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  )١(مقدمة    - أوالً 

غري مألوف لكثري مـن مـواطين       جديد أو    هو مصطلح    ‘حقوق اإلنسان ‘مصطلح    -١
مواطن مـن   كل  أحقية  ويف املمارسة العملية    ومع ذلك، فإن احترام حقوق اإلنسان       . ساموا

مسات ثقافة  مسة من    زاالكانا وما   ساسية  حقوق اإلنسان األ  يف احلصول على    ساموا  مواطين  
أسس جمتمـع سـلمي   إرساء خالل  منساموا حقوق اإلنسان وحتميها  ثقافةوتعزز . ساموا

سـاموا،  كان هلا تأثري على     اليت  والتحديث  بعلى الرغم من التغيريات املرتبطة      و. ومتماسك
الناس لبعضهم الـبعض  ام  قيم احتر احلياة يف ساموا يقوم على ارتباط شعبها ب        أسلوبزال  ي ال
 . األسرة واجملتمعوأمهية كبرية لرفاهية الفرد اليت توىل مبوجبها بادئ املعاملة باملثل، مبو

دير ساموا  كانت ت   يتنيوزيلندا، ال عن   ١٩٦٢يناير  /كانون الثاين ساموا يف   واستقلت    -٢
 جملس وصـاية     حتولت فيما بعد إىل    عصبة األمم صادرة عن   انتداب  مبوجب والية   يف البداية   

. على االسـتقالل حيصل احمليط اهلادئ   بلد من بلدان     أول   ت ساموا وكان. تابع لألمم املتحدة  
 املسؤولية عن التنمية االقتصادية واالجتماعية      ستقلة حديثاً املساموا  دولة  تولت حكومة   وقد  
 ،قلةدستور دولة ساموا املـست    ويوضح  . احلقوق األساسية جلميع مواطنيها   ضمان   عن   فضالً
سـاموا ومـسؤولية    مواطن من مواطين     احلقوق األساسية لكل     ،القانون األعلى للبلد  وهو  

 .  ضمان احترام هذه احلقوق وتعزيزها ومحايتهاعناحلكومة 

، عضو يف منظمات حكومية دولية خمتلفة مبا يف ذلـك        وساموا، على الصعيد الدويل     -٣
 احملـيط اهلـادئ   جزر  فة مثل أمانة منتدى     ووكاالت إقليمية خمتل  الكومنولث  األمم املتحدة و  

لتعزيز حقـوق   وتدعمه  ساموا يف عمل هذه املنظمات      وتشارك  . وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ   
 إن   البلدان،  معظم ها مثل ساموا، مثل تواجه  ومع ذلك،   .  ومحايتها العامليعلى الصعيد   اإلنسان  

 بكامل مسؤولياهتا فيمـا يتعلـق       فيما يتعلق باضطالع الدولة    حتديات   ،مل يكن مجيع البلدان   
 . قوق اإلنسانحب

ساموا ويسلط الضوء على القضايا الـيت       حقوق اإلنسان يف    هذا التقرير وضع    ويبني    -٤
علـى جهـود    ركز التقرير   وي.  ساموا يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان        هاتواجه

بعـض هـذه    مواجهـة   ت  اسـتراتيجيا ومحايتها وعلى   احلكومة يف تعزيز حقوق اإلنسان      
املعلومات يف إطـار    لتجهيز   للمبادئ التوجيهية العامة     عد هذا التقرير وفقاً   وقد أُ . التحديات

 .A/HRC/6/L.24 يف الوثيقةواملبينة الشامل الدوري االستعراض 
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  معلومات أساسية عن ساموا    - ثانياً  

 اجلغرافيا  -ألف   

متتـد علـى    ونوب احمليط اهلـادئ     جزر بركانية تقع يف ج    عشر  ساموا من   تتألف    -٥
،  درجة جنوباً  ١٥ و ١٣ العرض   يخطبني  الغرب يف منطقة    إىل  الشرق   من   ميالً ٢٢٥ طول
ـ    ةأهولواجلزر امل .  درجة غرباً  ١٧٣ و ١٦٨طول  الخطي  بني  و يرتـان  زاجل ي بالـسكان ه

 ن عـدداً  تضماأبوليما اللتني   صغر مانونو و  إضافة إىل اجلزيرتني األ   ان أوبولو وسافاي    تالرئيسي
ـ  اً كيلومتر ٢٨٢٠اإلمجالية ألراضي ساموا    ساحة  وتبلغ امل . اجملتمعات القروية من    ٤٣ ،اً مربع

ومتتد الفترة الباردة واجلافة فيهـا مـن        مناخ ساموا استوائي    و. صاحلة للزراعة يف املائة منها    
تـشرين  أشهر موسم األمطار واألعاصري من      أكتوبر فيما متتد    /أبريل إىل تشرين األول   /نيسان
 . مارس/نوفمرب إىل آذار/الثاين

ـ املتوسـطة   ضمن فئة البلدان ذات التنمية      ساموا  ُتصنف  و  -٦ لفـرد  سـنوي ل  دخل  ب
مؤشـر األمـم     حسب   ٩٤وهي حتتل املرتبة    ،  ٢٠٠٩ يف عام    اً أمريكي اًدوالر ٣ ١٢١ بلغ

 . بلدا١٨٢ًمن أصل املتحدة للتنمية البشرية 

  والثقافةالشعب  - باء  

،  نسمة ١٨٠ ٧٤١ ،٢٠٠٦احلكومي لعام   تعداد  سكان ساموا حبسب ال   يبلغ عدد     -٧
لطاملا تركزت الكثافة الـسكانية يف      و. ٢٠٠١عام  التعداد  عن   يف املائة    ٣زيادة قدرها   أي ب 

والسبب يف ذلك هو االقتراب مـن       . الشمالية الغربية  أوبولويف منطقة   منطقة آبيا احلضرية و   
وميثل السكان املنحدرون   . ص االجتماعية واالقتصادية  وغريها من الفر   وفرص العمل    املدارس

فيما يشكل السكان من أصـل غـري سـاموي          ئة من السكان    ايف امل  ٩٧من أصل ساموي    
لغيت  يةساموالليزية و كاإلنومتثل  . ثالثة يف املائة  ساموا  واألجانب الذين يعيشون ويعملون يف      

 .  على نطاق واسعمها ُتدرسانالتصال وا

من ساموا  فأغلب سكان   . تهيف حياة شعب ساموا وثقاف    كبريان  ر وتأثري   لدين دو ول  -٨
 .)٢(إىل طوائف خمتلفة املسيحيني وهم ينقسمون

أي منـذ أن     عـام    ٣ ٠٠٠وبتارخيه الذي ميتد حلوايل     ساموا فخور بتراثه    وشعب    -٩
وقد مت تكييف   . جنوب شرق آسيا   ميكرونيزية قدمت من     - شعوب أسترالية  اجلزَراستوطن  

وتشكلت ثقافة ساموا   . مبا يتالءم مع الظروف احمللية    امليكرونيزية   - تطوير الثقافة األسترالية  و
جزر   يف امليكرونيزية - استقرار الشعوب األسترالية  فيما بني اجلزر بعد     املتواصلة  اهلجرة  بفعل  

األوروبـيني  عند أول اتصال حـصل بـني        موجودة  ، وقد كانت هذه الثقافة      احمليط اهلادئ 
 .)٣( عشرالثامنالقرن لسكان احملليني يف أواخر او
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رئي امل غري   الرباطهو  " فاء ساموا "وأسلوب احلياة السائد يف ساموا واملعروف باسم          -١٠
عن جرياهنـا    و الذي مييزها  ، وه داريةاإليضمن عمل نظمه     و اًفظ جمتمع ساموا سليم   حيي  ذال

ويـرأس  . املمتـدة يف األسرة   "  ساموا فاء"وتكمن قوة   . )٤(جزر احمليط اهلادئ  املعاصرين من   
  حيويـاً  اتاي دوراً يلعب امل و. األسرةداخل  بتوافق اآلراء   ُيعني  رئيس  أو   ماتاي   املمتدةاألسرة  

راضي األ حبمايةاحلفاظ على وحدة األسرة ومكانتها، و  املعين ب  وهو،  تهاومحاياألسرة  يف قيادة   
الوسـيط يف تـسوية     وهو  لية واملستقبلية،   لألجيال احلا  عرفية فيها    حقوقاًاألسرة  اليت متلك   

، يلعب  "فاء ساموا "وحبسب  . جملس القرية لقاءات  ثل األسرة يف اجتماعات و    مماملنازعات، و 
بطبيعتـها حقـوق مجيـع       اجملتمع تعزز وحتمي     لنساء واألطفال أدواراً خمتلفة يف    الرجال وا 
 . ساموا مواطين

 احلكومة  - جيم  

ربملانية منذ أن أصـبحت مـستقلة يف        التر للدميقراطية   ساموا منوذج وستمنس  تعتمد    -١١
 جيب أن يوافق كتابياً   التشريعي ورئيس الدولة، الذي     اجمللس   من   ابرملاهنويتكون  . ١٩٦٢ عام

. رئيس الدولة ملدة مخس سنوات    ينتخب الربملان   و. قانوناًكي يصبح   قانون  على أي مشروع    
عضوين نة للبلد واملكوِّالثالث واألربعني طعات ميثلون املقا عضواً ٤٩التشريعي اجمللس ضم يو

وجيسد . ميثالن السكان املنحدرين من أصول غري ساموية أو السكان ذوي األعراق املختلطة           
وميسك حزب محاية حقوق اإلنسان بالسلطة منذ أكثـر         . نظام التعددية احلزبية  برملان ساموا   

 .  الفترةتتالية خالل هذهاملنتخابات  لفوزه باال عاما٢٠ًمن 

ضمن جلميع املواطنني الذين    هو ي و. ١٩٩١عام  االقتراع العام يف    بدأ العمل بنظام    و  -١٢
 ىوجتر. احلق يف التصويت يف االنتخابات العامة الربملانية      يبلغون احلادية والعشرين وما فوق      

 /قبلـة يف آذار   املسـتجرى االنتخابـات     كل مخـس سـنوات، و     مرة  االنتخابات العامة   
 من العهـد    ٢ملادة  على ما يؤيد ا    ١٩٦٣لعام  ساموا االنتخايب   وينص قانون   . ٢٠١١ مارس

 . واالقتراع العاماخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلقة باحلق يف التصويتالدويل 

الربملـان  مـن   آخـرين    عضواً ١٢مث يقوم باختيار    رئيس الوزراء   ينتخب الربملان   و  -١٣
 . غري حمدد من الوالياتاء احلق يف الترشح للمنصب عدداًولرئيس الوزر. لتشكيل احلكومة

 واحملاكم احمللية، وهـم     احملكمة العليا وقضاة  النظام القضائي رئيس القضاة،     يشمل  و  -١٤
واملقيِّمـون حمكمـة     ،سـاموا وقضاة   ،الرئيُسبينما يرأس   ،  القضائينظام  العن  املسؤولون  

اضي مبوجـب   األرقضايا تتعلق بسندات ملكية      ساساًتتناول أ اليت  األراضي وسندات امللكية    
 .اتايحقوق عرفية وقضايا تتعلق مبنح لقب امل
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 املنهجية وعملية التشاور  - ثالثاً  

 وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة   أخذت   ملبادئ االستعراض الدوري الشامل،      وفقاً  -١٥
ـ عمـل   فرقة  يل  ولتسهيل ذلك، مت تشك   . هذا التقرير  عند إعداد بآراء اجلهات املعنية     ضم ت

إشراك املنظمات غري احلكومية يف     وقد أدى   . )٦( ومنظمات غري حكومية   )٥(ةيوكاالت حكوم 
حلكومـة   مبن فيهم ا،ع احلوار وإشراك مجيع أصحاب املصلحةيتشجإىل  ةيعمل احلكومال ةفرق

. هبـشأن التقرير وإجراء مناقـشات   إعداد  يف   ،ن عن حقوق اإلنسان   وواجملتمع املدين واملدافع  
 العمل سلسلة   ة فرق تعقدو. التقريرقيام جهات وطنية بتويل أمر إعداد       ضمنت هذه العملية    و

 . ٢٠١١يناير /وكانون الثاين ٢٠١٠يوليه /بني متوزمن االجتماعات 

عملية االستعراض الـدوري    بشأن  وطنية  حلقة عمل   / مشاورات ت يف ساموا  قدوُع  -١٦
هذه بالتأييد  العمل  حظيت حلقة   و. ٢٠١٠مرب  سبت/أيلول ٢٤ إىل   ٢٠  الفترة من  الشامل يف 

أمانـة مجاعـة احملـيط     اإلنسان يف   وارد حقوق   املعين مب  الفريق اإلقليمي    يممثلواملساعدة من   
 يف  ومكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ،    و ،اهلادئ

ومة واجملتمع املدين ملناقشة وتبـادل      املشاورات الوطنية فرصة للحك   شكلت  و. احمليط اهلادئ 
عمليـة  إعداد التقارير وللحصول على معلومـات حمدَّثـة بـشأن           يف  الفضلى  املمارسات  

الوقـت  تقاسـم  كفـل  يوطنيـة  الشاورات كما أن شكل امل . االستعراض الدوري الشامل  
يا حقوق  بشأن قضا بينهما  ناقشات  املبالتساوي بني احلكومة ومجاعات اجملتمع املدين لتسهيل        

 عن ممثلي اجملتمع    ، فضالً ة العمل شارك مجيع أعضاء فرق   قد  و. تقارير وبشأن إعداد ال   اإلنسان
 . وطنيةالشاورات امل يف )٧(املدين واملنظمات غري احلكومية

قشات صـرحية   يف حوار ومنا  اآلراء  واسعة من   وأعرب أصحاب املصلحة عن طائفة        -١٧
خالل احلوار ساد شعور عام يف حني  و. ان يف ساموا  حالة حقوق اإلنس  ومنفتحة وبناءة بشأن    

فإن هناك قضايا   يف السنوات األخرية،    قد شهدت تقدماً     حالة حقوق اإلنسان يف ساموا       بأن
املـشاورات  تناولتـها   وتتصل القضايا الرئيسية اليت     . إىل االهتمام والتحسني  ال تزال حباجة    

ـ ، و ا التطـور  مع هذ متماشية    تكون وضرورة أن الثغرات املوجودة يف التشريعات     ب شكلة مب
تفشي العنف ضد النساء واألطفال، واملواقف جتاه العنف املرتيل، واختاذ وكـاالت إنفـاذ              

كما ساد . ، والوصول إىل اخلدمات الصحية، والقيود الثقافيةكثر قوةأوتدابري مناسبة  لالقانون
رافـق  امل، وعدم كفايـة      وفرص العمل  التعليم واملوارد حدودية فرص احلصول على     شعور مب 

 . اإلعاقةذوي لألشخاص املخصصة 

دم مشروع التقرير إىل جملس الـوزراء يف        ، قُ )٨( مع توجيهات جملس الوزراء    متشياًو  -١٨
قـدت  كمـا عُ  . وإقـراره عليه  إبداء تعليقاهتم   لالطالع عليه و   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

 املنتدياتعقد  قبل  و. ٢٠١١يناير  /لثاينكانون ا أوبولو وسافاي يف    يريت  عامة يف جز   منتديات
ـ على  اليت جرت   رجم التقرير إىل لغة ساموا وأتيح خالل هذه املشاورات          العامة، تُ  ستوى امل
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ى  على مستوى القـر    جلميع مواطين ساموا وخصوصاً    وإتاحتهاالطالع عليه    لضمان   الوطين
 .  أوسعه على نطاقمتعمقة وفهمملناقشته بصورة  ة احمللياتواجملتمع

 اإلطار املؤسسي والقانوين  - رابعاً  

 دستور ساموا  - لفأ  

لكـل  ساسـية    معينة من حقوق اإلنسان األ     اًكفل حقوق يساموا دستور مكتوب    ل  -١٩
 ،عادلة، واحلريـة الدينيـة    الاكمة  واحملاحلق يف احلياة، واحلرية الشخصية،       ذلك   مبا يف مواطن  

، والتحرر من العمـل القـسري، وحريـة    سانيةاإلنوحرية التعبري، والتحرر من املعاملة غري    
 التجمع وتكوين اجلمعيات، وحرية التنقل واإلقامة، واحلقوق الفردية بشأن املمتلكات، فضالً          

يتبىن الدستور سيادة القانون وسبل االنتصاف إلنفـاذ        و. عن التحرر من التشريعات التمييزية    
طلب إىل احملكمة   بقدم  يتخص أن    جيوز ألي ش   ‘١‘هنص على أن  وهو ي هذه احلقوق األساسية    

الثاين مـن    الباب إلنفاذ احلقوق املمنوحة مبوجب أحكام       ،اإلجراءات املناسبة باتباع   ،العليا
ملقدم ضمن  ت من أوامر     ومناسباً إصدار ما تراه ضرورياً    سلطةللمحكمة العليا    ‘٢‘الدستور و 

 .الدستورالثاين من  البابأي حقوق ممنوحة مبوجب أحكام بالطلب التمتع 

من الدستور على أن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون،         ) ١(١٥املادة  وتنص    -٢٠
أي متييز على أساس النسب أو اللغة أو اجلنس أو الدين أو الرأي             أنه يتعني أال يكون هناك      و

. )٩(أو األصل االجتماعي أو مكان الوالدة أو الوضـع العـائلي          من اآلراء   السياسي أو غريه    
وانني أو  ق للمحكمة العليا أن تعلن عدم قانونية وبطالن ما ميكن أن تضعه الدولة من               وميكن
احملكمة أهنا  ات إذا قررت    ممارسوما ميكن أن تقوم به السلطة التنفيذية من          اتأو إشعار لوائح  

 . تتعارض مع أحكام الدستور

وحيـدد  . ائيةالدستور مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقـض       كما يعزز     -٢١
 لـضمان   ومـوازين ضـوابط   يـشكل   الدستور بوضوح هذا الفصل بني السلطات الذي        

 . واحلياد املساءلة

 قانويناليكل اهل  - باء  

ـ  وهو  . نكليزيساموا من نظام القانون العام اإل     لستمد النظام القانوين    ُي  -٢٢  اًيضم نظام
قـضاة  ويرأسها يف الغالب    ة  هي حمكمة االستئناف النهائي   وحمكمة استئناف    يشمل   لمحاكمل

 واحملكمة العليا برئاسـة     ؛)سترالياأمثل نيوزيلندا و  (الكومنولث  دول  عادة من   أجانب يأتون   
 .  وحمكمة الشباباملساعدون،القضاة  و؛احمللية واحملكمة ؛ وثالثة قضاة آخرينالقضاةرئيس 
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نازعات املتعلقة  املوتتناول حمكمة منفصلة، تسمى حمكمة األراضي وسندات امللكية،           -٢٣
 . اتايمنح لقب املواإلرث مبلكية األرض و

  الدوليةالتعهدات/نطاق االلتزامات  - جيم  

 واتفاقية حقوق   ،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    اتفاقية القضاء على    ساموا طرف يف      -٢٤
 لمحكمـة ل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ونظام روما األساسي           ،الطفل
وقـد  . )١٠( الثماين املتعلقة حبقوق اإلنـسان      واتفاقيات منظمة العمل الدولية     الدولية، اجلنائية

 لكنـها مل    ٢٠٠٧يف عام    اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     محوقعت ساموا اتفاقية    
 .  بعدتصدق عليها

حقـوق   مشاورات لتوقيع الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة        حالياًساموا  جتري  و  -٢٥
وبغاء  بيع األطفال    ‘٢‘املسلحة و نازعات  األطفال يف امل   إشراك ‘١‘ب  حتديداً، املتعلقني   الطفل

 .املواد اإلباحيةواستغالهلم يف األطفال 

وتعترف . من اتفاقية حقوق الطفل   ) أ)(١(٢٨ مبوجب املادة    اً ساموا حتفظ  أبدتوقد    -٢٦
هذه املادة من اتفاقية حقـوق      يف  على النحو احملدد    بأمهية توفري التعليم االبتدائي اجملاين      ساموا  

وقد أطلقت احلكومة خطـة     .  بشكل تام  ليس جمانياً أن التعليم االبتدائي    لكنها تدرك   الطفل،  
بـني  األطفال الذين تتراوح أعمارهم     اليت أعفت    ٢٠١٠منح الرسوم املدرسية يف مطلع عام       

دفـع الرسـوم    مـن    ،اإللزامي للتعليم، أي الذين خيضعون     مخسة أعوام وأربعة عشرة عاماً    
اآلبـاء  يـسهم   ومع ذلـك،    . لتعليم االبتدائي لكاملة  الدورة  الاملدرسية لتمكينهم من إمتام     

الزي بدفع التكاليف اإلضافية املرتبطة     يف  املباين واملرافق املدرسية و    صيانةواجملتمعات احمللية يف    
 . املدرسي والنقل والغذاء

نص ي،   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ن مبوجب العهد   إعال ساموا أيضاً ول  -٢٧
يتماشـى  من العهد ) ٣(٨كما يظهر يف املادة " السخرة أو العمل القسري  "على أن مصطلح    

نص على أن العمل    اليت ت من دستور ساموا،    ) د( و )ج(و) ب(و) أ)(٢(٨املادة  ما ورد يف    مع  
أو نتيجة حلكم حمكمة كالقيام به ُيطلب أي عمل ) أ: ( ما يليالقسري أو اإلجباري ال يشمل

 أية خدمة تفـرض يف حـاالت الطـوارئ أو           )ج(أية خدمة ذات طابع عسكري أو       ) ب(
أو تتطلبها أعراف ساموا    أي عمل أو خدمة     ) د(النكبات اليت هتدد حياة أو رفاهية اجملتمع أو         

 . من االلتزامات املدنية العاديةتشكل جزءاً

 يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        طرفاًبعد  موا  ساومل تصبح     -٢٨
القاسـية أو   أو العقوبـة    والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           

أن ساموا مل    على الرغم من  و.  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ،الالإنسانية أو املهينة  
أهـداف  فـإن  اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخل على  تصدق  
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النـشرات  بني يف   على النحو امل  األهداف اإلمنائية للحكومة     ال يتجزأ من     تشكل جزءاً العهد  
املتعلقـة  السياسة الوطنيـة    تنص  وباملثل،  . استراتيجية تنمية ساموا  املتعلقة ب نتظمة  املدورية  ال
احتياجـات  تتنـاول   برامج  نفذها احلكومة وتدعمها، على     اليت ت  ،ألشخاص ذوي اإلعاقة  با

 ،نـسانية املعاملة غري اإل  احلماية من   الدستور بالفعل   ويوفر  . وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 هـذه االتفاقيـات     باجتـهاد احلكومة  وتدرس  . عقوبة اإلعدام ألغت  ساموا  إضافة إىل أن    

 .يف املستقبل القريبإليها تمل احملالنضمام ل

مـن أجـل    بيجني   يف إعالن ومنهاج عمل      ، أصبحت ساموا طرفاً   ١٩٩٥يف عام   و  -٢٩
إعالن أدى  و. ، الصني يجنيالنهوض باملرأة على النحو املتفق عليه يف املؤمتر العاملي الرابع يف ب           

حقـوق  بتعميم مراعاة   النهوض باملرأة و  بالتزام ساموا    بيجني إىل تعزيز وتأكيد      ومنهاج عمل 
 لرصد  اًإطارالذي ميثل   أيدت ساموا منهاج عمل احمليط اهلادئ       كما  . الدوليةاملرأة يف السياسة    

أة حقوق اإلنسان يف املنطقة من أجل النهوض بـاملر جمال  التقدم يف   باحمليط اهلادئ   دول  التزام  
 .وحتقيق املساواة بني اجلنسني

ـ       وقعت  ،  ١٩٩٨يف عام   و  -٣٠ ساواة ساموا على اإلعالن املتعلق باملشاركة الكاملة وامل
ساموا إطـار بــيواكو     أقرت  ،  ٢٠٠٣يف عام   و. للمعوقني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

للعمل يف األلفية من أجل إقامة جمتمع غري إقصائي وخال من احلواجز وقائم على احلقـوق                
اإلطـار األداة   ويـشكل هـذا     . لفائدة املعوقني يف آسيا واحمليط اهلادئ خالل عقد املعوقني        

يف منطقـة   اإلعاقـة    ذويملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان وإدمـاج األشـخاص         التوجيهية  
 .اهلادئ احمليط

 إدراج املعاهدات الدولية  - دال  

أن تدخل هـذه    معاهدة دولية يف التشريعات احمللية قبل       أي  أحكام  تجسد  جيب أن ت    -٣١
تعـديل   تـشريعات جديـدة أو    الربملان بـسن     وعليه، يقوم . يف ساموا حيز النفاذ   عاهدة  امل

 يف صـك    طرفاًالبلد  قبل أن يصبح    و. الكامل للمعاهدة اإلنفاذ  القائمة من أجل    التشريعات  
على الوفاء جبميع التزاماهتا مبوجب     ساموا  لقدرة   تقييماًكومة  جتري احل دويل حلقوق اإلنسان،    

لقائمة االتشريعات   عن تعديل    اإلبالغ وااللتزامات املالية، فضالً   التزامات   مبا يف ذلك     ،الصك
 .جديدةلتشريعات أو سن الربملان 

 مكتب النائب العام  - هاء  

باسم احلكومـة،   ورئيس االدعاء العام    للحكومة  النائب العام هو املستشار القانوين        -٣٢
 عن تطبيـق    دور أساسي يف احلفاظ على سيادة القانون، فضالً       بيلعب  هبذه الصفة   ويضطلع  

تـضطلع شـعبة صـوغ      و. عـام كمدع  عمله  التزامات معاهدات حقوق اإلنسان خالل      
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تعـديل  بتشريعات خمتلفة أو    بصوغ   ،يف املقام األول  التشريعات التابعة ملكتب املدعي العام،      
اتفاقيات حقوق اإلنسان ومجيع االتفاقيات الدولية األخرى الـيت         نفاذ  القائمة إل التشريعات  

الـشعبة  ضمن  وت. خرى لساموا ألادارية  اإلتشريعات  ال، باإلضافة إىل     فيها اًساموا طرف باتت  
مثة حتـد   هذه املهمة الضخمة، إىل نظربالو. فيما يتصل بنوع اجلنسمجيع التشريعات حيادية 

هي حباجـة إىل املـساعدة يف       واملوظفني  املوارد البشرية وقدرات    يزال يواجه الشعبة هو      ال
 .اجملال هذا

القانون يف ساموا    إصالحنة  جل ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين احلكومة يف    أنشأتوقد    -٣٣
هبـدف  لتشريعات واللوائح القائمة    لحتت رعاية مكتب املدعي العام من أجل إجراء مراجعة          

جمتمع سـاموا   مع ثقافة وتقاليد    ضمان انسجامها    للواقع احلاضر و   اً انعكاس  تكون أنضمان  
 ئمة حاليـاً  القابعض التشريعات   مت صوغ    وقد. اآلخذ يف التغري والسائر يف طريق التحديث      

وأثناء مراجعـة   .  وبدأ نفاذها منذ ذلك احلني     ١٩٦٢استقالهلا يف   حاملا حصلت ساموا على     
يف التـشريع   األخذ جبميع اآلراء    مشاورات وطنية وحمافل عامة للتأكد من       التشريعات، ُتعقد   

 .تعديلهإقرار قبل 

 تشريعات حقوق اإلنسان  - واو  

يضمن دستور ساموا   بيد أن   . حقوق اإلنسان  حلماية   شاملساموا تشريع   ليس لدى     -٣٤
املساواة يف املعاملة أمام    إضافة إىل   ريات   من احل  عدداًحلماية و لكل مواطن من مواطين ساموا ا     

ذلك، هناك محاية تشريعية لعناصر حمددة أخرى من احلقوق االقتصادية          عالوة على   و. القانون
. حمددة حلقوق اإلنسان يف املـستقبل     تشريعات  حملتمل وضع   ا منو. واالجتماعية والسياسية 

وجيري إعمال هذه احلقوق    العديد من احلقوق يف ساموا       حتقق تقدم يف  ذلك،  باإلضافة إىل   و
بيد أن التحدي الذي يواجه     .  احلكومية اخلطط/تدرجيية من خالل السياسات والربامج    بصورة  

مثـل   ان ذات الـصلة على اتفاقيات حقوق اإلنسساموا، كوهنا من الدول األطراف املوقعة 
 يتمثـل يف إدراج    ،واتفاقية حقوق الطفل  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

 . هذه الصكوك الدولية يف التشريعات الوطنية

 الذي يقر بأن الشخص غـري       ١٩٦١قانون اجلرائم لعام    التشريعات  أبرز هذه   ومن    -٣٥
 ؛)لغاء عقوبة اإلعـدام   إل ٢٠٠٤عام  يف  املعدل  (احملكمة ارتكابه لذنب ما     ثبت  تمذنب حىت   

 ؛لألطفال من سوء املعاملة أو اإلمهال     حمددة  يعطي محاية   الذي   ١٩٦١وقانون األطفال لعام    
ويتماشـى  . احملاكمات اجلنائيـة  يبني أصول    الذي   ١٩٧٢وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام     

                     العهد الـدويل اخلـاص    من  ١٤ادة   عقوبة اإلعدام مع أحكام امل     يت مبوجبه التعديل الذي ألغ  
 .                       باحلقوق املدنية والسياسية
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 على حق االسـتئناف واالنتـصاف يف        ١٩٨١عام  ل والتملكاألرض  وينص قانون     -٣٦
واحلصول على   وحجج امللكية العرفية  لكية  امل، على   املمتدةداخل األسر    خصوصاًاملنازعات،  

 . القضاياهذه يف تنظر حمكمة األراضي وسندات امللكية و. اتايلقب امل

املعاملة يتناول   محاية حقوق الشباب و    ٢٠٠٧األحداث لعام   اجملرمني  ويضمن قانون     -٣٧
الذين تقـل أعمـارهم     األحداث  احملاكم مبا يف ذلك محاية اجملرمني       يف  يلقوهنا  اليت جيب أن    

الروابط األسـرية   ويسلم القانون ب  . فعل إجرامي بارتكاب أي   أي هتمة   من  سنوات   ١٠ عن
يف هذه القيـادات    الدور الذي تلعبه    وباجملالس القروية   خباصة  اجملتمع احمللي و  بقيادات  لقوية و ا

غري السجن مثل   أخرى  تدابري   إمكانية اختاذ    أيضاًيتيح  برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، و     
 . جنبدل أحكام الساجملتمع /قريةال/لكنيسةإلزام اجملرمني األحداث بالقيام خبدمات لصاحل ا

 إىل إدارة وتـشغيل     ٢٠٠٨لعام  العدالة اجملتمعية   وعالوة على ذلك، يهدف قانون        -٣٨
هـذا  ويوفر  . جمتمع عادل إقامة  من شأنه تعزيز السالمة العامة و     احمللي  اجملتمع  على  نظام يقوم   

 ويـضمن   همدماجعادة إ وإاجملرمني  للمشاركة يف إعادة تأهيل     احمللي   للمجتمع   التشريع فرصاً 
.  يف اجملتمعهموإعادة إدماجهم تأهيل إعادةلدى معاقبة اجملرمني وعادات وتقاليد ساموا ة  مراعا

لتشجيع يف ا ساموا  اليت تربط مجيع مواطين     قوية  الثقافية  العالقات  الهذا التشريع من    ويستفيد  
 . التأهيليف تعزيز نظام إعادة وتقليدية عقوبات غري على اعتماد 

 ٢٠٠٦يف عام والتنمية االجتماعية احمللي ون املرأة واجملتمع ملت وزارة شؤ  وقد استك   -٣٩
أداة االسـتعراض    ويشكل هذا . اتفاقية حقوق الطفل   ملدى متاشي التشريعات مع      استعراضاً

 . اإلصالح التشريعيإحراز تقدم يف حقوق اإلنسان من خالل مفيدة ومتاحة للمساعدة يف 

 مكتب أمني املظامل  - زاي  

ضـد الـسلطات العامـة      املقدمة  ستقل ألمني املظامل يف الشكاوى       امل حيقق املكتب   -٤٠
 انتهاكات مزعومـة وتشمل واجبات أمني املظامل التحقيق يف أي       . )١١( احلكوميني واملسؤولني

بوصفها شكاوى من التعرض    من جانب احلكومة أو وكالئها للحقوق واحلريات األساسية،         
قـانون أمـني املظـامل        من ١١ظامل، مبوجب املادة    مني امل وجيوز أل . )١٢(ةملعاملة غري معقول  

ـ سألة إدارمبتعلق يأي فعل أو إغفال يف ، التحقيق يف أي قرار أو توصية أو   ١٩٨٨ لعام ة يف ي
الشكاوى ضد كيانـات    بتناول  شكله احلايل،   ب،   مكتب أمني املظامل   وال يقوم . القطاع العام 

 .  أو التحقيق فيهاالقطاع اخلاص

 صناعة والتجارة والعمل الوزارة  - حاء  

وزارة التجارة والصناعة والعمل معاجلة القضايا املتعلقـة بالـصحة يف           تشمل والية     -٤١
 ومحاية املستهلك وتشريعات العمل، والعالقـات       املنصفةة  يمارسات التجار املمكان العمل و  
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ـ  .  وأمور أخـرى السالمةاملتعلقة بالعمال وأرباب العمل والشكاوى  بني   رة وزاوتـضمن ال
اتفاقيات منظمة العمل الدولية    احملدد يف   على النحو   اخلاصة بالعمل   معايري واللوائح   االمتثال لل 

 يوجتـر . يف أمـاكن العمـل   خصوصاًالعمل واالمتثال ألعراف  ،ساموااليت انضمت إليها    
 . يف أي خمالفات لقوانني العمل وتفرض غرامات على مرتكبيهاحتقيقات الوزارة 

 لوطنية حلقوق اإلنساناللجنة ا  -طاء   

ت املساعدة وحصلت   طلب وقد .قوق اإلنسان حلاحلكومة باحلاجة إىل إنشاء جلنة      تقر    -٤٢
، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات حقـوق    يف نيوزيلندا  جلنة حقوق اإلنسان  عليها من   
 وقـد . سـاموا اليت تناسب   النماذج  أفضل  تقييم جدوى إنشاء هذه املؤسسة و     يف   ،اإلنسان
ها إىل قوق اإلنسان وضمحلجلنة الشامل الذي متخض عن هذه املساعدة بإنشاء تقرير أوصى ال

ن أمني املظـامل    عيَّوبأن يُ  ؛مستقلة يف املستقبل  على أن تصبح    مكتب أمني املظامل لفترة حمددة      
تشريع ووضع  ،   ما واالعتراف هبا    هذه املؤسسة ومنحها مركزاً    قوق اإلنسان لدعم  حل اًمفوض
االحتياجات بشأن  وضع خطة استراتيجية    ب احلكومة حالياً وتقوم  . آنفاًجيسد ما ذُكر    ب  مناس

خصائص ساموا مبا يف ذلك    مراعاة  التقرير مع    إىل   جلنة حقوق اإلنسان استناداً   الالزمة إلنشاء   
 .ا وتشريعاهتاوسياساهت" فاء ساموا"وأسلوب حياهتا  ثقافتها

  تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان  - خامساً 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

دعم عمـل   تعاهدات و املتتعاون مع هيئات     وهي    تاماً إدراكاًساموا التزاماهتا   تدرك    -٤٣
تتعلق، على وجـه اخلـصوص،     ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات       . مفوضية حقوق اإلنسان  

تقريرهـا  ساموا  د قدمت   وق. القدراتنقص  بسبب القيود املالية و   تقدمي التقارير،   بالتزامات  
املتعلقني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        الرابع واخلامس    ني الدوري ينتقريرللاجلامع  

القـدرات،  املتعلقة ببسبب القيود و. اتفاقية حقوق الطفلاملتعلق ب وتقريرها األول ضد املرأة؛ 
ص باحلقوق املدنية والـسياسية     الدويل اخلا العهد  املتعلق ب بعد تقريرها األول    مل تكمل ساموا    

صدار دعوة إساموا كما تود . التقرير قريباًقدم هذا وسُي). ٢٠٠٨انضمت إليه يف عام الذي (
  . املساعدةلتقدمي  ) ١٣(التابعة لألمم املتحدةمفتوحة جلميع أصحاب الواليات 
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 تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  - باء  

 هينةاملالإنسانية أو القاسية أو العاملة ملاضروب عدم التعرض ل  -١  

  العنف ضد النساء واألطفال  )أ(  
تقـول  و.  لساموا  كبرياً تعترف احلكومة بأن العنف ضد النساء واألطفال ميثل حتدياً          -٤٤

أعلـى مـستويات    اللوايت جتاوزن اخلامسة عشرة يتعرضن لواحد من        ساموا  تقارير إن نساء    
هـذا النـوع مـن      معدل انتشار   ، إذ يبلغ    الشركاءغري  على يد   العنف اجلسدي واجلنسي    

وحـدة  (وحدة خاصـة    يف وزارة الشرطة والسجون     وقد أنشئت   . )١٤(ئةا يف امل  ٦٥ العنف
. جرائم العنف ضد النـساء واألطفـال      مكافحة  لتلقي الشكاوى و  ) العنف املرتيل مكافحة  

مـن  باقي ومتواصـل    أدى اعتماد هنج القيام بأعمال الشرطة بشكل است       وعالوة على ذلك،    
خطوة إىل األمـام    إىل التقدم   اجلمهور  عامة  الضحايا و إىل تشجيع    ،خالل برامج توعية فعالة   

 . اإلساءةاالت الشرطة حبوإبالغ 

من العمل التعاوين بني احلكومة وشركاء التنمية واملنظمات غـري          قدر كبري   هناك  و  -٤٥
شرطة ساموا ومكتب النائب العـام      مل  إذ تع . احلكومية للتصدي هلذه اآلفة يف جمتمع ساموا      

 مع املنظمات غـري احلكوميـة ذات الـصلة          احملاكم بشكل وثيق جداً   إدارة  ووزارة العدل و  
  ومركـز ،)Mapusaga o Aiga(منظمة جنة األسرة ، ودعم الضحاياجمموعة ساموا لوأبرزها 

لعنـف املـرتيل    ضحايا ا أن يلقى   ضمان  على  ، ومنظمة شريان احلياة      األزمات فيوال ملعاجلة 
العنف املرتيل واإلساءة ، وتوفري املأوى وامللجأ لضحايا     العدالة القانونية يف نظام   الالزمة   الرعاية

. )١٥(وتقدمي املشورة للضحايا وللمروجني هلذا النوع من العنف واإلسـاءة علـى الـسواء             
على قيامهـا    و ذه اخلدمات الكثري من الثناء على توفريها هل     املنظمات غري احلكومية    وتستحق  

من املتاحة  حوار مستمر بشأن مدى مالءمة املرافق       ومثة  . ذه القضية هبمالت لتوعية اجملتمع    حب
اها مع اخلدمات الـيت توفرهـا       مستوتتساوى يف   خدمات  لتقدمي  بيئة مواتية   توفريها ل حيث  

 . "املساكن اآلمنة"

لعنف املرتيل  وع ا موض ملعاجلة   ٢٠٠٩لعام  سالمة األسرة   مشروع قانون   ضع  وقد وُ   -٤٦
عامـة  القانون بعد مشاورات مكثفة مـع       مشروع  ومتت صياغة   .  على حنو شامل   يف ساموا 
لوضع اللمـسات   وزارة العدل وإدارة احملاكم      من جانب    ويتواصل النظر فيه حالياً   . اجلمهور

. الربملـان ه على   طرحإلقراره قبل   جملس الوزراء   حاملا يتم ذلك، سُيحال إىل      و. األخرية عليه 
مـن  بالعنف املـرتيل    اجلوانب ذات الصلة     إىل إنفاذ    قانونإىل  شروع  وسوف يؤدي حتول امل   

ذلك عزز  يوسوف  . واتفاقية حقوق الطفل  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        اتفاقية  
والعنف ضد النـساء  اجلنسي  العنفاملتعلقة مبكافحة اإلقليمية والدولية واجلهود  الربامج أيضاً
 . منتدى جزر احمليط اهلادئ واألمم املتحدةيف ساموا على النحو الذي أعلنه طفال واأل
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قيادة بهي وكالة حكومية مكلفة ف والتنمية االجتماعيةاحمللي وزارة املرأة واجملتمع أما   -٤٧
شراكة مع أصحاب املصلحة مـن أجـل حتقيـق التنميـة            يف إطار    يةتنمية اجملتمع الوتيسري  

تصل و. النساء واألطفال التنمية املتعلقة ب  مبا يف ذلك    احمللي  تصادية للمجتمع   االجتماعية واالق 
الـيت  شراكات  الربامج احلكومية ومحالت التوعية بسرعة إىل مجيع شرائح السكان بفضل ال          

سنوات مـن  بعد و. ينيوامليسرين اجملتمع ويةالس القراجملوالنسائية لجان ترسيها الوزارة مع ال
للعنـف اجلـسدي    تتـصدى   ية  وقرجمموعات جمتمعية    توعية، ظهرت الوالدعوة و التثقيف  

مبوجـب  االنتهاء من وضع خطة تنفيذية مخـسية        كما مت   . واجلنسي ضد األطفال يف القرى    
 . هذه اخلطة حالياً وجيري تنفيذ٢٠٠٨ يف عام "احمليط اهلادئمنطقة برنامج أطفال "

 أفعاالًشمل  ه كي ي   لتحديث ١٩٦١قانون اجلرائم لعام    متت مراجعة   ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٤٨
العنف ضد  واجلنساين  مرتكيب العنف اجلنسي و   ينص على عقوبات أشد حبق      جديدة و إجرامية  
وضـع  قبل  مراجعته   ري حالياً جتاجلرائم و مت صوغ مشروع قانون جديد يتعلق ب      و. األطفال

 . ٢٠١١الوزراء يف مطلع العام  إىل جملساللمسات األخرية عليه وإحالته 

حتـدد  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(وطنية من أجـل النـهوض بـاملرأة         عمل  خطة   وهناك  -٤٩
ويركـز  . ساموا ما يتعلق بالنهوض باملرأة يف    معاجلة الشواغل ذات األولوية في    استراتيجيات  

هذه اخلطة على القضاء على العنـف       يف  األولوية  الذي حيظى باملرتبة الثانية من حيث       ال  اجمل
النـساء  محايـة   "اجلنساين يف ضمان    العنف  املتعلق ب  للعمل   اهلدف النهائي ويتمثل  . اجلنساين
 من ن وحرياهتنحبقوقهضمان متتعهن من مجيع أشكال العنف و    على وجه اخلصوص     والفتيات

حتقيق هذه النتيجـة    الرامية إىل   ستراتيجيات  وتشمل اال  ."اجلنساينخالل القضاء على العنف     
، وتنفيـذ   هاستويات، وإصالح القوانني وإنفاذ   الدعوة والتثقيف والتوعية على مجيع امل     أنشطة  

 . )١٦( ورصده وتقييمهضد النساء واألطفالللتصدي للعنف نظام مشترك بني الوكاالت 

 والقواعداحلكومة بشكل وثيق مع املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية          وتعمل    -٥٠
جناح بعض محـالت    ُيثىن على   و. تنفيذ السياسات والربامج وااللتزامات الوطنية    على  الشعبية  

تتيح تدابري مؤقتة   ختاذ  اجلهود املبذولة ال   عن   فضالًالتوعية يف تسليط الضوء على هذه املسألة        
 . املنظمات غري احلكوميةمن ساعدة املعلى الضحايا حصول 

املشاكل املزمنة اليت حتتاج    إحدى  أصحاب املصلحة   حدد  خالل املشاورات الوطنية    و  -٥١
وهي مشكلة شامل ومستدام للتمكن من معاجلة قضايا العنف املرتيل بشكل   عاجل  إىل اهتمام   

 علـق و.  وتغيري املواقف جتاهها   مشكلة العنف املرتيل  إىل  النظر  كيفية  تتعلق باحلاجة إىل تغيري     
احلماية التشريعية للفهم الالزم ملسألة بعض ضباط الشرطة   افتقار  على  مجيع أصحاب املصلحة    

عدم معاجلـة الـشرطة     كما أعربوا عن القلق من      . لفئات الضعيفة اخلاصة با حلقوق اإلنسان   
شكاوى أو طلبات املساعدة املقدمة من الضحايا معاجلة وافية بـسبب وجـود             للكثري من ال  

عجزهم عن  لتدريب و بسبب افتقار ضباط الشرطة ل    أو  /و اجلاينفيما خيص   لمصاحل  لتضارب  
وحدة بيد أنه مت إنشاء     . اليت يكفلها القانون للضحية    ن حلقوق اإلنسا  ما يشكل انتهاكاً  حتديد  
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حتقق يف تصرفات ضباط الشرطة     كي   ٢٠٠٩لعام   لقانون خدمة الشرطة     وفقاً لمعايري املهنية ل
املزيد من التعزيـز املؤسـسي واملـساعدة        يتطلب ذلك    و حبقهم؛إجراءات تأديبية   تفرض  و

 . اهتهافيما يتعلق برتاملصداقية اكتساب والتدريب من أجل 

  السجون وضباط الشرطة  )ب(  

 .تافايغاتا السجن الرئيسي يف  بالظروف السائدة يف    التحديات املرتبطة   باحلكومة  تقر    -٥٢
املدربني يف  ضباط  نقص املوظفني والنقص يف عدد ال     املوارد مثل   ببعض هذه التحديات    وتتعلق  

 .دودية التمويل والدعم املؤسسيالعمل االجتماعي وإعادة التأهيل، وحمجمال 

خطة  كجزء من    واننيلمراجعة حتت رعاية جلنة إصالح الق     لقانون السجون   وخيضع    -٥٣
طة طريق لتحـسني إدارة     يخروتضمنت هذه اخلطة    . القانون والعدالة احلكومة بشأن قطاع    

 عماًدو. )١٧(ة قائمة بذاهتا  مستقلبفصل مصلحة السجون كسلطة     السجون واملرافق، وأوصت    
سـاموا  استراتيجية يف إطـار شـراكة        بالفعل خطة ضعت  العدالة، وُ قطاع  لقانون و خلطة ا 

 . وزارة الشرطةعن السجون الوظائف املتعلقة بلفصل يف جمال الشرطة وأستراليا 

السجون أو جتديـدها بالكامـل      إعادة بناء   إىل  طة  اخلوعالوة على ذلك، أشارت       -٥٤
 يف   احملاكمة واألحداث واجملرمـات    رهن احملتجزين   ووضعية،  لضمان االمتثال للمعايري الدول   

 سجونيف جديدة وإضافية زنزانات جتديد وبناء وقد انتهت أعمال . مرافق احتجاز منفصلة

. زنزانات للذكور وزنزانة لإلنـاث    مخس  إلضافة   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول يف  تافايغاتا  
بإلزامهم بتقـدمي خـدمات     حداث  أليستعيض عن سجن ا   نظام  بوضع   وأوصت اخلطة أيضاً  

عطلـة  خالل  املشروط  اإلفراج  عادة التأهيل وبرامج    مناسبة إل وضع وتنفيذ برامج    ب، و جمتمعية
 . يف اجملتمعإدماج اجملرمني إعادة يسري بوع لتسهناية األ

 (Olomanu)يف ساموا  عادة تأهيل األحداثأنشئ املركز الوحيد إل ٢٠٠٦عام يف و  -٥٥
ويتناول قانون اجملرمني األحداث    .  عاماً ١٨الذين تقل أعمارهم عن     ة الذكور   اجلناالستقبال  

الـيت  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من العهد   ) ٣-٢ (١٠املادة   ما تتناوله    ٢٠٠٧لعام  
ة كل منهم حبسب سـنه       ومعامل ،البالغنيواجملرمني  تنص على الفصل بني اجملرمني األحداث       

 . ة القصرمحاي، وومركزه القانوين

  املساواة وعدم التمييز    -٢  

 الوصول إىل العدالة  )أ(  

باإلضـافة إىل   و. ساموا باحلق يف احملاكمة العادلة واملساواة أمـام القـانون         تعترف    -٥٦
 ساموا أيضاً تنفذ  املساواة يف املعاملة،    سد  جتواليت  قوق اإلنسان   التشريعات القائمة املتعلقة حب   

 .ىل العدالةعزيز احلق يف الوصول إتترمي إىل زيادة تدابري 
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يف إطار   ٢٠١٢-٢٠٠٨الة للفترة   قانون والعد خطة قطاع ال  وقد وضعت احلكومة      -٥٧
، اليت تركز على حتسني وتعزيز النظام القـانوين         "ةمستقرو ةآمنالعدالة من أجل ساموا     "رؤية  

 حتسني وصول   ة يف هلذه اخلط  ةاألساسييتمثل أحد األهداف    و. يف ساموا القانونية  واخلدمات  
وتتضمن اخلطة إنشاء جلنة حلقوق     . القضاءالقانون والعدالة و  اخلدمات املتعلقة ب  اجلمهور إىل   

 . اجملتمعيلقانون ل اًاإلنسان ومركز

الـة ذات   العدالقانون و لوكاالت قطاع   لتتيح   يةلتوعية اجملتمع فرقة عمل ل  وأنشئت    -٥٨
التشاور املستمر والفعال معها فيمـا      لية لضمان   لعمل بشكل تعاوين مع اجملتمعات احمل     الصلة ا 
اجملتمعات احمللية العالقة بني النظام القانوين      ومن املهم أن تفهم     . مبسائل القانون والعدالة  يتعلق  

 . الرمسي والنظام العريف يف تطبيق العدالة

 احملاكم   ممارسة متأصلة يف   فهي. وزارة العدل وإدارة احملاكم املساعدة القانونية     وتدير    -٥٩
أهلية احلصول على املساعدة القانونية     وتتحدد  .  إىل احلق الدستوري يف حماكمة عادلة      استناداً

 الـة القانون والعدخطة قطاع مبوجب و. القدرة املالية للمجرم ودرجة خطورة اجلرميةحبسب  
، تنظر احلكومة يف توسـيع نطـاق املـساعدة القانونيـة لتـشمل              ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  
 .املدنية املسائل

القـانون  شركاؤها يف قطـاع     على الرغم من تزايد اجلهود اليت تبذهلا احلكومة و        و  -٦٠
اجلـرائم الـيت    فإن   األحداث،   قضاءلعمل مع اجملتمعات احمللية والشباب يف جمال        لوالعدالة  

الـدعم الكـايف    الشاغل احلصول علـى     هذا  ويستدعي  . التزايد يف   ةيرتكبها الشباب آخذ  
ألشخاص الذين يتعاملون مع    لالقدرات   فرص بناء توفري  ري التدريب املناسب و   واملناسب لتوف 

 . اجلاحنني الشباب

 النساء  )ب(  

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     بضرورة حتقيق أهداف رئيسية منها      ساموا  تسلم    -٦١
يف  ضرورية جلهود سـاموا   تسلم بأن هذه األهداف     ومتتع املرأة جبميع حقوق اإلنسان، كما       

 . للبلدالتنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية جمال 

هنـاك  ال تـزال    ومع ذلك   . اجملتمع التقليدي بتقدير عال يف    املرأة يف ساموا    وحتظى    -٦٢
 وعلى أساس صفاتعلى أساس الثقافة والعادات والتقاليد، جماالت يتم فيها التمييز ضد املرأة   

 على توزيع العمل داخـل األسـرة        غالباًالتعايش تقوم   قرون من   متوارثة عرب   مادية وطبيعية   
يف للمرأة احليوي واملركزي قد ضمنت أوجه التمييز هذه وتقسيم العمل الدور      و. )١٨(واجملتمع

 . وقراها وعائالهتاثقافة ساموا 

ـ    وقد حتقق حتسن كبري على مدى العقد املاضي           -٦٣ الرمسـي  العتراف  افيما يتعلـق ب
االقتـصادية  يف احلصول على فرص يف اجملـاالت        قوق املرأة يف العمل والتعليم و      حب القانوينو

من ه ميكن معاجلة ذلك     بيد أن . اًناقصاملرأة يف الربملان    متثيل  وال يزال   . واالجتماعية والسياسية 
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لـيت جـرت    ايف االنتخابات العامـة األخـرية       و. )١٩(أنفسهنتوحيد جهود النساء    خالل  
 امـرأة  ١٨ت على مقاعد الربملان تنافسإذ .  قياسياًسجَّل عدد املرشحات رقماً  ،  ٢٠٠٦ عام

 أربع سوى  عضوا٤٩ًومل تنجح يف الوصول إىل الربملان املؤلف من     . خمتلفةمن دوائر انتخابية    
 .)٢٠( من جملس الوزراء، ثالث منهن أصبحن جزءاًنساء

ة ومؤسسة حكومية وزار ١١تترأس النساء لقطاع العام، قوة العمل يف اوفيما يتعلق ب  -٦٤
وهناك العديد من النساء اللوايت يتبوأن مناصب . مبا يف ذلك جلنة اخلدمة العامة     ،  ٣٨من أصل   

يف مواقع مسؤولية    عن   تنفيذي، فضالً رئيس  مثل منصب نائب رئيس تنفيذي أو مساعد        عليا  
 .ع اخلاص واملنظمات غري احلكوميةالقطا

يف عـدد   يف املائـة     ١٠تبلغ  زيادة ملحوظة   ُسجلت  ،  ٢٠٠٦و ٢٠٠١بني عامي   و  -٦٥
 تمؤهالوحبسب عادات وتقاليد ساموا، فإن النساء       . )٢١( رئاسية اً ألقاب نمنحاللوايت  النساء  

 . مثل نظرائهن من الرجالالرئاسية للحصول على األلقاب 

ة خلطة  اتيالسياساالجتاهات  ع  يتماشى م مبا  النهوض باملرأة   ويتواصل تقدم العمل على       -٦٦
، علـى   ٢٠٠٥منذ عام   وتركز ساموا،   .  استراتيجية تنمية ساموا   -التنمية الوطنية يف ساموا     

يف التنميـة   النساءمشاركة لنهوض باملرأة من أجل ضمان ل ايتتعزيز اإلطار القانوين والسياس
واة، بل وكـذلك     على قدم املسا   تكايوشرات  االجتماعية واالقتصادية ليس فقط كمسامه    

 .)٢٢(من التنمية على مجيع املستوياتكمستفيدات 

أنشطة وزارة شؤون املرأة والتنمية اجملتمعية واالجتماعية      تواصل  وباإلضافة إىل ذلك،      -٦٧
واتفاقية حقوق الطفل   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        اتفاقية  فيما يتعلق ب  الدعوة  

وتركز هذه الربامج على مسائل منها      . صعيدين الوطين والقروي  عن طريق تنفيذ برامج على ال     
بقضايا الصحة   و ،اإليدز والوقاية منه  /فريوس نقص املناعة البشرية   والتوعية ب  العنف اجلنساين، 

تدريب  و ،وتنمية األعمال التجارية الصغرية   تنمية مباشرة األعمال احلرة،     واإلجنابية واجلنسية،   
 يفاهلدف النهائي هلـذه الـربامج       ويتمثل  . التفاوض والقيادة ات  النساء والفتيات على مهار   

املهارات واملعارف ذات ب باملعلومات ونلنساء والفتيات من خالل تزويدهاحتسني نوعية حياة 
 .)٢٣(نلتحسني نوعية حياهتمستنرية اختاذ قرارات وخيارات متكينهن من الصلة من أجل 

. ئهن من الرجال يف معظم مستويات التعلـيم       نظرامتفوقات على   اإلناث  وال تزال     -٦٨
 ١ :٠,٩٧  من الـذكور املـسجلني يف املرحلـة االبتدائيـة        ١٠٠لكل  نسبة اإلناث   وتبلغ  

حيـث  يف التعليم العايل عن عدد الذكور ناث يزيد عدد اإلو.  يف املرحلة الثانوية   ١ :١,١٣و
 .)٢٤(ئة للذكورا يف امل٣٩بل ئة مقاا يف امل٦١يبلغ 

 اص ذوو اإلعاقةاألشخ  )ج(  

إلحـصاء   ووفقـاً .  اإلعاقة ولتحديات اليت تواجه األشخاص ذو    باتعترف احلكومة     -٦٩
يبلغ  - ٢ ٠٩٦يف ساموا يبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة   ،  ٢٠٠٦السكان واملساكن لعام    
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لألشـخاص ذوي   ال يوجد تشريع حمدد     و. ٩٤١عدد اإلناث    و ١ ١٥٥عدد الذكور بينهم    
يف ذوي اإلعاقـة   حقوق األشـخاص إدراج وإدماج احلكومة تضمن ، ذلكرغم و. اإلعاقة

 لألشـخاص   ميسوراًاملباين العامة   ية مشترطة أن يكون الوصول إىل       قطاعالاخلطط الوطنية و  
ذوي اإلعاقـة    األشخاص  االنضمام إىل اتفاقية حقوق    جبديةتدرس احلكومة   و. ذوي اإلعاقة 

 . هذه املعاهدة يف ساموانفاذ تشريعات والسياسات املناسبة إلسن الو

وزارة شؤون املرأة    برئاسةمعنية مبسألة اإلعاقة     ة فرقة عمل وطني   ساموا أيضاً ولدى    -٧٠
. وكاالت حكومية أخرى ومنظمات غري حكوميـة      وعضوية  والتنمية اجملتمعية واالجتماعية    

 . األشخاص ذوي اإلعاقةة تنسيق وتنفيذ برامج ملساعدة يسؤولمبفرقة العمل وتضطلع 

لألشخاص ذوي اإلعاقة   سياسة وطنية وخطة عمل وطنية      ، ُوضعت   ٢٠٠٩ويف عام     -٧١
 مـع القـرى     أيـضاً ولتوجيه أعمال فرقة العمل وتنسيق براجمها ليس فقط فيما بينها بـل             

ألشخاص  اليت هتتم باNuanua o le Alofa  نوانوا أو يل ألوفامنظمةتنشط و. واجملتمعات احمللية
لألطفال ذوي اإلعاقات اجلسدية يف ) Loto Taumafai(ة لوتو تاومافاي ذوي اإلعاقة ومنظم

الدعوة وبذل اجلهود هبدف تعمـيم      برامج  يف تنفيذ    و األشخاص ذوي اإلعاقة  تعزيز حقوق   
أطلقت و. )٢٥(األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها   قوق  فيما يتعلق حب   وتنفيذ الربامج    اتسياسال

 إلعادة إدماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة يف         بياً جتري  برناجماً ٢٠٠٩احلكومة يف عام    
 . النظام املدرسي العادي

ـ  سوف جترى مراجعـة لقـانون     وعالوة على ذلك،      -٧٢ الـصحة املهنيـة    وسالمة  ال
ألشخاص لمالئمة  توفري مجيع أماكن العمل ملرافق      كي ينص على حكم يتعلق ب      ٢٠٠٢ لعام
 . اإلعاقة ذوي

 حقوق األشـخاص املـصابني   ون على ص  ٢٠٠٧لعام  قلية  قانون الصحة الع  وينص    -٧٣
والـدعم والعـالج    التطوع لتقدمي الرعاية    هذا القانون   ويعزز  .  واالعتراف هبا  مبرض عقلي 

وعالوة على ذلـك،    . وجمتمعاهتم همداخل أسر  ألشخاص املصابني بأمراض عقلية   لواحلماية  
احلصول علـى   يف  هم  حقلك  ذرض عقلي مبا يف     املصابني مب حقوق األشخاص   القانون  حيمي  
رض عقلي مبا يف ذلك     مصاب مب شخص  تتعلق ب ق يف مراجعة أوامر معينة      احلحلقوقهم، و شرح  

يـستفيد  العقلية وهي مؤسسة    لصحة  لمؤسسة  وتوجد  . )٢٦(إدارة املمتلكات األوامر املتعلقة ب  
 . ةض عقليامرأألشخاص الذين يعانون من  امنها

  حلق يف التعليما  - ٣  

احلصول على التعليم وحتقيق املساواة يف هذا اجملال         احلكومة يف حتسني فرص      تستمر  -٧٤
ويلـزم  . ذوو اإلعاقة األطفال، مبا يف ذلك األطفال مجيعمعاملة املساواة يف عن طريق ضمان  

مرحلة يف جمال التعليم يف     املسؤولية  باالضطالع جبزء من    حلكومة  ا ٢٠٠٩لعام  التعليم   قانون
  من خـالل دعـم املبـادرات اجملتمعيـة         ةاخلاصذوي االحتياجات   وتعليم  الطفولة املبكرة   
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فيما يتعلق باملعلمني من ذوي     العرض والطلب   ُيعاجل موضوع   ويف الوقت نفسه،    . واستكماهلا
 . حتسني نوعية التعليمهبدف  الكفاءة

املباشر يف اهلياكـل األساسـية      دعم  المالية ضخمة، و  ضخ مبالغ   على الرغم من    و  -٧٥
اخنفـاض  ميثل ألطفال والشباب يف ساموا، اهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني نتائج تعليم      واجل

امللتحقني بالتعليم األساسـي  )  عاما١٤ً أعوام و٥الذين تتراوح أعمارهم بني  (نسبة األطفال   
مخسة بنسبة  اللتحاق باملدارس االبتدائية    ا ، اخنفض ٢٠٠٦عام  إلحصاء ال  وفقاًو. مصدر قلق 

منطقة إذ توجد يف كل     .  يف احلصول على التعليم    يشكل توافر املدارس مشكلة   وال  . ةئايف امل 
يف كـل   وتوجد  . )٢٧(يوتمع القر اجملاحلكومة و تتشارك يف دعمها    يف ساموا مدرسة ابتدائية     

تبدأ املرحلة االبتدائية   ولألطفال يف    سن املدرسة    حتتلألطفال  يديرها القساوسة   مدارس   قرية
 . ة اليوم املدرسي الرمسيهنايعملها بعد 

على إلزاميـة    ٢٠٠٩لعام    وقانون التعليم  ١٩٩١/٩٢قانون التعليم اإللزامي    وينص    -٧٦
وللمساعدة على بلـوغ    . بني اخلامسة والرابعة عشرة من العمر     لألطفال  االلتحاق باملدرسة   

طلـع  لمرحلة االبتدائية املمتدة مثـاين سـنوات، أُطلـق يف م          ل مجيع األطفال    إكمالهدف  
ئها شركامشترك بني احلكومة وهو جهد املدرسية، ورسوم   خمطط ساموا ملنحة ال    ٢٠١٠ العام
هتا ملساعدواملدارس التبشريية   للمدارس اخلاصة   سنوية  تربعات  كما متنح احلكومة    . التنميةيف  

 . على التطور

لفترة من  الثقافة ل وزارة التعليم والرياضة و   وتركز السياسات واخلطط االستراتيجية ل      -٧٧
 على حتسني اجلودة يف مجيع مستويات التعلـيم         ٢٠١٥يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٦يوليه  /متوز

تعليم و ،التعليم يف الطفولة املبكرة   وحتسني  وهتدف اخلطة إىل توسيع     . وحتقيق التعليم الشامل  
فتح الباب أمام الكبار والشباب الكتـساب   و،الكبار ، وحمو أمية اخلاصةاالحتياجاتذوي 

القضاء علـى الفـوارق بـني    إىل  وكذلك ،التعليم املستمر احلصول على   ملهارات احلياتية و  ا
يف مجلة  املناهج الدراسية   تطوير   وحتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل        ،اجلنسني يف املدارس  

 .  صياغتهايف جنسانياًاستخدام لغة حمايدة أمور منها 

 حقوق  إىل مناصرة  الوطين للمناهج الدراسية  ر  طاواإل ةهج الوطني ااملنوتدعو بيانات     -٧٨
الطالب واملعلمني بوصفه من استخدام موارد ُينظر إىل و. اإلنسان من خالل التعليم والتدريب

. قوق اإلنسان من خالل التعلـيم والتـدريب  حبالوعي تساعد يف إذكاء   الطرائق العملية اليت    
على احلق يف التعلـيم      التعليم للجميع ري  تشدد خطة العمل املتعلقة بتوف    وباإلضافة إىل ذلك،    

الـصادر عـن   التعليم للجميع   لتوفري  اإلعالن العاملي   تلقي الضوء مرة أخرى على      و. للجميع
الذي أشار إىل أن التعلـيم      و،  ٢٠٠٠ عام   ،يف داكار، السنغال  للتعليم املعقود   املنتدى العاملي   

الـتعلم  احتياجـات   إىل إمكانيـة ووجـوب تلبيـة        حق أساسي من حقوق اإلنـسان و      
 . للجميع األساسية
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اجلامعـة  وتقدم  . احلكومة من    كبرياً دعماًيف املرحلة الثانوية     العامةاملدارس  تتلقى  و  -٧٩
يتمكنوا من احلصول على منح دراسية        الوطنية التعليم العايل والتأهيل لطالب ساموا الذين مل       

جلامعة  معهد التكنولوجيا التابع  ويوفر  . يستراليا وفيج أاجلامعي يف نيوزيلندا و   ملتابعة تعليمهم   
التجارية األعمال   يف   شهاداتدراسات أخرى متكن الطالب من احلصول على        الوطنية  ساموا  

 . التقنيةاملهن و

حرز تقدم كبري يف الوصول إىل تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت،            وقد أُ   -٨٠
دام شبكة اإلنترنت على مدى العقد اهلاتف احملمول واستخ خدمات  تغطية  نطاق  سيما يف    وال

إىل " الـشبكة املدرسـية   برنامج  " و "حممول لكل طفل  حاسوب  "برنامج  ومن شأن   . املاضي
عـزز الوصـول إىل      لالتصاالت يف خمتلف أرجاء البلد أن ي       جمتمعياً اً مركز ١٤إنشاء  جانب  

ألقـراص املدجمـة     عن استخدام شبكة اإلنترنت وا     اإلنترنت يف السنوات القليلة املقبلة فضالً     
 . تعلموسائل ك

التدخل املبكـر  على خدمات  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     كما ُيعترب حصول      -٨١
ربنامج ال Loto Taumafaiج لوتو تاومافاي ـل برنامـوميث. األولوياتمن وخدمات التعليم 

غون اخلامسة  محاية األطفال ذوي اإلعاقة الذين يبل     ركز على   الذي ي يف ساموا   وي الوحيد   قرال
يف حد ذاته وهو حيتاج إىل املوارد واملرافـق          حتدياًكما ميثل الربنامج    . هموإعادة تأهيل عشرة  

 . ذوي اإلعاقةألطفال التدخل لصاحل ادمات إلتاحة خموظفني مدربني إىل والتعليمية الكافية 

  احلق يف الصحة  - ٤  

ُيخصص هلذا القطاع ثالث    و. نظام صحي متوله احلكومة   هو  قطاع الصحة يف ساموا       -٨٢
 مليـون دوالر    ٦٥علـى    ، إذ حـصلت وزارة الـصحة      اإلنفاق العام أكرب مبلغ من مبالغ     

ـ  ميزانية سـاموا الوطنيـة       مليون دوالر من     ٥٨واخلدمات الصحية الوطنية على      سنة يف ال
هناك حتديات  ال تزال   ،  ختصيص هذا املبلغ الكبري   على الرغم من    و. )٢٨(٢٠١٠/٢٠١١ املالية
وال تزال احلكومة تواجه . يهاواحلصول عل ودة اخلدمات الصحيةما يتعلق جب ال سيما في،كبرية

نقـص  املوارد املاليـة و   نقص  املعدات احلديثة و  حتديات كبرية يف هذا اجملال منها النقص يف         
على صـعيد   صحية  اخلدمات ال دعم  احلاجة إىل   املوظفني املدربني ومقدمي الرعاية الصحية، و     

 . والنقص يف عدد املهنيني الصحيني يف جماالت حمددةات املقاطع

ثالثة  ونيرئيسييف ساموا مستشفيني للرعاية الصحية وتشمل اهلياكل األساسية العامة   -٨٣
  من الناحيةاستراتيجية مراكز صحية تقع يف أماكن عدة و  على مستوى املقاطعاتمستشفيات

األدويـة  وخدمات الرعاية الصحية وُتقدم . إليهاول لوصلتيسري ايف مجيع أحناء البلد     اجلغرافية  
اجملتمعية طط  اخلكذلك تنفيذ   ويستمر  .  إىل كبار السن من املواطنني     بأسعار مدعومة أو جماناً   

 والصرف الصحي، والتغذية، والصحة     ، واملياه ،توعية يف جماالت مثل الصحة البيئية     الوبرامج  
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 وتعزيـز   ، والبحوث الصحية  ،مات الصحة الوقائية   وخد ، وسالمة األغذية  ،اجلنسية واإلجنابية 
 . الصحة العامة

األمراض غري املعدية، وعلى حنو متزايد، أهم أسباب اعتالل الصحة واملـوت            ومتثل    -٨٤
ارتفاع كبري يف حاالت أمراض القلب      ، ُسجل   على مدى العقدين املاضيني   و. املبكر يف ساموا  

الذي يـصيب  السكري أنواع مرض أحد  و، الدم وارتفاع ضغط، والسكتة الدماغية ،التاجية
حصى املرارة، واضطرابات اجلهـاز     إىل جانب مرضى    ج،  والنضمرحلة  بداية  األشخاص يف   

زيـادة  تغري النظـام الغـذائي، و   األمراض ب رتبط هذه   وت. واملفاصلالعظام  أمراض  اهلضمي و 
 .)٢٩(امرتبطة هبلمخاطر الصحية امللاجلمهور حمدودية إدراك التبغ والكحول واستهالك 

يستدعي احملافظة    رئيسياً اإليدز يشكل هتديداً  /فريوس نقص املناعة البشرية   وال يزال     -٨٥
كمـا  . فعالـة مؤسسية  اختاذ تدابري طبية    و،  برامج التوعية العامة  على نفس النشاط يف تنفيذ      

توعيـة بـاملرض    تعزيـز ال  زيادة  طلب  تيمصدر قلق   من جديد   حاالت السل   يشكل ظهور   
 . هعالج مونظ

لتوسيع نطاق تقـدمي     كوسيلة   تهمشاركاحمللي على زيادة    احلكومة اجملتمع   وتشجع    -٨٦
وال بد من زيادة التشديد على ذلك لزيادة        . الصحة الوقائية لألطفال وتعزيز فعاليتها    خدمات  

 . قائم على احلقوق لتسهيل وصول املرأة إىل خدمات الصحة اإلجنابيةالنهج التعزيز 

األساسية لضمان  البنية التحتية وال سيما البنية التحتية       تركز ساموا على تطوير     كما    -٨٧
احلماية من الكـوارث الطبيعيـة واآلثـار الـسلبية          لضمان  احلق يف حياة آمنة وصحية، و     

 . املناخ لتغري

  احلق يف حرية الدين أو املعتقد  - ٥  

كل حق  من الدستور   ) ١١(املادة  وتضمن  . احلق يف حرية الدين   حيمي دستور ساموا      -٨٨
 أو  هيف تغيري دين  حرية الشخص   شخص يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق          

والدعوة  أو معتقده    هإظهار دين ب،   أو عالنية  سراً،  يف إطار جمموعة  مبفرده أو   والقيام،  ،  همعتقد
 أيـضاً ) ١١(املادة  ح  وتتي. إقامة الشعائر  و العبادة ونشر التعاليم واملمارسة   عن طريق   إليهما  

ساموا يف  الدين جانب هام من جوانب احلياة       و. فرض قيود معقولة على ممارسة هذه احلقوق      
املسيحية الدين السائد يف ساموا  وال تزال. "فاء ساموا"هو جزء من أسلوب احلياة يف ساموا  و

 . أكثر من قرن ونصفمنذ 

السنوات األخرية وانتشارها يف    يف  بعض الطوائف املسيحية اجلديدة     ظهور  أحدث  و  -٨٩
الرئيسية املتجـذرة   بعض الكنائس   وبات  .  متزايداً األرياف إىل جانب الطوائف األقدم توتراً     

اجلماعـات املـسيحية    لتزايد عدد   عواقب سلبية   تراه  صراحة إىل اختاذ تدابري لكبح ما       يدعو  
. لكنائس يف القـرى   على كسب أتباع من بني جمموعات صغرية حمدودة من رواد ا          املتنافسة  

هذه بالنظر إىل أن    مع اجملالس القروية التقليدية     إىل نزاعات   يف بعد آخر،    وأدى هذا الوضع،    
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ظل عـدم وجـود   يف الريفية لتنظيم الشؤون اجملالس متارس والية قضائية مدنية حبكم الواقع       
جملالس ا أن تفرض ومن غري املستبعد    . يف مجيع أحناء ساموا   الشرعية  لية  احملكومية  احلسلطات  ال

أن تأخذ من قرية ما قاعدة هلـا         على أتباع الطوائف اليت تسعى إىل        مشددةية عقوبات   والقر
يف بعـض   و. إىل عنف شـديد   وأدت املواجهات يف بعض احلاالت      .  القرية جملس عن   رغماً

يـة  ن اجملالس القروأتبني احملاكم، ، واليت بتت فيها    نشرات األخبار احلاالت اليت حتدثت عنها     
مدى  للنظر يف    ٢٠١٠مارس  /تأسست يف آذار   ،جلنة حتقيق وقدمت  . حلرية الدينية ا انتهكت

 . يصدر بعداحلكومة لكن التقرير مل  إىل تقريراً ، من الدستور١١تطبيق املادة 

 عادلة ومواتية يف التمتع بشروط عمل احلق يف العمل و  - ٦  

 يف  تنيالصحة والسالمة املهني  ا يتعلق ب  يمفدم يف جمال العمالة وظروف العمل       حرز تق أُ  -٩٠
علـى  املـشاورات   مع تركيز    ١٩٧٢العمل والعمالة لعام    قانون  وجيري استعراض   . ساموا

األمومة واألبـوة   على جعل استحقاقات    و،  التحرش اجلنسي يف مكان العمل    اللوائح املتعلقة ب  
األحكـام  على مراجعة   م و دفوعة األجر يف القطاع العا    الثمانية أسابيع امل  مع إجازة   متماشية  
 . عمالة األطفالاخلاصة ب

نظمـة العمـل   على االتفاقيات الثماين األساسية مل    ، صدقت ساموا    ٢٠٠٨يف عام   و  -٩١
أفـضل  يف توفري ظروف عمـل واسـتحقاقات        منها  حقوق اإلنسان رغبة    يف جمال   الدولية  
 هم وتقاليـد  متـه ثقافكجزء مـن    ،   يشاركون أن السامويني إىل  اإلشارة  جتدر  و. ملواطنيها
 يف  املدفوعـة األجـر    أو غري    ةالتطوعياألعمال  ، يف    كان عمرهم أو جنسهم    أياً،  هموأعراف

وبالتايل، فإن  . اً استغاللي عمالًميكن اعتبار ذلك    ال  و. ةي الكنس أو العائلية أو  املشاريع اجملتمعية   
 لـسن االسـتخدام     اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن      مبوجب  إعالن ساموا   

 أي  ،االستخداممع اتفاقية احلد األدىن لسن      والعمالة  لعمل  تطابق قانوهنا ل  يؤكد   ١٩٧٣ لعام
العمل ال يشمل أي    مصطلح  على أن   ساموا  دستور  ينص  وعالوة على ذلك،    . اخلامسة عشرة 

 . ية من واجبات املواطنني املدنية العاد من عادات ساموا أو جزءاًأو خدمة تشكل جزءاًعمل 

اليت تعزز عالقـات    العمل  وزارة التجارة والصناعة والعمل بإدارة تشريعات       وتقوم    -٩٢
التـشريعات  وتشمل هـذه    . يف ساموا عمل  وئام بني أرباب العمل والعمال يف كل مكان         ال

، ومرسـوم   ١٩٧٣لعـام   العمل والتوظيـف    ولوائح  ،  ١٩٧٢عام  قانون العمل والتوظيف ل   
 وقانون الـسالمة    ٢٠٠٨الرمسية لعام   العطل  قانون  تجارية، و الت  ال املتعلق باحمل  ١٩٦١ العام

حقـوق  املتسقة مـع  اليت تنص على حد أدىن من الشروط        و،  ٢٠٠٢لعام  تني  والصحة املهني 
جلنة اخلدمة العامة سياسات العمل     وتنفذ  . العمالةفيما يتصل ب   اإلنسان األساسية املقبولة عاملياً   

ـ ابكـل موظـف   ويتمتع . ية يف القطاع العاممعايري العمل الدول حتافظ على   و تحقاقات الس
ـ   األبـوة، و  إجازة   و ،إجازة األمومة املرتبطة ب  اإلجـازات املرضـية،    ، و ةسنوياألجـازة ال

ويدعو قانون اخلدمـة    . أساس سنوات اخلدمة واألداء   واهلامشية على   اخلاصة  واالستحقاقات  
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التعيينـات علـى أسـاس    تتم عمل وفرص الاحلصول على يف بني اجلميع   املساواة  العامة إىل   
 . وىالجنة أو لتقدمي شكتتخذه القرار أي آلية الستئناف وتوجد . اجلنسايناجلدارة واحلياد 

لتنمية يف ساموا،   استراتيجية  ال فرص العمل أحد األهداف الرئيسية       استحداثوميثل    -٩٣
سلسلة يمها من خالل واألعمال التجارية يتواصل تدعجسد ذلك يف بيئة مواتية لالستثمار    يتو

كما تشارك احلكومة يف تأمني الترتيبـات       . املايلوالقطاع  من اإلصالحات يف القطاع العام      
 . للسامويني يف اخلارجالالزمة لتوفري فرص أعمال مؤقتة 

  احلق يف حرية الرأي والتعبري  - ٧  

عـالم  وميلك القطاع اخلاص مجيـع وسـائل اإل   . وسائل اإلعالم يف ساموا مستقلة      -٩٤
حرية تشجع احلكومة على و. اململوكتني للحكومة 2APو )Savali(سافايل  فيتباستثناء صحي

يتعلق بالتشهري  توعية بكل ما    زيادة ال إىل  حاجة أكرب   مثة  ومع ذلك،   . الرأي والتعبري يف ساموا   
اإلجـراءات   ١٩٩٢/١٩٩٣قانون التشهري   ويبني  . املصدق على صحتها  وتوزيع الوثائق غري    

 . اجملردتعليق بالوالدفع بوجود مربر الدفوع املتاحة مثل يوضح التشهري ونية يف دعاوى القانو

  السياسيةاحلياة احلق يف املشاركة يف احلياة العامة و  - ٨  

احليـاة  إىل املـشاركة يف     حيظر الدستور التدابري اليت متيز ضد األفراد الذين يسعون            -٩٥
يف سـاموا الترشـح   ي مواطن حيمـل لقـب ماتـاي      وميكن أل . السياسيةاحلياة  العامة أو   
ماتاي إما من خـالل     يف احلصول على لقب     لرجال والنساء حقوق متساوية     ول. لالنتخابات

األسـرة  آراء  توافق  إال ب لقب  ال ُيمنح ال  و املمتدةألسرة  لخدمة  من خالل تقدمي    أو  التوريث  
 عنـدما   ا وتطلعاهت هاآراءلذي يوصل   وهو ا  املمتدةألسرة  ل اتاي ممثالً يصبح امل ،  وعليه. املمتدة

 . ، يف هناية املطافيف الربملان يترشح لالنتخابات أو عندما يصبح عضواً

  قوق اإلنسانالرئيسية حلولويات األ  - سادساً  

  :فيما يلييف هذا التقرير على النحو املبني األولويات الرئيسية للحكومة تتمثل   -٩٦

  جتماعي والثقايف لشعب ساموا؛ الرفاه االقتصادي واالتعزيز  )أ(  

   التشريعية؛إجراء االستعراضات  )ب(  

قوق اإلنسان األساسية مبـا يف ذلـك حقـوق    العام حبزيادة تعزيز الوعي     )ج(  
  ؛والدعوة إلعمال هذه احلقوقاألطفال والنساء 

زامـات  التصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان وااللت          )د(  
  . التقاريراملتعلقة بتقدمي
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Notes 

 1 The following abbreviations and terms have been used: 
APF Asia Pacific Forum on Human Rights Institutions 
CAT Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
CEO Chief Executive Officer 
CPPED Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
CRC Convention on the Rights of the Child 
Fa’asamoa Samoan Culture/ Customs 
Fa’atonu Assessor 
HRC Human Rights Commission 
HRRP Human Rights Protection Party 
ICC International Criminal Court 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ILO International Labour Organisation 
Matai Samoan term for Chief 
MDG Millennium Development Goals 
MFAT Ministry of Foreign Affairs and Trade 
MWCSD Ministry of Women, Community and Social Development 
NGO Non-Government Organisation 
OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
RRRT Regional Rights Resource Team – Secretariat of the Pacific Community 
SPC Secretariat of the Pacific Community 
SVSG Samoa Victim Support Group 
UPR Universal Periodic Review. 

 2 Congregational Christian Church of Samoa; Roman Catholic; Methodist; Latter Day Saints; 
Assembly of God; Seventh Day Adventist; Worship Centre; Jehovah’s Witness; Full Gospel; Church 
of Nazarene; Pentecost; Peace Chapel; Baptist; Protestants; Anglican; Elim Church and Christian 
Fellowship. 

 3 Samoa National Human Development Report, NUS & UNDP, 2006: 24. 
 4 Samoa National Human Development Report, NUS & UNDP, 2006: 11. 
 5 Ministry of Foreign Affairs and Trade; Ministry of Women, Community & Social Development; 

Ministry of Police and Prisons; Ministry of Finance; Ministry of Commerce, Industry & Labour; 
Ministry of Justice & Courts Administration; Ministry of Education, Sports & Culture; Ministry of 
the Prime Minister & Cabinet; Ministry of Health; Office of the Ombudsman; Attorney General’s 
Office; Public Service Commission and the National University of Samoa. 

 6 Samoa Umbrella for Non-Government Organizations (SUNGO); Journalist Association of Samoa 
(JAWS); National Council of Churches (NCC). 

 7 SUNGO; Samoa Victims Support; Mapusaga o Aiga; Loto Taumafai Society; Samoa Aids 
Foundation; Fiaola Crisis; Nuanua o le Alofa; Samoa Fa’afafine Association; MAFUTA Counselling; 
Samoa Society for the Blind (PREB) and the National Council of Churches. 

 8 Cabinet Directive (reference number F.K.(10) 32). 
 9 Constitution of the Independent State of Samoa, 1960: 3–15. 
 10 Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87); Right to 

Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Forced Labour Convention, 1930 
(No. 29); Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Equal Remuneration Convention, 
1950 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). 

 11 Komesina o Sulufaiga (Ombudsman) Act 1988. 
 12 Samoa’s combined initial, second and third periodic reports to the Committee on the Elimination of 
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