعلقة بإجازة األمومة    

  .)٥٥(بالتزاماهتا وضمان عدم تعرض املرأة للتمييز يف االستخدام يف القطاع اخلاص

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
التقليدي إلدارة األراضي   نظام  الأهايل ساموا يستفيدون من     املنظمة اجلامعة   الحظت    -٣١

ويكفل هذا  . امللكية من خالل حقوق األسرة يف األرض      احلصول على   الذي يتيح هلم إمكانية     
 ويقدم شكالً مـن أشـكال الـضمان         ،مستويات التشرد يف ساموا   اخنفاضاً بالغاً يف    النظام  

ومع ذلك، فقد تعرض هذا النظام للتهديد بسبب نظام تسجيل األراضي .  ألهاليهااالجتماعي
  .)٥٦(٢٠٠٨وجب قانون تسجيل األراضي لعام وملكية األرض مب

ستراتيجية للحد من الفقر وتنفذها، على      ابأن تضع ساموا    املنظمة اجلامعة   وأوصت    -٣٢
 مبا يف ذلك حتـسني نظامهـا   ،ستراتيجية أهدافاً ملموسة ومؤشرات لألثر الأن تتضمن هذه ا   

  .)٥٧(للضمان االجتماعي
الرعاية الصحية يف ساموا ممولة بالدرجة األوىل       أن خدمات   املنظمة اجلامعة ب  وأفادت    -٣٣

. )٥٨( ولكن تقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع اخلاص يف تزايد ملحوظ           ،من احلكومة 
بعـدم كفايتـه    واملعلومات يف هذا اجملـال      خدمات الرعاية الصحية    احلصول على   ويتسم  
علـى الرعايـة     جمانـاً    الفقـراء حـصول   وأوصت بأن ُتنشئ ساموا نظاماً يتيح       . وبتفاوته
وإنفاقهـا  على النحو املشار إليه يف الدراسة االستقصائية لدخل األسرة املعيـشية            ( الصحية
  .)٥٩()٢٠١٠-٢٠٠٨للفقرة 
بأن تثقف ساموا اجلمهور فيما يتعلق حبقوقـه الـصحية          املنظمة اجلامعة   وأوصت    -٣٤
موا التدابري الوقائية وتزيد منها     وينبغي أن متول سا   . )٦٠(بكيفية احلصول على الرعاية الصحية    و
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الرعاية الصحية األولية   توفري   مبا يف ذلك     ،وتستمر يف اختاذها فيما يتعلق باألمراض غري املعدية       
. )٦١(والتشجيع على أمناط حياة صحية ومراجعة السياسات والتشريعات الـصحية القائمـة           

 )٦٢( منـها ئوس املصابني بأمراض مي وينبغي لساموا أن تنشئ مرفقاً لتقدمي العالج والرعاية إىل        
  .)٦٣(خطة وطنية للتأمني الصحي تقدم خيارات الرعاية الصحية إىل اجلمهوروضع و

دمات الرعاية  فيما يتعلق بتقدمي خ   أن التوزيع اجلغرايف    املنظمة اجلامعة   كما الحظت     -٣٥
لطبية لتـشمل  وأوصت بأن حتسن ساموا من تغطيتها ا. )٦٤(متفاوتد البشرية   رالصحية واملوا 

مرافق الرعاية الصحية الريفية مبا يف ذلك من خالل التعهد برصد موارد مالية يف ميزانيتـها                
 املتمثل يف االستفادة من القطاع اخلاص       ٢٠٠٥السنوية الراهنة لتنفيذ قرار جملس الوزراء لعام        

وينبغي . )٦٥(الرعاية الصحية يف كل من املناطق احلضرية والريفية   احلصول على    لضمان حتسني 
. )٦٦(الء يف حاالت الطـوارئ الطبيـة      إلجأن تضع ساموا، من باب األولوية، نظماً حمسنة ل        

يف " حبريـة "والحظت أن العديد من األدوية اليت تصرف بأمر الطبيـب متاحـة لـشرائها           
ي ملقدموينبغي أن تنفذ ساموا التشريعات القائمة اليت تنظم وترصد املعايري املهنية            . الصيدليات

  .)٦٧(الرعاية الصحية
 يف املائة من النساء املتزوجات      ٤٦  نسبة ن متطلبات كما الحظت املنظمة اجلامعة أ      -٣٦

استعمال بعـض  فاملرأة يف ساموا ال تستطيع . حالياً يف ساموا املتعلقة بتنظيم األسرة غري ملباة       
ـ   . )٦٨(يكهاوسائل منع احلمل دون موافقة أحد الوالدين أو شر         ضع سـاموا   وأوصت بأن ت

يوافق وواضحة وشاملة تتضمن سياسة وطنية للصحة اإلجنابية واجلنسية      سكانية وطنية   سياسة  
  .عليها الربملان، لتوجيه النمو السكاين الوطين فيما يتعلق بالتنمية الوطنية

، فإن األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ال حتظـى           لمنظمة اجلامعة ووفقاً ل   -٣٧
متالزمة نقص املناعـة املكتـسب      /ى هبا فريوس نقص املناعة البشري     ة اليت حيظ  بنفس األولوي 

وأوصت . )٧٠(حيث املوارد اليت تقدمها احلكومة    ، كما أهنا ال تتلقى نفس الدعم من         )اإليدز(
ا واحلصول لتثقيف يف جمال الصحة والنهوض هببابأن تويل ساموا اهتماماً أكرب  املنظمة اجلامعة   

طريق االتصال اجلنسي، مع    حية فيما يتعلق باألمراض األخرى املنقولة عن        على اخلدمات الص  
وينبغي لـساموا أن تزيـد      . اإليدز/مواصلة عملها فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري       

االستفادة من املنظمات غري احلكومية ومستوصفات القطاع اخلاص اليت تعمل مـن أجـل              
جلنسي وال سيما من خالل تقدمي الدعم واملوارد إىل هذه مكافحة األمراض املنقولة باالتصال ا

  .)٧١(املستوصفات
العقلية يف ساموا وعـدم متويلـها   املنظمة اجلامعة عن إمهال العناية بالصحة       وأبلغت    -٣٨

الصحة العقلية وأن حتسن مـن      العناية ب ويل  بأن تزيد ساموا يف مت    وأوصت  . )٧٢(بصورة كافية 
يف جمال الصحة العقلية، مبا يف ذلك حتـسني         وخدمات الدعم   نيني  املهاالستفادة من   إمكانية  

ويتعني على ساموا . )٧٣(موارد املنظمات غري احلكومية وخدمات القطاع اخلاص يف هذا اجملال    
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أن تشرع يف برامج لبث الوعي يف صفوف اجملتمع بشأن مشاكل الصحة العقليـة واحللـول      
  .)٧٤(املتعلقة هبا

القرارات اليت تسمح بانتشار عمليات إزالة الغابات من         فإنجلامعة  للمنظمة ا ووفقاً    -٣٩
والفشل يف محاية مناطق الواجهة البحريـة واملواقـع ذات     املدارة بالنظام التقليدي،    األراضي  

مبا يف ذلك   (املأمون  الصاحل للشرب والغذاء    يهدد إمكانية احلصول على املاء      الداللة الثقافية،   
). مبا يف ذلك النقش وصنع قماش تابا وصنع األدوات        (ارسات الثقافية   ملمالقيام با و) السمك

مستجمعات املياه بشكل عشوائي يف تلوث املاء الصاحل للـشرب وجفـاف            إنشاء  سهم  يو
وتدمري احلياة البحرية   احلصول على مياه الشرب املأمونة      األهنار مما يؤدي إىل احلد من إمكانية        

بأن تفي سـاموا    املنظمة اجلامعة   وأوصت  . )٧٥(البيولوجيع  ب املرجانية وفقدان التنو   اوالشع
أي مشروع للتنمية قد يؤثر على احلقوق الثقافيـة         تنفيذ  بشرط إجراء تقييم لألثر البيئي قبل       

التنـوع  االسـتفادة مـن     املاء الصاحل للشرب والغذاء و    صول على    مبا يف ذلك احل    ،والبيئية
ر تقييم األثر البيئي وأن تكون عملية إعداد وثـائق          وينبغي اإلعالن عن تقاري   . )٧٦(البيولوجي

اجملتمع احمللي لتحديـد    القانون، وذلك بعد التشاور مع      وشفافة مبوجب   ذلك التقييم موحدة    
لوكاالت احلكومية قيم التنمية    أن ترصد ا  وينبغي  . )٧٧(احتياجات وشواغل أصحاب املصلحة   

دامة الوطنيـة وفقـاً لتوجيهاهتـا       أهداف التنميـة املـست    واحلفظ يف ساموا لضمان بلوغ      
  .)٧٨(التشريعية

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
  .)٧٩(أن تأخذ ساموا بالتعليم اإللزامياملنظمة اجلامعة بأوصت   -٤٠
صـدر قانونـاً    كوهنا أول بلد يف احمليط اهلادئ أ       ساموا على    "نوال"منظمة  هنأت  و  -٤١

من األطفال ذوي اإلعاقة    لتمكني  حيظر التمييز   بند   ينص على    ١٩٩١ميع يف عام    للتعليم للج 
تعيني منسق معين باالحتياجات اخلاصـة يف وزارة التعلـيم يف           على  التعليم؛ و احلصول على   

 وإنشاء وحدات معنية باالحتياجات اخلاصة يف املدارس االبتدائيـة يف أوبولـو            ؛٢٠٠٢ عام
 وعلى مبادرهتا لوضع سياسة     ؛٢٠٠٤ ضمن الوزارة منذ عام      حصاءاتوسافائي؛ وجتميع اإل  

  .)٨٠(٢٠٠٨يف عام الشامل للتعليم 
ستراتيجيتها املتعلقتني  ابتشجيع ساموا على إجناز سياستها و     " نوال"منظمة  وأوصت    -٤٢

، وبأن تركز يف استراتيجيتها على توفري التدريب        ٢٠١٢بالتعليم الشامل يف موعد أقصاه عام       
أخـرى   باالستعانة خبـدمات     أيضاًوأوصت  . ةاخلاصبالتربية  معلمني فيما يتعلق    للالصحيح  

 والعالج الطبيعي وعلم وظـائف األعـضاء،        مثل أخصائيي عالج عيوب النطق    ألخصائيني  
ومدرسي لغة اإلشارة وطريقة بريل، وبضرورة تيسري االستفادة من مجيع املرافـق التعليميـة             

أن تطلب ساموا املساعدة من اخلـارج يف        وأوصت كذلك ب  . واألماكن العامة ووسائل النقل   
  .)٨١(القيام هبذه العملية وأن حتدد أهداف املساعدة الدولية فيما يتعلق باإلعاقة
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إىل أن من الضروري أن تدرج ساموا التثقيـف يف جمـال            املنظمة اجلامعة   وأشارت    -٤٣
 يف الدستور، يف املـدارس      مبا يف ذلك احلقوق املنصوص عليها     ه،  حقوق اإلنسان ومسؤوليات  

  .)٨٢(ية ويف اجملتمعات احمللية، وأن توفر املوارد لذلكاالبتدائية والثانو
التدريب املهين املتاح للطالب الذين ينقطعـون عـن         فادت املنظمة اجلامعة بأن     وأ  -٤٤

وتزيـد مـن    التدريب املهين   تطوِّر ساموا   بأن  وأوصت  . )٨٣(الدراسة والبالغني حمدود للغاية   
ألشخاص غري املؤهلني لاللتحاق مبثل     لتقدِّم دورات انتقالية    استفادة اجلميع منه، وأن     مكانية  إ

الكفاءة مستوى  مثال ذلك   (بسبب فشلهم يف استيفاء مستوى التعليم املطلوب        ا التدريب   هذ
  .)٨٤()يف اللغة اإلنكليزية

ا مسجلة على أهنـا     أراضي سامو  يف املائة من     ٨٥أن نسبة   املنظمة اجلامعة ب  وأفادت    -٤٥
وهذه األراضي تقدِّم ألهايل    . ال ميكن رهنها عقارياً أو بيعها     أراضٍ مدارة بالنظام التقليدي و    

ألهنا متنحهم مكاناً للعيش وأداء املمارسـات       ال يستعاض عنه،    ساموا ضماناً اجتماعياً صافياً     
انات معرضة للخطـر    وهذه الضم . التقليدية مبا يف ذلك الفنون واحلرف واملمارسات الطبية       

 الذي غيَّـر    ٢٠٠٨نون تسجيل ملكية األرض لعام      وبسبب قا  إزالة الغابات    بسبب استمرار 
عالقة أهايل ساموا باألرض من كوهنم أوصياء عليها إىل كوهنم مالكني هلا وعرَّض للخطـر               

إىل األرض  صول على   وأدى فقدان إمكانية احل   . املدارة بالنظام التقليدي  االحتفاظ باألراضي   
االنتقاص من حقوق اإلنسان األساسية والضرورية مثل احلق يف مستوى معيشي كاٍف واحلق             

املنظمـة  كما أوصت   . )٨٥(يف االستخدام واحلق يف سكن الئق واحلق يف الصحة ويف الثقافة          
بأن تعترف ساموا بالتزامها يف محاية حقوق وموارد األجيال املقبلة ومراجعة قـانون             اجلامعة  

، مع مراعاة أثره على ثقافة شعب سـاموا وعلـى مـستوياته             ٢٠٠٧رض لعام   تسجيل األ 
وينبغي لساموا أن تشترك بنشاط يف تنفيذ برنامج إلعادة حتريج          . )٨٦(االجتماعية وعلى الفقر  

  .)٨٧(األراضي باستخدام النباتات احمللية لالحتفاظ باملعارف احمللية واملمارسات الثقافية
املعاجلني التقليديني يسهمون بصورة كبرية يف الرعايـة      امعة أن   املنظمة اجل والحظت    -٤٦

املترتبة على منتجاهتم وعملهم غـري حمميـة        ، لكن املصاحل املعنوية واملادية      الصحية يف ساموا  
املعاجلني إمكانية حصول   وأوصت بأن تضع ساموا تشريعاً مناسباً لضمان        . )٨٨(ٍفبشكل كا 

  .)٨٩(ق امللكية الفكرية وغريها من احلقوقلى حقوعالتقليديني بصورة مالئمة 

  اللجوءوطالبو املهاجرون والالجئون   -٨  
أن العمال املهاجرين يعيشون يف ظروف غري صحية وغـري          املنظمة اجلامعة ب  أفادت    -٤٧

  .)٩٠(آمنة وأهنم يتلقون أجوراً دون األجور الدنيا
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  تاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقا  -ثالثاً   
أن تغري املناخ يهدد يف ساموا احلق يف الغذاء والـصحة           ب ١أفادت الورقة املشتركة      -٤٨

 ،وسبل املعيشة والقدرة على االحتفاظ مبستوى معيشي الئق؛ ويعرض للخطر احلق يف احلياة            
واحلصول على املاء، واملرافق الـصحية،       ، وأمن الشخص  ، وتقرير املصري  ، والسكن ،وامللكية

  .)٩١(يةوالبيئة الصح

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
وكيفية ينبغي أن توفر ساموا جلميع أفراد الشرطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان               -٤٩

  . )٩٢(اليوميإعماهلا، كجزء من مسؤولياهتم أثناء أداء عملهم 
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