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 شكر وتقدير  
باالسينينينتعرال الينينيندوري  ةاملعنيينينينتثينينينك مةومينينينة سينينيناموا عاينينين  العمينينينق الينينينذي أ  تينينين  فر ينينينة العمينينينق  -1

يف جتميينينينذ هينينينذا التقريينينينر وعاينينين  املسينينيناعدة التقنيينينينة الينينينم  ينينيندمتها امل و ينينينية السينينينامية  قينينينو   الشينينينامق
خينل   مقينو  اإلنسينان التينابذ ألمانينة  اعينة اهلينيئ ا يناد مبينوارد املعينك اإل ايمي ال ريق اإلنسان و 

ا هينذه العمايينة. باإل ينافة ذل ،لينيننن فنننينا نشينةر  يينينذ ايهينات املعنيينة عاينين  اإلسينهامات الينم  ينيندمته
والينينينينم نعتبهينينينينا أساسينينينينية يف دةيننينينينينا مينينينينن تقينينينيند  تقريينينينينر كامينينينينق عينينينينن الن امينينينينات الينينينينم مققتهينينينينا سينينينيناموا 

 والتحديات الم واجهتها يف جما  محاية مقو  اإلنسان وتع ي ها.

 مقدمة  
هبينينذه ال ر ينة املتامينينة  ينينا لتقينيند  رد عاينين  التو ينينيات  )"ا ةومينينة" ترمين  مةومينينة سينيناموا  -2

. وجينر  االسينتعرال اليندوري الدوري الشينامقجولة اإلبلغ األول من االستعرال الم  دمت يف 
  .2011 والشامق األو  لساموا يف أيار/ماي

الت امهينا بتع يين  ومحايينة وكما سبق وأن ،كرت ا ةومة يف التقرير األو ن فهي تبقين  عاين   -3
بالتعينينينيناون مينينينينذ مقينينينينو  اإلنسينينينينان لا ميينينينينذن وستوا ينينينينق سينينينينعيها ا ثيينينينين  ملواجهينينينينة هينينينينذه التحينينينينديات 

املنظمينينات  ينينك ا ةوميينينة ومنظمينينات اينتمينينذ املينيندر واألفينينراد و ينينركاه التنميينينةن مبينينن فينينيهم املنظمينينات 
 الدولية واإل ايمية العاماة يف جما  مقو  اإلنسان.

باإل ينارة ذل ايولينة الثانيينة مينن االسينتعرال اليندوري  )"التقريينر" وُمرر هذا التقرير الوطك  -4
التقينيندا اهلينينرجم يف جمينينا  مقينينو  اإلنسينينان يف سينيناموا عاينين  مينيند  أربينينذ سينيننوات. الشينينامق الينينم تتنينيناو  

  .16/21 ن رار جماس مقو  اإلنسامرفق من  5 ةوفقاً لا قر  ويُقدا التقرير

 المنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
باالسينينتعرال  ةاملعنيينيننينينته هينينذا التقريينينر عينينن العمينينق الينينذي ا ينينلاعت بينين  فر ينينة العمينينق الوطنيينينة  -5

)فر ة العمق  والذي مشق ذجينراه مشيناورة وطنيينة ودورة ذعلميينة مشينلكة لاحةومينة  الدوري الشامق
 واملنظمات  ك ا ةومية بشأن التقرير الثار املقدا يف ذطار االستعرال الدوري.

وا ينينينلاعت باملشينينيناورات وجمارة اخلارجيينينينة والت ينينينارة وفر ينينينة العمينينينق الينينينم يينينينأ  أع ينينينا ها مينينينن  -6
النائ  العاان ومةت  أمين  املظا//املسسسينة الوطنيينة  قينو  اإلنسينانن ووجمارة  ينسون املينرأة  مةت 

واينتمينينينذ والتنميينينينة االجتماعيينينينةن ووجمارة الت ينينينارة وال،ينينينناعة والعمينينينقن ووجمارة ال،ينينينحةن ووجمارة التعاينينينيم 
لشينينينرطةن ن وينينينينة اخلدمينينينة العامينينينةن ووجمارة ا ينينينسون جماينينينس الينينينوجمراه ورئيسينينين والريا ينينينة والثقافينينينةن ووجمارة 

وجامعينينينة  وم،ينينيناحة سينينيناموا لاسينينين ون واإل ينينينلمياتن ووجمارة املاليينينينةن ووجمارة العينينيند  وذدارة اهلينينيناكمن
 ساموا الوطنية.
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أمانة و   قو  اإلنسان السامية و ية امل وأمانةأمانة منتد  ج ر اهليئ ا اد  و دمت  -7
مسينيناعدات تقنيينينة وماليينينة لاحةومينينة. وك اينينت ا ةومينينة أن تةينينون العمايينينات   اعينينة اهلينينيئ ا ينيناد 

 تمذ املدر ذل املشاورة األول.املرتبلة بنعداد التقرير جامعة ودعت أع اه من اين
يف ال ينينلة وُعقينيندت املشينيناورة األول بشينينأن التقريينينر مينينذ ا ةومينينة وجمموعينينات اينتمينينذ املينيندر  -8
أبيان ساموا. ودعت ا ةومة كذلن منظمات وطنيينة يف  2015 سآب/أ سل 21 ذل 18 نم

 دة و  ايا مقو  اإلنسان النا ئة. ك مةومية لتقد  ذسهامات بشأن التو يات املعتم

 القائم حقوق اإلنسان إطار -ثانياً  
 القوانين والتشريعات والتزامات المعاهدات على الصعيد الوطني -ألف 

  القانون األعاين  لابايندن وُدينّدد ايين ه الثينار 1960) دستور دولة ساموا املستقاةال ي ا   -9
والتحرر مينن من  ا قو  األساسية الم تعلف هبا ساموا وهي ا ق يف ا ياةن وا رية الشخ،يةن 

وا ينينينق يف ماكمينينينة عادلينينينةن وا قينينينو  املتعاقينينينة ن والتحينينينرر مينينينن العمينينينق القسينينينرين ذنسينينينانيةللااملعاماينينينة 
والت مينينينينذ ينيينينينينةن وا قينينينينو  املتعاقينينينينة بينينينينالتعايم الينينينينديكن ومريينينينينة التعبينينينينك بالقينينينينانون اينينينينينائين وا ريينينينينة الد

عينينن التحينينرر مينينن  التنقينينق واإل امينينةن وا قينينو  ال رديينينة بشينينأن املمتاةينيناتن ف ينينلً و  وتةينينوين ايمعيينينات
 التشريعات التميي ية.

ور ينينينم أن سينينينيناموا ليسينينينينت طرفينينيناً يف  يينينينينذ املعاهينينينيندات األساسينينينية  قينينينينو  اإلنسينينينينانن تاتينينينين ا  -10
ان مرا بينينينة فعالينينينة  الينينينة مقينينينو  اإلنسينينينان عاينينين  األرل وباينينينوغ األهينينينداف اهلينينينددة يف ا ةومينينينة ب ينينينم

مبيثا  األمينم املتحيندة وبيناإلعلن  سامواوتات ا الدستور وخلة التنمية الوطنية واألطر ،ات ال،اة. 
 العاملي  قو  اإلنسان.

ة الق يناه ات ا يين  1و د  ّد ت ساموا عا  معاهدات مقو  اإلنسان الدولية التاليينة  ) -11
العهينيند الينينيندوص اخلينينينا    3)ات ا يينينينة مقينينو  الل ينينينقن   2)عاينين   يينينينذ أ ينينةا  التمييينينين   ينيند املينينينرأةن 

 . يذ األ خا  من االخت اه القسريماية الدولية  ت ا ية   اال4)با قو  املدنية والسياسيةن 
دة وتسينينهر سينينيناموا عاينين  االمتثينينينا  لواجبا،ينينا الدوليينينينةن وهينينيني تتعينيناون مينينينذ آليينينات دوليينينينة مينينيند -12

 .معنية حبقو  اإلنسان لدعم ذنشاه ينتها الوطنية  قو  اإلنسان

 التدابير والسياسات الوطنية -باء 
اجيينينة مينينن   هينينو "م ينين  اإلنت2016-2012ذن مو ينينوا اسينينلاتي ية التنميينينة الوطنيينينة لسينيناموا ) -13

 أجق التنمية املستدامة".
والقلاعينينينات ،ات األولويينينينة لتنميينينينة سينينيناموا يف وتعينينينرل الوثيقينينينة اسينينينلاتي يات التنميينينينة الرئيسينينينية  -14

ن وتبك عا  اسينتعرال اسينلاتي ية التنميينة السينابقة وا راه الينم عينّبت 2016-2012 ذالسنوات األرب
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عاينين   2016-2012 ةعنهينا ايهينات املعنيينينة خينل  املشينيناورات. وترّكين  اسينينلاتي ية التنميينة الوطنيينينة ل ينل 
ةن وهينيني تع يينين  املرونينينة اال ت،ينينادية مينينن خينينل  جميينينادة االسينينتثمار يف تن يينينذ الركينينائ  الينينثلم لاتنميينينة املسينينتدام

القلاعينينينات املنت ينينينة لل ت،ينينينادن أي السينينينيامة وال راعة/م،ينينينايد األ ينينيناتن وتينينينوفك البينينين  التحتيينينينة الرئيسينينينية. 
وتبقينينينين  األولويينينينينة كينينينينذلن تع يينينينين  تعاينينينينيم السينينينينةان و ينينينينحتهمن و ينينينينمان داسينينينينن اينتمينينينينذ و سينينينين  تقينينينيند  

أ ينينرت االسينينلاتي ية كينينذلن بأبيينينة البيئينينة مينينن خينينل  اإلدارة املسينينتدامة خينيندمات ،ات جينينودة لا ميينينذ. و 
لامينينوارد اللبيعيينينة وجميينينادة االسينينتثمار يف م،ينينادر اللا ينينة املت ينينددة وذدمينينار تةينينّك املنينينا  واملرونينينة يف مواجهينينة 
الةينوارم. وذل جانين  أخينذ كينينق الركينائ  الينثلم لاتنميينة املسينينتدامة يف االعتبينار بشينةق متةامينقن هنينينات 

 عا  ذدرار امتياجات اينموعات األكثر  ع اً  من األولويات.تركي  
 ن وهيني 2020-2017و د بدأت عمايات التح ينك إلعينداد اسينلاتي ية التنميينة ايدييندة ) -15

 تتبينينينذ اإلجينينينراهات العاديينينينة مينينينن املشينينيناورات الينينينم تعقينينيند يف  ينينينذ أةينينيناه الباينينيند. ويُنينينينو  دمينينينه خلينينينة التنميينينينة
ينينق لاينيناملسينينتدامة و  ميينينةالتنأهينينداف الينينم تت ينينمن  2030 لعينيناا ال،ينينةكة  دو  اي ريينينةذجينينراهات العمينينق املع ل

 .مدرجة فيها األهداف اإلمنائية لألل يةكانت  كما  يف االسلاتي ية ايديدةن النامية )مسار ساموا 
املن ينين ة األسينيناوب املتبينينذ لتن يينينذ اسينينلاتي ية التنميينينة  وُتشينينةق اخللينينئ القلاعيينينة اخلمينينس عشينينرة -16

و ديينينداً  فينيننن ال راعة/م،ينينايد األ ينينات والتعاينينيم واالت،ينيناالت والتنميينينة اينتمعيينينة واللا ينينة والبيئينينة الوطنيينينةن 
واملاليينينة وال،ينينحة والبنيينينة التحتيينينة والقينينانون والق ينيناه واإلدارة العامينينة والنقينينق والسينينيامة والت ينينارة والت،ينيننيذ 

لةينينوارمن دثينينق  يعهينينا عنا ينينر واملينيناه وال،ينينرف ال،ينينحي والشينينسون اينسينينانية وتةينينّك املنينينا  وذدارة  ينيناطر ا
 اسلاتي ية التنمية الوطنية. جامعة يف

أهينينينداف  2016-2012 ةوالق ينينيناه لا ينينينل القينينينانون بشينينينأن  لينينيناا  سينينينامواخلينينينة وتُ ّ،ينينينق  -17
 ات وترّك  عا  مخس  ايات  لاعية القلاا و ايات  واسلاتي يات  األساسية ملدة أربذ سنو 

 مةافحة ايرمية ومنعها؛  مان أمن اينتمعات بتع ي  ذدارة )أ  
 سينينينين  ذمةانيينينينينة االمتةينينينيناا ذل الق ينينينيناه والقينينينينانون واالسينينينينت ادة مينينينينن اخلينينينيندمات  )ب  
 القانونية؛
 مواهمت  مع ؛ أو االعلاف بالق اه العريف ودجم  يف نظاا الق اه الر ي )ر  
 تع ي  الن اهة واإلدارة الر يدة يف العمايات واخلدمات الر ية والعرفية؛ )د  
 بناه  درات الوكاالت القلاعية و س  تنسيق اخلدمات. )ه  
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فللي مجللاو حقللوق  اتالسللاات الرسللمية والماسسللات الةكوميللة المكلفلة بواليلل -جيم 
 اإلنسان

 مظالمالأمين مكتب   
. ويوّسينينذ 2013 لعينيناا ومينينق ماينين   ينينانون أمينين  املظينينا/ 1988 لعينيناا أُلةينيني  ينينانون أمينين  املظينينا/ -18

   ينينينمان تلبيينينينق 1يينينينة مةتينينين  أمينينين  املظينينينا/ حبيينينين  أ ينينينح  اليينينينوا مسينينينسوالً عينينينن  )القينينينانون ايديينينيند وال
  تع ي  مقو  اإلنسان ومحايتها )وي،بح بينذلن املسسسينة الوطنيينة 2الوكاالت العامة لإلدارة الر يدة؛ )

  التحقيينق يف الشينينةاو  املقدمينينة  يند الشينينرطة والقينينوات اهلينددة األخينينر . وُعينينّد  3 قينو  اإلنسينينان ؛ )
 حبي  يت من تعي  أم  املظا/ ومهام . 2015 عاا الدستور يف

 القوانين لصاحلجنة ساموا إل  
ك ينينين ه مينينن مةتينينين  النائينين  العينينيناا     2008 عينيناا يف القينينينوان  إل ينينل ينينينة سينينيناموا أنشينينئت  -19

  .2013 عاا ُف،ات ر ياً يف و ت المق وأ حت مستقاة عن  يف
 إل ينينينل ينينينينة سينينيناموا ن  ينينيناركت 2011 عينينيناا ومنينينينذ ذجينينينراه االسينينينتعرال الينينيندوري الشينينينامق يف -20

الق ينيناه عاينين   يينينذ  ت ا يينينةمشينيناركة فعالينينة يف اإل ينينلمات التشينينريعية هبينيندف  قيينينق االمتثينينا  ال القينينوان 
  انونيناًن 11  جمموعين مينا وات ا ية مقو  الل ق. ومت منينذ ،لينن ا ين  ذ ينل  أ ةا  التميي   د املرأة

  .2013 لعاا مبوج   انون ايرائمال ياً  الذي أ بح  1961 لعاا ايرائممرسوا مةافحة  فيها مبا
مقينو  األ ينخا   ت ا يينةاستعرال تشريعي لاتحقينق مينن االمتثينا  ال 2012 عاا وأُجري يف -21

. وتنينوي 2015 قواكتمق استعرال تشينريعي  ينامق لقينوان  سيناموا يف  ينهر نيسينان/أبري ن،وي اإلعا ة
وأ ينينينرف اسينينينتعرال يف  وانينهينينينا الداخايينينينة.املينينينذكورة يينينينة االت ا  مينينينن أجينينينق ذدمينينينارسينينيناموا ذ ينينينل   وانينهينينينا 

ت ا  مستمرة. ال االت ا ية وهيهذه بشأن  يةوُعقدت دورات تدريب نامتثا  التشريعات عا  هنايت 

 اللجنة االنتخابية  
ن 2016 عينيناا إلجينينراه االنتخابينينات العامينينة يفاً رّكينين  عمينينق مةتينين  م ينينول االنتخابينيناتن دهيينيند -22

ألن ي،ينينبحوا  1963 لعينيناا مينينواطك سينيناموا املينينسها  مبوجينين  القينينانون االنتخينينايعاينين   ينينمان مينيننح  يينينذ 
نيناخب  فر ينة التسين يق عاين  القينوائم االنتخابيينةن حبيينين  يتسين   ينم  ارسينة مقهينم يف مريينة التعبينك مينينن 

  ك ،لن. أو خل  اإلداله ب،و،م
جينر  اللكيين  عاين  ن مقينو  األ ينخا  ،وي اإلعا ينةونظراً ذل أن ساموا و عت عا  ات ا ية  -23

تس يق األ خا  ،وي اإلعا ة يف أوبولو وسافاي. ومثة خلينئ ترميني ذل  ويينق املينواد االنتخابيينة ذل 
نسق برايق لةي ت،بح العماية االنتخابية متامة  در املسينتلاا يميينذ مينواطك سيناموا بةينظ النظينر عينن 

 اإلعا ة. أو املرك  أو نوا اينس
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سينيناموا خللينيناً لت هيينين  مق،ينينورات ا ينينلاا  ،،ينينة لأل ينينخا  باإل ينينافة ذل ،لينيننن و ينينعت  -24
،وي اإلعا ة وأولئن الذين يعانون من مشاكق يف ا ركة. وسينُت ّه  هينذه املق،ينورات مبمينرات منحيندرة 

 يةون الو و  مشةاة. ال مس تة حبي 

وتوعيللة الجمهللور  حقللوق اإلنسللان تنفيللا االلتزامللات الدوليللة فللي مجللاو -ثالثاً  
 بهاه الةقوق

تتول وجمارة اخلارجية والت ارة مسسولية تيسك عماية تقد  التقارير ذل هيئات املعاهيندات  -25
وتتشينينارت الينينوجمارة هينينذه املسينينسولية مينينذ وجمارة  ينينسون املينينرأة واينتمينينذ والتنميينينة . املعنيينينة حبقينينو  اإلنسينينان

 د املينرأة ين ات ا يينة الق يناه عاين   يينذ أ ينةا  التمييين االجتماعيينة الينم تتينول تقيند  التقينارير بشينأن 
 .وات ا ية مقو  الل ق

واهلينيناكم يف سينيناموا مسينينتقاةن و ينيند اسينينتخدمت معينينايك و واعينيند مقينينو  اإلنسينينان يف ا ينينا،  -26
 رارا،ينينا يف ال ينينينلة املشينينينمولة بينينينالتقرير. ومشاينينينت بعينينينظ القينينرارات الرئيسينينينية الينينينم  مينينيني مقينينينو  الل ينينينق 

 ياي  ما واملرأة واأل خا  ،وي اإلعا ة
أميناا مةمينة سيناموا لألميندام  2 ر م[ 2014] .أ .ب يف   ية الشرطة  د )أ  

الثانيينة دون  ن ُوّجهت لشاب ،مة القياا مبمارسات جنسية مذ ط ق 2014  م يران/يوني 12)
. وخينل  البينت 2013 لعاا من  انون ايرائم 58 ة  من املاد1عشرة من العمرن عمًل بال قرة )

وأ ينذ كينذلن "  52 ةت القا ية تواتا الوا يف ال قينر يف العقوبة الم سُتن   هبذا ايار الشاب  ال
يف اعتباري مقو  الشباب مبوج  ات ا ية األمم املتحدة  قينو  الل ينق؛ أي مقينو  الشينباب يف 

 ؛"دماراإلتأهيق وذعادة الأن دلا نظاا الق اه اينائي ماجتهم ذل ذعادة 
مةمينينينة سينينيناموا أمينينيناا  79 ر ينينينم[ 2015ويف   ينينينية الشينينينرطة  ينينيند ف. ليمينينينالو ] )ب  
 ن مثق املتهم بسب  ،مت  بالقياا مبمارسات جنسية مذ فينرد 2015 سآب/أ سل 20العايا )

عاميناً  15 ةعاميناً وال ينحي 43 رعاميناً. وكينان املينتهم يباين  مينن العمين 21 نمعا  من أسرت   ت س
و ينينت و ينينوا ايرميينينة. وخينينل  منا شينينات معينينا/ اُ ةينينمن سينينّائ رئينينيس الق ينيناة سينينابولون ال ينينوه عاينين  

وأ ينذ كينينذلن يف اعتبيناري مقينينو  الشينباب مبوجينين  " مينن ات ا يينينة مقينو  الل ينينق  ينائًل  26 ةال قينر 
ات ا يينينينة األمينينينم املتحينينيندة  قينينينو  الل ينينينق؛ أي مقينينينو  الشينينينباب يف أن دينينينلا نظينينيناا الق ينينيناه اينينينينائي 

 ."دماراإلتأهيق وذعادة الماجتهم ذل ذعادة 
نظمتهينينينا وجمارة  ينينينسون املينينينرأة واينتمينينينذ  وارت ينينينذ يف السينينيننوات األخينينينكة عينينيندد بينينينرامه التوعيينينينة الينينينم -27

والتنميينينة االجتماعيينينةن ووجمارة الشينينرطةن و عيينينة سينيناموا ل،ينينحة األسينينرةن وجمموعينينة دعينينم  ينينحايا سينيناموان 
ن ومنظمينينينينينينينينينينينينينة SENESEن ومنظمينينينينينينينينينينينينينة Nuanua o le Alofaسينينينينينينينينينينينينيناموان ومنظمينينينينينينينينينينينينينة  Faafafine و عيينينينينينينينينينينينينينة

Loto Taumafai منلقينة اهلينيئ ا يناد  وجنينوب  مينوالع الرابلة النسينائيةن و واأللعاب األوملبية اخلا ةن
ن وايناينينينس الينينينوطك لاةنينينينائسن و عيينينينة خراينينينات سينينيناموان وايناينينينس الينينينوطك لامينينينرأةن وينينينينة آسينينينيا ي ينينينر 
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ت ا  هنينات  ال ساموان واملسسسة الوطنية  قو  اإلنسان. لةن Alamaiساموا لتنمية املرأةن وجمموعة 
 ت واملدارس.ماجة لتلوير دروس عن مقو  اإلنسان يف مناهه ايامعا

ذن املشاورات الم ُأجريت العاا املا ي من أجينق التقريينر عينن مالينة مقينو  اإلنسينان مينذ  -28
تسينينينيناعد يف  ديينينينيند   ينينينينايا مقينينينينو   / وأع ينينينيناه ايناينينينينس الينينينينوطك لاشينينينينبابوايامعينينينينة سينينينينبذ مينينينيندارس 

اإلنسان ألجق التقرير فقئن بينق سيناعدت أي يناً يف عمايينة التخلينيئ لاتثقييند والتيندري  يف جمينا  
اإلنسان يف مدارس ساموا. واستلاعت هذه املشاورات آراه أط ينا  و ينباب سيناموا بشينأن  مقو 

مقو  اإلنسان ومد  معرفتهم هبا وفهمهم  ا. وأّكدت املشاورات بو و  ا اجة ذل التثقييند 
والتدري  يف جما  مقو  اإلنسان هبدف املساعدة عا  ت،حيح امل اهيم اخلاطئة لد  األط ا  

 .ا اينا والشباب يف هذ
وسيشينينهد هينينذا العينيناا انلينينل  "برنينينامه مدرسينينم املراعيينينة لاحقينينو " يف سينيناموا ك ينين ه مينينن  -29

خلينينة عمينينق األنشينينلة املرتبلينينة حبقينينو  اإلنسينينان. وسينينيتةون البنينينامه مينينن أنشينينلة لاتثقيينيند حبقينينو  
اإلنسينينان تسينينتهدف تلميينينذ ثينينلم مينيندارس مشاتهينينا املشينيناورات السينينابقة. ويهينيندف البنينينامه يف هنايينينة 

ذل تةليينينة  يينينذ املينيندارس الينينم  ينيناركت يف املشينيناورات املتعاقينينة بينينالتقرير وأن يتسينينذ ليشينينمق   امللينيناف
تقت،ينينر فةينينرة هينينذا البنينينامه عاينين   وال رد والقينيندرات املةتبيينينة.اكينينق مينيندارس سينيناموا مسينين  تينينوفر املينينو 

اال ينينينينللا بتثقيينينينيند التلميينينينينذ يف جمينينينينا  مقينينينينو  اإلنسينينينينانن بينينينينق يهينينينيندف أي ينينينيناً ذل توسينينينينيذ نلينينينينا  
قينينو  ليشينينمق املعامينين  وا بينيناه والا ينينان املدرسينينيةن و،لينينن مينينن أجينينق تع يينين  فعاليينينة التثقيينيند هبينينذه ا 

البنينينينينامه و سينينينين  فهينينينينم األوسينينينيناا املدرسينينينينية لقيمينينينينة الينينينينوعي حبقينينينينو  اإلنسينينينينان وتلبيقهينينينينا يف البيئينينينينة 
املدرسينينينية. وسيت ينينينمن البنينينينامه كينينينذلن أنشينينينلة متنوعينينينة منهينينينا مسينينينابقة منينينينو،ر االسينينينتعرال الينينيندوري 

تنظم بالتعينينيناون مينينينذ امل و ينينينية السينينينامية  قينينينو  اإلنسينينينان لتع يينينين  فهينينينم الشينينينامق يف املينينيندارس الينينينم سينينين
يلتين  عايين ن خا ينة وأن سيناموا ستخ ينذ للسينتعرال  ومينا التلميذ للسينتعرال اليندوري الشينامق

الينيندوري الشينينامق هينينذا العينيناا. ويسمينينق أن تُنّ ينينذ أنشينينلة برنينينامه "مدرسينينم املراعيينينة لاحقينينو " بالتعينيناون 
 لتش يذ التنوا يف املعارف واملوارد. مذ منظمات  تا ة دولية وماية

وبدأ يف العاا املا ي التثقيد األساسي ينندي الشرطة اييندد يف جمينا  مقينو  اإلنسينان  -30
ن وسنوا ق التدري  ن س  هذا العاا لتحس  فهم جمندي هيئة األمم املتحدة لامرأةبالتعاون مذ 

وظي ينينتهم عاينين  ةينينو أف ينينق  مايينينة الشينينرطة  قينينو  اإلنسينينانن األمينينر الينينذي سيسينيناعدهم عاينين  أداه 
مقينينينو  النينينيناس واملامهينينينا. وسينينينُينّظم التينينيندري  التثقي ينينيني يف جمينينينا  مقينينينو  اإلنسينينينان هينينينذا العينينيناا ذل 

 جان  تع ي  دور املةت  يف القلاا العاا.
وميةينينينينن أن يينينينينسدي اينتمينينينينذ اهلاينينينيني وجماينينينينس سينينينيناموا الينينينينوطك لاةنينينينينائس دوراً أهينينينينم يف تةيينينينينك  -31

  بينينو  مقينينو  اإلنسينينان لامينينرأة و ارسينينتها وو ينينذ مينينّد لاعنينيند املنينين ص. امل ينيناهيم العامينينة السينينابية ةينينو
تينينين ا  وجمارة  ينينينسون املينينينرأة واينتمينينينذ والتنميينينينة االجتماعيينينينة ووجمارة الشينينينرطة تن ينينينذان بينينينرامه توعيينينينة يف  وال

الا نينينة املعنيينينة بالق ينيناه القينر ن بالتعينيناون مينينذ املنظمينات  ينينك ا ةوميينينةن يف ذطينار ينينينة الشينينراكة مينذ 
 .املرأةعا  التميي   د 
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 االستعراض الدوري الشامل األخيراإلجراءات المتخاة منا  -رابعاً  
 إنشاء ماسسة وطنية لةقوق اإلنسان -ألف 

 (26-75 ىإل 22-75 ن، وم24-73 ىإل 15-73 ن)التولصيات م  
مسسسينينة وطنيينينة  قينينو  اإلنسينينان  ينينمن مةتينين  أمينين  املظينينا/ القينينائم  2013 عينيناا أنشينينئت يف -32

ويةاينيند  ينينانون أمينين   .املقدمينينة خينينل  االسينينتعرال الينيندوري الشينينامق األو  لسينيناموااسينينت ابة لاتو ينينيات 
املسسسة الوطنيينة  قينو  اإلنسينان بواليينة ر يند مقينو  اإلنسينان يف سيناموا وتع ي هينا  2013 لعاا املظا/
 .ومحايتها

مينينينذ مةتينينين   آسينينينيا واهلينينيئ ا ينينيناد يف  ملسسسينينينات الوطنيينينة  قينينينو  اإلنسينينينانانتينينيند  وعمينينق م -33
مسسسينينينة وطنيينينينة  قينينينو  اإلنسينينينان دتثينينينق ملبينينيناد  ذنشينينيناه  أمينينين  املظينينينا/ ومةتينينين  النائينينين  العينينيناا ل ينينينمان

  .2016 ريف كانون الثار/يناي ينة التنسيق الدوليةو ّدا املةت  طا  اعتماد ذل باريس. 
ذي بشةق كامق وهي تتألد من أم  املظا/ن الين الوطنية  قو  اإلنسانوتعمق املسسسة  -34

  مينينوظ   يتو ينينذ أن يرت ينينذ 4  وأربعينينة )12يتينينول دور م ينينول مقينينو  اإلنسينينانن وجماينينس استشينيناري )
 عددهم.

منينينذ ذنشينينائها مب موعينينة أعمينينا  منهينينا تينيندري   الوطنيينينة  قينينو  اإلنسينينانوا ينينلاعت املسسسينينة  -35
املينينوظ   املةا ينينين  بنن ينينا، القينينينانون يف جمينينينا  مقينينو  اإلنسينينينانن وت تينينينيط أمينيناكن االمت ينينيناجمن وأنشينينينلة 

 لتثقيد والتوعية؛ وأ درت تقريراً  املً عن مالة مقو  اإلنسان.ا

 القضائي والقانونيلصاح اإل -باء 
 (26-74و 25-74 ن)التولصيتا  
 مرك  القانون اينتمعي  

)الينينذي وافينينينق  2015 لعينيناا  ينينانون مركينين  القينينانون اينتمعينيني 2015 عينيناا أ ينينّرت ا ةومينينة يف -36
والينينينذي سينينينيدخق ميينينين  الن ينينينا، يف موعينينيند دينينيندده الينينينوجمير   2015  دوجم/يوليينينين 9 عايينينين  رئينينينيس الدولينينينة يف

يقينينينيندا مسينينينيناعدة  انونيينينينينينة  عينينينيناا الينينينينذي يُنشينينينين  مركينينينين اً لاقينينينينانون اينتمعينينينيني. وسينينينينيلأس هينينينينينذا املركينينينين  مينينينيناا  
يسينينتليعون  مينينق تةينيناليد مينيناا  خينينا . وهينينذا تلينينور بينينارجم يف املهنينينة القانونيينينة  ال لأل ينينخا  الينينذين

 ا وه لاق اه عا   دا املساواة.ي من أن يتمةن  يذ مواطك ساموا من ال
ويقدا املرك  املسيناعدة القانونيينة يف املسينائق اينائيينة واملدنيينة. ولةيني يتأهينق ال ينرد للسينت ادة  -37

 من هذه املساعدةن ينبةي أن يستويف  روطاً مددة. وا  أن دتثق الشروا لابنود التالية 
 تةيناليد االسينتعانة مبحينام  ليمثاينوهم يسينتليعون مادييناً  مينق  ال تةلية األ ينخا  الينذين

 يف اهلاكم؛
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 يف الق ايا اينائيةن مراعاة عدد اإلدانات السابقة للال  املساعدة القانونية؛ 
  معايينينة مسينينائق التحقينينق مينينن  ينيندرة طالينين  املسينيناعدة عاينين   مينينق التةا ينينة املاليينينة للسينينتعانة

؛  مبحاا 
  القانونيةالنظر يف أية  روا مددة أخر  لاح،و  عا  املساعدة. 
 .،ا أولويينينة  ينينمن خلينينة  لينيناا القينينوان  والق ينيناهاً واينينري ماليينيناً ذنشينيناه املركينين  باعتبينيناره نشينيناط -38

وتشينك ذم،يناهات . لةن وجمارة العد  وذدارة اهلاكم توفر يف الو ت الراهن خدمات مساعدة  انونيينة
وجمارة )اكم دظينينينون بتمثيينينينق كينينيناف  يف اهلينينين ال يف املائينينينة مينينينن النينينيناس 80 نذل أ 2014-2013 ةفينينينل 

وال ةينينرة مينينن ذنشينيناه املركينين  هينيني ذتامينينة م يينيند مينينن اخلينيندمات القانونيينينة األساسينينية  . العينيند  وذدارة اهلينيناكم
لاناس عا  أساس جمارن ويراد بعيند ذنشيناه املركين  خ ينظ النسينبة املينذكورة ذل أدمت ميند ودةين  م ييند 

 .من الناس من الا وه ذل الق اه عا   دا املساواة
 التحقيقات اخلا ةومدة   

ّّ  ينانون أمين  املظينا/ -39  2013 لعيناا ذل جان  ذنشاه املسسسة الوطنية  قو  اإلنسانن نين
والقينوات اهلينددة األخينر  لتتينول ر يند الشينةاو   يند الشينرطة  "وميندة  قيقينات خا ينة"عا  ذنشاه 

 حقيقينات اخلا ينة والتحقيق فيها بشينةق مسينتقق. واعتميند جماينس الينوجمراه لينوائح أمين  املظينا/ )وميندة الت
وهينينيني تنتظينينينر تو يينينينذ رئينينينيس الدولينينينة. واينينينري العمينينينق يف الو ينينينت الينينينراهن عاينينين  توظيينينيند مينينيندير  2015 لعينينيناا

يف وميندة التحقيقينات اخلا ينة. وسينتةون الوميندة  يند با ينرت  لإلدارة الر يدة ومسسو  عن التحقيقات
 العمق و ت ذجراه االستعرال الدوري الشامق.

 ينة مةافحة ال ساد  
  ن اهينينة القلينيناا العينيناا وامينينداً مينينن األهينينداف الرئيسينينية خللينينة  لينيناا اإلدارة العامينينة يشينينةق  سينين -40
ماليينيناً العمينينق بنينيناه عاينين  ،لينينن عاينينين   الينينم أعينيند،ا ينينينة اخلدمينينة العامينينةن واينينينري 2018-2014 ةلا ينينل 

 ذنشاه ينة مستقاة ملةافحة ال ساد.
اسينينتللعية لتحديينيند مينيند  ومينينن أبينينرجم األنشينينلة يف ذطينينار ا ينيندف الثالينين  لاخلينينة ذجينينراه دراسينينة  -41

ا اجة ذل ذنشاه وكالة مستقاة ملةافحة ال ساد يف ساموا. وم،ق توافق يف ا راه خينل  االسينتعرال 
عاينين  ذنشينيناه ينينينة لان اهينينة عو ينيناً عينينن الوكالينينة  2018-2014 ةاألو  خللينينة  لينيناا اإلدارة العامينينة لا ينينل 

 املذكورة أعله.
املنا شينينينات األوليينينينة بشينينينأن جينينيندو  هيئينينينة كهينينينذه بينينين  ويتو ينينينذ  لينينيناا اإلدارة العامينينينة أن جُتينينينر   -42

الوكينيناالت ا ةوميينينة املعنيينينة مثينينق مةتينين  أمينين  املظينينا/ ومةتينين  النائينين  العينيناا وينينينة اخلدمينينة العامينينة يف 
  .2016 عاا أواخر
وينينينينينوي القلينينينيناا التمينينينيناس مسينينينيناعدة تقنيينينينينة مينينينينن  ينينينينركاه سينينينيناموا يف جمينينينينا  التنميينينينينة ليقينينينيندموا  ينينينينا  -43

 يمهان يف ما  وافق جماس الوجمراه عا  ا لا  ذنشائها.معاومات عن هيةق الا نة وت،م
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وتتمثق ذمد  وظائد  ينانون أمين  املظينا/ يف تع يين  وعيني ايمهينور حبقينو  اإلنسينان وبينذ   -44
 ال ساد عب توفك املعاومات والتثقيد. أو جهود ملةافحة  يذ أ ةا  التميي 

الق ينيناهن ور ينينوة املينينوظ   الق ينينائي ن وفسينيناد ال سينيناد يف  2013 لعينيناا وُاينينّرا  ينينانون ايينينرائم -45
ور ينينينينوة وجمراه مةومينينينينة سينينينيناموان وفسينينينيناد ور ينينينينوة ال ينينينينباا املةا ينينينين  بنن ينينينينا، القينينينينانونن وفسينينينيناد ور ينينينينوة 

 املسسول ن وال ساد يف استخداا املعاومات الر ية.
 ويف جمينينا  التعينيناون اإلمنينينائين يو ينينذ  يينينذ  ينينركاه سينيناموا يف جمينينا  التنميينينة ات ا ينينات دويينينق مينينذ -46

 مةومتها تت من أمةاماً تتعاق مبةافحة ال ساد والةط.

 المرأة -جيم 
-74 ىإلل 1-74 ن، وم32-73 ىإل 29-73 ن، وم14-73و 13-73 ت)التولصيا  

 ،28-74، و18-74، و15-74، و11-74، و10-74، و8-74، و3
 (31-75و

 ة انون سلمة األسر   
يينينينين ا   ال  ينينينينانون سينينينينلمة األسينينينينرةن كينينينينان 2011 لعينينينيناا خينينينينل  االسينينينينتعرال الينينينيندوري الشينينينينامق -47

عاينين   2013 لعينيناا ويينيننّ  ينينانون سينينلمة األسينينرة. مشينينروعاً لةنينين  أُ ينينّر بعينيند ،لينينن ودخينينق مينينك الن ينينا،
 .محاية النساه واألط ا  من العند املن ص

وأنشئت مةمة متخ،،ة بالعند األسري لتتول معاية مشيناكق العنيند األسينري ومحايينة  -48
 هينينينينينو ذنشينينينينينيناه مةمينينينينينينة لق ينينينينينينايا الةحينينينينينينو  واملخينينينينينيندرات يف ومينينينينينيندم أي ينينينينينيناً تلينينينينينينور ،و  ينينينينينيناة. الل ينينينينينق
وتبينّ  . تنظر يف نظاا ميةن من خلل  لامحةمة تينوفك خيندمات ذعينادة تأهيينق اينينرم  2015 عاا

 .اإلم،اهات أن العند القائم عا  نوا اينس مرتبئ باستهلت الةحو 
مينيناً مينينن النشينيناا يو  16 ةومنينينذ  ينيندور التقريينينر األخينينكن  ينينّةات جهينينود وطنيينينة مينينن  بيينينق محاينين -49

مينينن أجينينق الق ينيناه عاينين  العنينيند  ينيند املينينرأةن ويينينوا الشينينريئ األبينينيظ واليينينوا الينينوطك  قينينو  اإلنسينينانن 
ن بع ينينيناً مينينينن ا مينينينلت الرئيسينينينية الينينينم نّسينينينقتها ملنينينينذ ذسينينيناهة معاماينينينة األط ينينينا  وذبينينينا م واليينينينوا الينينيندوص

دادت مشينينينيناركة ا ةومينينينينة باال ينينينينلات مينينينينذ املنظمينينينينات  ينينينينك ا ةوميينينينينة ومنظمينينينينات اينتمينينينينذ اهلاينينينيني. واجم 
اينتمعينينات القرويينينة يف مةافحينينة العنينيند داخينينق القريينينةن ميينين  أطاقينينت النسينيناه وجمموعينينات دون اسينينم 

 مدد من الرجا  محلت دعوية من أجق  ر  خالية من العند.
ويينأ  العمينق الينينذي ا ينلاذ بين  ايناينينس الينوطك لشينسون املينينرأة مينسخراً مينذ يينينان املينرأة و ينينثلت  -50

يهود ايارية عا  املستو  الوطك ل يادة مسسولية القينر  واألفينراد يف و ينذ عن نساه القر  ليةّمق ا
 .مّد لاعند القائم عا  نوا اينس
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 المتثا  الت ا ية الق اه عا   يذ أ ةا  التميي   د املرأةا  
 امتثا ينينينيناتشينينينينريعات ملعرفينينينينة مينينينيند  تقينينينينود ينينينينينة سينينينيناموا إل ينينينينل  القينينينينوان  عمايينينينينة اسينينينينتعرال ال -51

ن وأ ين ت مينسخراً مشيناورات عامينة بن ينراف وجمارة الت ا ية الق اه عا   يذ أ ةا  التميي   د املرأة
وكينينان ينموعينينة سينيناموا لينيندعم ال ينينحايا دور كبينينك يف بينينرامه . والتنميينينة االجتماعيينينةواينتمينينذ  ينينسون املينينرأة 

ا  مينن معتينادي مساعدة النساه واألط ا  يف ا ،ينو  عاين  أوامينر مينن اهليناكم  يند الرجين ويف التوعية
ويسينينهم سينينّن  ينينانون سينينلمة األسينينرة و ينينانون مةمينينة األسينينرة يف . ارتةينيناب العنينيند املنينين ص حبينينق النسينيناه

 .مةافحة التميي   د املرأة ومحاية مقو ها
ال ريينق اإل ايميني ن عينب  ينراكتها مينذ  سون املرأة واينتمذ والتنمية االجتماعيةودعمت وجمارة  -52

ن دورات تدريبيينة لتوعيينة  ثايني القينر  تينابذ ألمانينة  اعينة اهلينيئ ا يناد املعك مبوارد مقو  اإلنسينان ال
وركينينينّ  تينينيندري   ،ينينيّن ل ينينينباا الشينينينرطة عاينينين  ال هينينينمن وبينينينذ  العنايينينينة الواجبينينينة يف . و ينينينباا الشينينينرطة

ييننّ عايين   ينانون سينلمة  مينا وتن يذ دورهم بعنايينة وفينق اإلن ا،ن واالهتماا بالبعد اينسار ومراعات ن
 .األسرة
الينم  2015-2010 ةالسياسة الوطنيينة لامينرأة لا ينل  2010 عاا جماس الوجمراه يف واعتمد -53

ومينينن أبينينرجم نتينينائه .   ينينذ ا ن للسينينتعرال بينيندعم تقينينك مسينينتقق مينينن  بينينق أمانينينة  اعينينة اهلينينيئ ا ينيناد 
وكانينينت السياسينينة  ينيند مينينّددت دعينينم ". جميينينادة مشينيناركة املينينرأة يف ا يينيناة العامينينة و ينيننذ القينينرار"السياسينينة 

وسينيحدد االسينتعرال عنيند . املرأة يف ا ياة السياسية والعامة كوامد من أبرجم أنشينلتهاجميادة مشاركة 
ذ اجمه األولويات لو ذ السياسة ايدييندة لاشينسون اينسينانية و ينسون املينرأة لاسيننوات اخلمينس املقباينةن 

 .ذ افة ذل برنامه لاتن يذ
الينينذي دّولينين  مةومينينة وُمشينيندت مينينوارد عينينب برنينينامه "نسينيناه سينيناموا يشينينةان مسينينار التنميينينة"ن  -54

ك ينين ه مينينن اسينينلاتي ية ا ةومينينة   هيئينينة األمينم املتحينيندة لامينينرأةن/برنينينامه األمينينم املتحينيندة اإلمنينينائيأسينلاليا و 
  ومن أبرجم اإل اجمات الم  ققت مىت ا ن. الرامية ذل جميادة مشاركة املرأة يف ا ياة املدنية

دارة الر ينينينينيدة واهلادثينينينينات بينينينينرامه تثقيينينينيند الناخينينينين  والينينينينبامه الدعويينينينينة املتعاقينينينينة بينينينيناإل )أ  
اينتمعيينينة بشينينأن القيينينادة الينينم اريهينينا مةتينين  م ينينول االنتخابينينات بالشينينراكة مينينذ ايماعينينات النسينينائية 
الرئيسية الم تعمينق عاين   ينعيد اينتمينذ اهلايني مثينق ايناينس الينوطك لشينسون املينرأة وينينة سيناموا لاتنميينة 

هيئينة األمينم املتحيندة  و،لينن بيندعم ميننومظاينة سيناموا لامنظمينات  ينك ا ةوميينةن  Alamaiوجمموعة 
 واينتمذ والتنمية االجتماعية؛ووجمارة  سون املرأة  برنامه األمم املتحدة اإلمنائي/لامرأة

تنظينينيم منينينو،ر لابملينينان مينينن الشينينباب والنسينيناه مينينن  بينينق مةتينين  ايمعيينينة التشينينريعية  )ب  
 ؛برنامه األمم املتحدة اإلمنائيبالشراكة مذ 

عينينن املينينسدرات السياسينينية لامينينرأة ومحينينلت لاتوعيينينة اإلعلميينينة تنظينينيم ماقينينات عمينينق  )ر  
برنامه األمينم /األمم املتحدة لامرأةساموا وبدعم من  ركاه التنمية )هيئة  Alamaiمن  بق جمموعة 
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مبوجينين  مينينذكرات االت ينينا  املختا ينينة الينينم يسينينر،ا  ن و،لينينن سينين ارة الواليينينات املتحينيندة/املتحينيندة اإلمنينينائي
 عة ب  ا ةومة و ركائها املاة ؛البامه الثنائية املتنو 

واينتمينينينذ والتنميينينينة تنظينينينيم بينينينرامه بشينينينأن اإلدارة الر ينينينيدة بقيينينينادة وجمارة  ينينينسون املينينينرأة  )د  
االجتماعيةن تعيند فيهينا لينوائح  رويينة عاين  أسيناس مبيناد  اإلدارة الر ينيدة. وتشينّةق مشيناركة النسيناه 

يينةن دلينيًل عاين   ارسينة مبيناد  اإلدارة والشباب يف ذعداد الاوائح لقراهمن ذل جان  اينينالس القرو 
 الر يدة.

 اال ت،اب ال وجي  
  4اال ت،يناب يف ذطينار الين وار. وتيننّ ال قينرة ) 2013 لعيناا ُاّرا  انون سيناموا لا ينرائم -55

عا  ذمةانية ذدانة  خّ بانتهات جنسي بسب  عل ة جنسية مذ  خّ آخر  49 ةمن املاد
 املعنيان مت وج  و ت العل ة اينسية.بةظ النظر عما ذ،ا كان الشخ،ان 

عاين  معا بينة املةت،ين  بالسين ن ميند   2013 لعيناا مينن  ينانون ايينرائم 52 ةوتنّ املاد -56
 عاماً. 14  ت يد عا ال ا ياةن وعا  من يقيم عل ة جنسية  ك  رعية بالس ن ملدة

 األطفاو -داو 
، 24-74 ىإلللل 18-74 ن، ومللل39-73 ىإلللل 36-73 ن، ومللل31-73 ت)التولصللليا  

 (8-75، و36-75و
 التعايم  

العقينينيناب ايسينينيندي يف املينينيندارسن وهينينينيني  2009 لعينينيناا مينينينن  ينينينانون التعاينينينينيم 23 ة ظينينينر املينينيناد -57
 .ُتستخدا كسياسة لتأدي  التلميذ

يين ا   سين  البنيينة التحتيينة يشينةق  وال .ونيُنّ ذت التو ينيات الرئيسينية املتعاقينة بقليناا التعاينيم -58
ئق املتعاقينينة بنمةانيينينة م،ينينو  األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينة عاينين  التعاينينيم وتيسينينك أولويينينةن ذ ينينافة ذل املسينينا

و و م ذل املدارس وتينوفك الت هيين ات امللئمينة وتقيند  املعاومينات يف أنسينا  ميسينرة. ويعتينب التعاينيم 
. ايينينامذ أولويينينةن وهينينو يُلبينينق رويينينداً رويينينينداً يف املينيندارس مينينن املسينينتو  االبتينيندائي ذل املسينينتو  ايينينينامعي

البامه األخر  املنّ ذة التعايم يف سن الل ولة املبةينرةن لةينن  اينة املينوارد تبقين  عائقيناً أساسينياً وتشمق 
  ينينينينانون التعاينينينينيم اإلل امينينينيني)ويسينينينينتمر تع يينينينين  التعاينينينينيم اإلل امينينينيني الينينينينذي ي ر ينينينين  القينينينينانون . يف هينينينينذا الشينينينينأن

 .ذل املدارسيُرساون أوالدهم  ال وتُ رل عملً بالقانون عقوبات عا  ا باه الذين ن 2009 لعاا
مينينن  20 ةويينينرد يف ال قينينر  ن2009 لعينيناا والتعاينينيم اإلل امينيني وامينيند مينينن أمةينيناا  ينينانون التعاينينيم -59
ويهينيندف ا ةينينم ذل . عمالينينة األط ينينا  يف سينينن التعاينينيم اإلل امينينيمينينن ايينين ه الثينينار  ينينت بنينيند  4 مالقسينين

ن ُيشينةّاوا يف دمه األط ينا  يف سينن التعاينيم اإلل اميني يف امليندارس خينل  سيناعات الدراسينة بيندالً مينن أ
 أعما  البيذ يف الشوارا خل ا.
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ويف ذطار ذن ا، هذا ا ةم وتع ي هن نيُنّ ذت مبادرات  تا ة ل مان جميينادة ذمةانيينة م،ينو   -60
يايني بعينظ مينن هينذه املبينادرات الينم  مينا ويف .األط ا  يف سن التعايم اإلل امي يف سيناموا عاين  التعاينيم

 .تع ي  ا ق يف التعايم أو تساهم يف جميادة ا ،و  عا  التعايم
برنامه ساموا ملنح الرسوا املدرسية هو اسلاتي ية تتبعها مةومة ساموا وتدعمها مةومتينا  -61

وهيني أي يناً . أسلاليا ونيوجمياندان وكينان هيندفها بدايينة   ييند آثينار الةسيناد العيناملي عاين   ينع  سيناموا
عاينينينين  التعاينينينينيم املدرسينينينيني  عامينينينيناً  11 ذل عينينينيناا وسينينينينياة لتع يينينينين  م،ينينينينو   يينينينينذ أط ينينينينا  سينينينيناموا مينينينينن سينينينينن

 حباينينينينينو  شينينينينينامقال اإلل امينينينينينيار اينينينينينينتعاينينينينينيم التينينينينينوفك يسينينينينينمح لسينينينينيناموا بتحقيينينينينينق هينينينينيندف  مبينينينينينا األساسينينينينينين
ويقينينينيندا البنينينينينامه املينينينينذكور أمينينينينواالً لامينينينيندارس . ن وفينينينينق ا ينينينيندف اإلمنينينينينائي الثالينينينين  لألل يينينينينة2015 عينينينيناا

و يينينذ . و سينين  التينيندريس ملسينيناعد،ا عاينين  الوفينيناه باملعينينايك الينيندنيا لاخدمينينةن وبالتينيناص االرتقينيناه بينينالتعام
املينيندارسن باسينينتثناه املينيندارس اخلا ينينة يف املينينرمات  االبتدائيينينة والثانويينينةن مسهاينينة لاح،ينينو  عاينين  التمويينينق 

 يف ذطار هذا البنامه.
 ينيناجمات ومنينينافذ ذوسينينّ ات السينيننة الرابعينينة مينينن هينينذا البنينينامهن بعينيند اسينينتعرال ملنت،ينيند املينيندةن  -62

ن كانينينت مبثابينينة ذسينينهامات يف ايهينينود الينينم تبينينذ ا ا ةومينينة متعينينددة عاينين  مسينينتو  املينيندارس واملقاطعينينات
  ياي ما ومشات بعظ اإل اجمات اهلققة. لتحس  نوعية التعايم املقدا لتلميذ املدارس االبتدائية

 خر؛ عاا ارت اا ملرد يف عدد التلميذ املاتحق  باملدارس ر م بعظ التقابات من  
  السينينيننوية ذل جانينينين  ال،ينينيند الثينينينامن ذل التاسينينينذ  قيينينينق معينينيند  تقينينيندمي يف  يينينينذ ال،ينينين وف

يس ينينر عاينينين  فعاليينينة داخايينينينة  مينينينا يف املائينينينةن وهينينو 94  وال،ينيند األو  ذل الثينينار بنسينينينبة ت ينينو 
 سايمة يف النظاا التعايمي يف هذه ال، وف؛

  اخن ينينينينينينينال معينينينينينينيندالت التسينينينينينينينرب يف املرماينينينينينينينة االبتدائيينينينينينينينة يف السينينينينينينيننوات األخينينينينينينينكةن باسينينينينينينينتثناه
  التسينينينّرب يف  يينينينذ ال،ينين وف السينينيننوية ذل جانينينين  ويشينينينمق معينيند .2011-2010 االعينينا

ال،ينيند األو  ذل الثينينار وال،ينيند الثينينامن ذل التاسينينذ نسينينبة أ ينينق مينينن التلميينينذ الينينذين يلكينينون 
 املدرسة  بق ذكما  السنة الدراسية؛

  60و. تاميذاً ذل املدرسة لامينرة األول يف ميينا،م منينذ بينده البنينامه 198  وُسّ ق دخو 
ي ينينلروا ذل دفينينذ أيينينة رسينينوان وذن   / التلميينينذ التحقينينوا باملينيندارس ألهنينينميف املائينينة مينينن هينينساله 

 .ي الون ما م  بدفذ رسوا تس يق أ ق بةثك ال كانوا
ويشينينينةق برنينينينامه دوريينينينة الت تينينينيط امل ينينيناج  لاتعاينينينيم اإلل امينينيني اسينينينلاتي ية مشينينينلكة بينينين  وجمارة  -63

وهينينينذه املبينينادرة جينينين ه مينينينن . دراسينيني عينينيناا قالتعاينينيم والريا ينينينة والثقافينينة ووجمارة الشينينينرطةن تُنّ ينينذ يف بدايينينينة كينين
وا ينيندف املنشينينود . ايهينينود الةثينينكة املبذولينينة مينينن أجينينق ذن ينينا، ا ةينينم التشينينريعي املتعاينينق بينينالتعايم اإلل امينيني
عاميناً  14أعينواا و 5 من الت تيط امل اج  هو  مان أن يةون األط ا  الينذي تينلاو  أعمينارهم بين 

.  ينك ،لينن أو مي وا أو ينا،م يف الشينوارا كبينائع  يف املدرسة خل  ساعات وأياا الدراسةن بد  أن
 .و،ينيندف املبينينينادرة أي ينينيناً ذل التأكينينيند مينينينن أن ا بينينيناه مينحينينينون األولويينينينة لتعاينينينيم أوالدهينينينم  بينينينق كينينينق  ينينينيه
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 بعينينينيند أن ُسينينينينّن يف 2009 لعينينينيناا وينينينينيندرر البنينينينينامه يف سينينينينيا  جهينينينيند متوا ينينينينق إلن ينينينينا،  ينينينينانون التعاينينينينيم
امل ينيناج  ماليينيناً وهينينو ينّ ينينذ عينينادة يف بدايينينة كينينق ف،ينينق واينينري العمينينق ببنينينامه الت تينينيط . 2010 عينيناا

 .سبتمب/يوني  وأياو /أبريق وم يران/يناير ونيسان/دراسي يف كانون الثار
مليينينينينين  دوالر عاينينينينين   يينينينينينذ ايهينينينينينات املقدمينينينينينة  6 اوتينينينينينوجمّا منحينينينينينة مةوميينينينينينة سينينينينيننوية  يمتهينينينينين -64

وتشينينمق . يم يف سينيناموالاخينيندمات التعايميينينة مينينن خينينارر ا ةومينينة والينينم تسينيناهم يف تلينينوير نظينيناا التعاينين
هينينينينينذه ايهينينينينينات مينينينينيندارس اإلرسينينينينينالياتن واملينينينينيندارس اخلا ينينينينينةن ومينينينينيندارس ،وي االمتياجينينينينينات اخلا ينينينينينةن 
. ومدارس التعايم يف سن الل ولينة املبةينرةن وايناينس الينوطك لاتعاينيم يف سينن الل ولينة املبةينرة يف سيناموا

بتوجميينينذ هينينذه املنحينينة بشينينةق وُكّا ينينت وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة مبوجينين  توجيينين  مينينن جماينينس الينينوجمراه 
 .ملئمن عا  أن يةون املعيار عادة بيانات االلتحا  باملدرسة

ودّو  مةومة ساموا  راه القرطاسية يميذ التلميذ من ال،يند األو  ذل ال،يند الثالين   -65
رس عشينينر. وتتينينول وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة ذدارة وتينيندبك القرطاسينينية الينينم تينينوجمّا عاينين   يينينذ املينيندا

وميةينن أن  ،ينق ميندارس أخينر  كميندارس اإلرسيناليات . ا ةومية  بينق بينده العيناا الدراسيني كينق عيناا
وميندارس ،وي االمتياجينات اخلا ينة عاين   واملدارس اخلا ة ومدارس التعايم يف سينن الل ولينة املبةينرة

 .ذمدادات من املواد القرطاسية بتقد  طا  ذل وجمارة التعايم والريا ة والثقافة
لاخدمينينة اينين  تلبيقهينا يف املينيندارس وجهينينات التعاينينيم يف سينينن الل ولينينة  دنيينينا ت معينينايكوُميندد -66

 .املبةرة ل مان وتش يذ  س  املدارس عاماً بعد عاا
يف املائينينة مينينن منحينينة املليينين  السينينتة الينينم تقينيندمها ا ةومينينة لاتعاينينيم يف  7.5 ةوُ ،ينيّن نسينينب -67

و ينيند أُعينينّدت سياسينينة . يف هينينذا املسينينتو  خينينر مينينن أجينينق دعينينم التعاينينيم  عينيناا سينينن الل ولينينة املبةينينرة مينينن
التعاينينيم يف سينينن الل ولينينة املبةينينرة والوثينينائق اخلا ينينة مبعينينايك اخلدمينينة الينيندنيا فيينين  مينينن أجينينق توجيينين  و يينينادة 

 .التن يذ الساس لاتعايم يف سن الل ولة املبةرة يف ساموا
قينينو  مينينن ات ا يينينة م 28 ةمينينن املينيناد  أ)1 ةو ينيندمت لسينيناموا تو ينينية برفينينذ الينينتح ر عاينين  ال قينينر  -68

ور ينينم أن سينيناموا أماطينينت عامينيناً هبينينذه التو ينينيةن فقينيند ا ينينذت خلينينوة يف طريينينق تن يينينذ التعاينينيم . الل ينينق
وال تشينينينمق اينانيينينينة )والتعاينينينيم اليينينينوا جمينينينار يف  يينينينذ املينينيندارس االبتدائيينينينة ا ةوميينينينة . اينينينينار يف سينينيناموا

  .املدارس اخلا ة الم تعمق وفق نظاا دفذ رسوا مدرسية
 األط ا  ،وو اإلعا ة  

الينينم اعتمينيندها جماينينس الينينوجمراه مينينسخراً عاينين   سينين   2014 لعينيناا تركينين  سياسينينة التعاينينيم ايينينامذ -69
فينينر  ونتينينائه التعاينينيم لألط ينينا  والتلميينينذ ،وي اإلعا ينينة يف  لاعينينات التعاينينيم ال رعيينينة يف سينينن الل ولينينة 

 .املبةرة واملدرسة والتعايم بعد املدرسة
هبينيندف دعينينم وتع يينين   2010 عينيناا مبينينادرة نيُنّ ينينذت يفوكينينان البنينينامه الينيندالص لاتعاينينيم ايينينامذ  -70

  .2009 عاا الذي اسُتحدم لامرة األول يف[ لذوي االمتياجات اخلا ة]التعايم ايامذ 
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وعينرل . ومُيّو  البنامه من الشراكة ب  ساموا وأسلاليا وسيُنّ ذ ل لة دتد خلمينس سيننوات -71
 تيينان ،وي اإلعا ينة يف سينيا  التعاينيم ايينامذ ميةينينن البنينامه منو،جيناً مينن تقيند  اخليندمات لا تيينينات وال

 .يف املستقبق أن تبقي  مةومة ساموا وتدعم  أثناه تلوير البنامه
الم مققها البنامه  س  و و  ال تيات وال تيينان ،وي اإلعا ينة ذل  اإل اجماتومن أو   -72

 ن و،لينينن يف املنينيناطق الري يينينة نظينيناا التعاينينيم العينينادي واسينينتبقائهم و ينينمان تقينيندمهم ودجمهينينم التينيندراي فيينين
ومنظمينينينينة  SENESEمنظمينينينينة  و ينينينيند سينينينيناعدت منظمتينينينينان  ينينينينك مةينينينينوميت  بينينينينا. وا  ينينينينرية يف سينينينيناموا

Loto Taumafai 277  يف تن يينينذ البنينينامه. ومينينن بينين  اإل ينيناجمات ا امينينة املتحققينينة ذمةانيينينة التحينينا 
يشينينةق جميينينادة   ينينا خينيندمات التينيندخق املبةينينر يف سينيناموان أو باملينيندارساً ط ينينًل مينينن ،وي اإلعا ينينة ماليينين

 ط ًل. 134 ووه 2009 عاا عن العدد املس ق يف
ومن املقرر تةايد وجمارة التعايم والريا ة والثقافة بتينوص خيندمات التعاينيم ايينامذ وذدار،ينا  -73

  .2016 عاا بشةق كامق حباو 
 عمق األط ا   

عمينينينينينينق يف مو ينينينينينوا الق ينينينينينيناه عاينينينينينين  عمينينينينينق األط ينينينينينينا ن أجينينينينينينرت سينينينينيناموا استعرا ينينينينينيناً لقينينينينينينانون ال -74
ويينينينيننظّم  ينينينينانون العمينينينينق الينينينينذي ُسينينينينّن مينينينينسخراً اسينينينينتخداا األط ينينينينا . وتينينينيننّ  .1972 لعينينينيناا واالسينينينينتخداا

اينينوجم ألي  ينينخّ أن  ال عاين  أنينين  2013 لعينيناا مينينن  ينينانون العمينق وعل ينينات االسينينتخداا 51 ةامليناد
ط ينلً دون  أو يف عمينق آمينن وخ ييند يناسين   يندرة الل ينقن ذال عاميناً  15 نيستخدا ط ًل دون س

ظينينروف عمينينق أخينينر  ميةينينن أن تينينس،ي  أو يف أي مةينينان أو ليعمينينق عاينين  آالت خلينينرة عامينيناً  18 نسينين
ذ،ا كانينت السين ينة  ذال عاميناً عاين  سين ينة 15 نط ينلً دون سين أو الن سيةن أو  حة الل ق ايسدية

 أمد األو ياه عاي . أو يف عهدة أمد والدي الل ق
العمينينينق اخل يينينيند" يف باإل ينينينافة ذل ،لينينيننن تشينينينمق اإل ينينينلمات األخينينينكة مراجعينينينة تعريينينيند " -75

 ظينرف ويف يشّةق عمينق األط ينا  مناسين  لاسينيا  اهلايني ما مو وا استخداا األط ا  ل مان أن
سينينيا  مينيندد. و ينينرعت وجمارة الت ينينارة وال،ينينناعة والعمينينق اهينيند مشينينلت مينينذ املينينسدر الينينوطك لاعمينينا   أو

اسينينلاتي يات  وأع ينيناه فر ينينة العمينينق املعنيينينة بعمينينق األط ينينا  الينينم أنشينينئت مينينديثاًن لاسينينعي ذل تلبيينينق
 أساسية ملعاية مسألة األط ا  املنخرط  يف خدمات البيذن وخا ة أثناه ساعات الدراسة.

وتعمينينق وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة عينينب فر ينينة العمينينق املعنيينينة بينينالتعايم اإلل امينيني عاينين  ذن ينينا،  -76
 التعايم اإلل امي مذ اللكي  بشةق خا  عا  البائع  األط ا .

ال،ينينادر عينينن وجمارة  ينسون املينينرأة واينتمينينذ والتنميينينة  مشينينروا  ينينانون رعايينينة ومحايينة الل ينينقوي ينذ  -77
االجتماعيينينة أمةامينيناً ت ينينمن وجينينود آليينينات محائيينينة لألط ينينا  الينينذين يبيعينينون سينيناعاً يف األمينيناكن العامينينةن 

 وهو األمر الذي أُثك كمسألة تتعاق بالسلمة العامة.
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 الق اه  
السينينينينن الينينينيندنيا لامسينينينينينسولية اينائيينينينينة بعشينينينينينر  2007 لعينينينينيناا اينينينينينينرم  األمينينينينداممينينينينّدد  ينينينينانون  -78

ومشينينينروا  ينينينانون اإلجينينينراهات  2015 لعينينيناا سينينيننوات. لةينينينن مشينينينروا  ينينينانون ذ ينينيندار األمةينينيناا ايديينينيند
عاميناًن امتثيناالً ملقت ينيات ات ا يينة  18 نين،ان عا  أن الل ق  خّ دون س 2015 لعاا اينائية

ليتما ين  مينذ هينذه  2007 لعيناا األمينداماينينرم  مقو  الل ق. وجرت منا شينات لتعينديق  ينانون 
 التةيكات ايديدة وميتثق ملقت يات ات ا ية مقو  الل ق.

 السينينينن الينيندنيا ا اليينينينة لامسينينينسولية اينائيينينينةن 2013 لعينينيناا مينينينن  ينينانون ايينينينرائم 3 ةوُ ينيندد املينينيناد -79
 5 ةميةن توجي  أي ،مة ارمية جنائية لشخّ دون سن العا رة. وتنّ امليناد ال تنّ عا  أن  ذ،

عاين  أن أي ُ،مينة جنائيينة توّجين  " يندم" ينبةيني أن توّجين   2007 لعاا اينرم  األمدام من  انون
ي يينينيند عمينينينره  أو يف مةمينينينة األمينينيندامن ميينينين  يعينينينرف هينينينذا القينينينانون "ا ينينيندم" بأنينينين  أي  ينينينخّ يباينينين 

ي يينيند عمينينره  أو عامينيناً. وبينينذلنن فينيننن أي  ينينخّ مينينتهم ارميينينة يباينين  17 نسينيننوات ويقينينق عينين 10  عاينين
 اهلةمة العايا كشخّ بال . أو ماً تُنظر   يت  يف اهلةمة اهلايةعا 17  عا
وجينينرت منا شينينات لتوميينيند السينينن القانونيينينة الينيندنيا لاينين وار لا تيينينات وال تيينينان امتثينيناالً الت ا يينينة  -80

مقينينينو  الل ينينينق. وسينينينُت ر  التعينينينديلت اللجممينينينة عاينينين  القينينينوان  املعنيينينينة. والسينينينن الينينيندنيا ا اليينينينة لاينينين وار 
 مينينينينن مرسينينينينوا الينينينين وار 9 ةعامينينينيناً لإلنينينينينامن مسينينينينبما تينينينيننّ عايينينينين  املينينينيناد 16ور وعامينينينيناً لاينينينينذك 18 يهينينينين
يف سينيناموا. وسينينيعّد  ،لينينن  ريبينيناً لتوميينيند السينينن القانونيينينة الينيندنيا لاينين وار لاينينذكور واإلنينينام  1961 لعينيناا
 عاماً. 18 حلُت،ب
يف سيناموا عاين  أن أي  ينخّ يتعامينق  2013 لعيناا من  ينانون ايينرائم 157 ةوتنّ املاد -81

 استئ،ينينينينا  أع ينينينيناه مينينينينن جسينينينينم  أو عامينينينيناً هبينينينيندف اسينينينينتةلل  جنسينينينينياً  18 نسينينينينمينينينينذ  ينينينينخّ  ينينينينت 
 عاماً. 14  تتعد ال استخدام  يف العمق ايبي يعا   بالس ن ل لة أو
يوافينينق  أو يقينينيم عل ينينة جنسينينيةن أو أي  ينينخّ يُقينيندا عاينين  عمينينق جنسينيني 72 ةوجتينينّرا املينيناد -82

مةافينينينأة.  أو مةسينينين يعر ينينينها عاينينين   ينينينخّ آخينينينر لقينينيناه  أو عل ينينينة جنسينينينية أو عاينينين  عمينينينق جنسينينيني
عاينين  أن  74 ةويشينينمق ،لينينن  يينينذ األ ينينخا  مبينينن فينينيهم األط ينينا . باإل ينينافة ذل ،لينيننن تينيننّ املينيناد

 الشخّ الذي يعيط من عوائد البةاه يعا   بالس ن.
ذن  ذ، عاين  محايينينة األط ينينا  واألميندام مينينن السينيناوكيات اينسينينيةناً  ديينيند 58 ةوتيننّ املينيناد -83

 ارسة اينس مذ ط ينق تعتينب جرميينةن ميين  يُق،يند بالل ينق مينن يقينق ماوالت  أو العل ات اينسية
مينيناوالت  ارسينينة ايينيننس مينينذ  أو عاينين  أن العل ينينات اينسينينية 59 ةعامينيناً. وتينيننّ املينيناد 12 نعمينينره عينين

عامينيناً  12  ي يينيند عمينينره عاينين أو عامينيناً جرميينينة. ويُق،ينيند با ينيندم مينينن يباينين  16 نمينيندم يقينينق عمينينره عينين
السينينتمالة األط ينينا  اينين  أن  يينيناا أي  ينينخّ بينينأي عمينينق ع 218 ةعامينيناً. وتينيننّ املينيناد 16 نويقينينق عينين

 هو جرمية.
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عاينين  أن ذنتينينار مينينواد  اينينة بينينا داب عينينن  2013 لعينيناا مينينن  ينينانون ايينينرائم 82 ةوتينيننّ املينيناد -84
ت ييند عاين   ال عر ها عب نظيناا ذلةينلور جرميينة عقوبتهينا السين ن ل ينلة أو توجميعها أو نشرها أو ط ق

 سبذ سنوات.
عاينين  أنينين  مينينن  ينينك املشينينروا أن يينيندفذ أي  1961 لعينيناا مينينن مرسينينوا الُرّ ينينذ 9 ةوتينيننّ املينيناد -85

مةافينأة نظينك عقيند  أو تاقيني أيينة أمينوا  أو أن يوافق عاين  دفينذ أو مةافأة أو يتاق  أمواالً  أو  خّ
 ال لا  تبك ط ق. أو أي ترتي  لتبك ط ق

 عدم التمييز والمساواة بين الجنسين -اءهل 
 (31-75 ىإل 29-75 ن، وم30-74و ،30-73و 14-73 ت)التولصيا  
 دثيق املرأة يف البملان  

عقين  االسينتعرال األو ن ميين  اسينُتحدثت  2013 عيناا ُأجري تعديق دسينتوري مهينم يف -86
    مخسة مقاعد لانساه يف البملينان. وهينذه خلينوة ذ ينافية ةينو  قيينق  يف املائة 10 انسبتهم،ة 

عاينين   يينينذ أ ينينةا  املسينيناواة بينين  املينينرأة والرجينينق يف السينينامة السياسينينية وةينينو االمتثينينا  الت ا يينينة الق ينيناه 
ن مين  تبيندأ 2016 س. وسينتدخق هينذه ال ينمانة الدسينتورية ميين  التن يينذ يف آ،ار/مينار التميي   يند املينرأة

 بات.االنتخاساموا 
 العمق  

بسياسينا،ا العامينة  وعمينلً  2004 لعيناا تعمق ينة اخلدمة العامينة وفينق  ينانون اخلدمينة العامينة -87
)دليينينينق ظينينينروف العمينينينق واملسينينينتحقات  عاينينين  الينينيندعوة مينينينن أجينينينق  قيينينينق التةينينينافس يف فينينينر  العمينينينق بينينين  

ذجينيناجمة  النسينيناه والرجينينا . ويينيننّ الينيندليق ا ينيناص لظينينروف العمينينق واملسينينتحقات عاينين  أن لامينينرأة ا ينينق يف
 26 أمومينينة مدفوعينينة األجينينر مينيند،ا  ينينهرينن وميةنهينينا أن تأخينينذ ذجينيناجمة مينينن دون أجينينر ت،ينينق مينيند،ا ذل

 أسبوعاً.
واستعر ينينت ينينينة اخلدمينينة العامينينة مينينسخراً سياسينينتها لةينيني تتما ينين  مينينذ معينينايك منظمينينة العمينينق  -88

األمومينينة ذل ن فرفعينينت اسينينتحقا  ذجينيناجمة عاينين   يينينذ أ ينينةا  التمييينين   ينيند املينينرأةالدوليينة وات ا يينينة الق ينيناه 
سياسينينينة ذجينينيناجمة اً ثلثينينينة أ ينينينهر مدفوعينينينة األجينينينر وثلثينينينة أ ينينينهر ون،ينينيند مينينينن دون أجينينينر. واعلفينينينت أي ينينين

األمومينينة املنّقحينينة لامينينرة األول باألط ينينا  الينينذين يولينيندون أمواتينيناً ومينيناالت اإلجهينينال الع ينينوي ومينيناالت 
ن  ينينينينهراً. وسينينينينيةو  12 التبينينينينك الشينينينينرعية ألط ينينينينا  مينينينينديثي الينينينينوالدة وأط ينينينينا   ينينينينةار ي،ينينينينق سينينينيننهم ذل

 26 أسابيذ مدفوعة األجر وذجاجمة من دون أجر ت،ق مد،ا ذل 4 الاعاملت ا ق يف ذجاجمة مد،
 أياا. 5 اأسبوعاً. ودق لاعما  يف اخلدمة العامة ذجاجمة أبوة مد،

وتقينينينوا عمايينينينة التوظيينينيند واالختيينينينار يف اخلدمينينينة العامينينينة عاينينين  عنا ينينينر األهايينينينة األربعينينينة وهينينيني  -89
يسينينينينتند االختيينينينينار ذل نينينينينوا  وال ت والقينينينيندراتن واخلينينينينبةن واملينينينينسهلت.ال،ينينينين ات الشخ،ينينينينيةن واملهينينينينارا
رجًل يشينةاون منا ين  مينديرين تن يينذي  يف الينوجمارات ا ةوميينة  13 ناينس. وتبّ  اإلم،اهات أ
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 امينرأة. 73 قرجًل يشينةاون منا ين  مسيناعدين لامينديرين التن يينذي  مقابين 52 ننساهن وأ 5 قمقاب
 يف املائة. 50 تفتبا  نسبة املديرات التن يذيايف الشركات ا ةوميةن  أما
وتلبينينق ينينينة اخلدمينينة العامينينة عمايينينة تظاينينم ميةينينن مينينن خل ينينا لاموظينيند أن يقينيندا تظامينيناً مينينن  -90

 ينينر ن ذل  ينينك ،لينينن. وتعمينينق الا نينينة يف الو ينينت الينينراهن عاينين  ذعينينداد سياسينينة  أو معاماينينة  ينينك عادلينينة
 ملةافحة التحر  يف مةان العمق لاقلاا العاا.

وتواجينينينين  ينينينينينة اخلدمينينينينة املدنيينينينينة أي ينينينيناً خرو ينينينينات مدونينينينينة  واعينينينيند السينينينيناوت مينينينينن خينينينينل  معايينينينينة  -91
  .2004 لعاا لامدونة مبوج   انون اخلدمة املدنيةاً التظامات من أعما   د تشةق انتهاك

عاينين  الشينينخّ الينينذي يقينينوا  ال ويقينينوا جينيندو  الرواتينين  يف القلينيناا العينيناا عاينين   يمينينة العمينينق -92
د يف القلينيناا العينيناا ّمينينة العامينينة كةينينق تتبينينذ جينيندو  رواتينين  مو نن فينيننن اخلدمينينبالوظي ينينة. وبنينيناًه عاينين  ،لينين

يقينينوا عاينين   يمينينة الوظي ينينة )الواجبينينات واملسينينسوليات  بةينينظ النظينينر عمينينا ذ،ا كينينان املوظينيند الينينذي يشينينةق 
 امرأة. أو املن،  رجلً 

مقينينينينو  املينينينينرأة يف االسينينينينتخداا  2013 لعينينينيناا ودمينينينيني  ينينينينانون العمينينينينق وعل ينينينينات االسينينينينتخداا -93
 األجينينينينور وذجينينينيناجمة األمومينينينينة )يف القلينينينيناع  العينينينيناا واخلينينينينا  وذن اختا ينينينينت فينينينينلة اإلجينينينيناجمة  واملسينينينيناواة يف

وا ماية مينن التحينر  يف مةينان العمينقن ويعين جم هينذه ا قينو . ومثينة ماجينة ذل تنظينيم القليناا اخلينا  
 ل مان امتثال  لامعايك العاملية.

،وي اإلعا ة عاين  وأو يت ساموا بتن يذ تدابك ذدمار تة ق ذمةانية م،و  األ خا   -94
ن 2013 لعينينيناا مينينينن  ينينينانون العمينينينق وعل ينينينات االسينينينتخداا 37 ةفينينينر  عمينينينق أف ينينينق. وعمينينينلً باملينينيناد

واعتمينينيندها جماينينينس الينينينوجمراه ليتسينينين  تن يينينينذ  2015 لعينينيناا أُعينينينّدت لينينينوائح العمينينينق وعل ينينينات االسينينينتخداا
عاين  امتييناجمات ُت يناف عاين  املسينتحقات الينم ييننّ عايهينا  2015 حالقانون األساسي. وتنّ لينوائ

 لقانون األساسين من  بيق التةاليد اللبية وتوفك مرافق معّدلة.ا
وتتسينينم ظينينروف العمينينق واملسينينتحقات وذجينينراهات التوظيينيند واالختيينينار يف القلينيناا العينيناا بأهنينينا  -95

ملئمينينة لأل ينينخا  ،وي اإلعا ينينة. وعاينين   ينينرار ،لينيننن فينيننن بينينرامه االسينينتخداا والتينيندري  املهينينك الينينم 
تسينينينينتثك األ ينينينينخا  ،وي اإلعا ينينينينة. وتشينينينينمق الت امينينينينات سينينينيناموا  ال يقينينينيندمها  لاعينينينينا الت ينينينينارة والتعاينينينينيم

بان ينينمامها ذل منظمينينة العمينينق الدوليينينينة يف ذطينينار البنينينامه القلينينري لاعمينينينق اللئينينق تع يينين  فينينر  عمينينينق 
 سيما لاشبابن تةون  اماة لأل خا  ،وي اإلعا ة. ال الئقةن
بعيند املدرسينة الثانويينةن  واملنحة املقدمة مينن هيئينة املينسهلت يف سيناموا لاح،ينو  عاين  التعاينيم -96

واملخ،،ينينة ملقينينيندمي خينينيندمات التعاينينينيم والتينيندري  بعينينيند املرماينينينة املدرسينينينيةن م،ينينممة مينينينن أجينينينق  سينينين  
ذمةانية ا ،و  عا  التعايم والتدري  لانساه واأل ينخا  ،وي اإلعا ينة واأل ينخا  املست ينع   

د املرماينة الثانويينة الينذي بيندأ يف سو  العمق. ودّو  أسلاليا برنامه دعم التعايم والتدري  املهني  بعين
. وا دف الرئيسي من البنامه هو "جميادة  اباية توظييند النسيناه والرجينا  يف سيناموان 2011 عاا يف

التعاينينينيم والتينينيندري  املهنيينينين  بعينينيند املرماينينينة  مبينينينن فينينينيهم ،وو اإلعا ينينينةن مينينينن خينينينل   ينينينمان ذعينينينداد خراينينيني
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وهينو   ينك يُقيناس بنتينائه اللينلب ومسينتو   الثانوية لاعمق يف ايناالت الم  تار ذل اليد العاماينةن
 ر ا أ حاب العمق".

ويقدا العديد من املنظمات  ك ا ةومية خدمات رئيسية وبرامه ائتمان ،يندف ذل ا يند  -97
من ال قر وتع يين  مهينارات ا ييناة وجميينادة فينر  العينيط املسينتقق لأل ينخا  ،وي اإلعا ينةن مينذ اللكيين  

جنينوب اهلينينيئ عاين  النسيناه  ينينامبات املشيناريذ. وتشينمق هينينذه املنظمينات برنينامه تلينينوير األعمينا  يف 
ن Aoga Fiamalamalamaن ومنظمينينة Loto Taumafaiومنظمينينة  ومسسسينينة سينينيدات األعمينينا ن نا ينيناد 
 .SENESEومنظمة 

 حظر التعايب والمعاملة القاسية والمهينة -واو 
 (35-75 ىإل 32-75 ن)التولصيات م  

مةتينينين  أمينينين  املظا//املسسسينينينة الوطنيينينينة  قينينينو   2013 لعينينيناا ميينينيننح  ينينينانون أمينينين  املظينينينا/ -98
لت تينينيط  يينينينذ أمينيناكن االمت ينيناجم يف سينيناموا. وأجينينينر  املةتينين  عينيندداً مينينن عمايينينينات اإلنسينينان واليينينة 

 الت تيط مىت تارخي  وأعّد تقارير عنها ت منت تو يات هي ا ن  يد النظر والتن يذ.
أسينين ر   ينينا وُاينينري مةتينين  أمينين  املظينينا/ استعرا ينينات دوريينينة منتظمينينة لومينيندة املعينينايك املهنيينينة -99

وسينينينلا   ومينينيندة التحقيقينينينات اخلا ينينينة املنشينينينأة مينينينديثاً  يينينينذ  عينينينن  سينينينن كبينينينك يف تو يينينينت عماهينينينا.
 ماالت ومدة املعايك املهنيةن فتسمن ذ رافاً أف ق عا  مسن تو يت التحقيقات.

وتعمق م،احة الس ون واإل لميات يف هذه املرماينة عاين   ينمان ذي،ينا  التعقيبينات  -100
والبنينيناجمي. ويتعينيناون مةتينين  بشينينةق مت ينيناوب لتينينأم  تابيينينة االمتياجينينات عاينين  ال،ينينعيدين الينينوطك 

أمينين  املظينينا/ باسينينتمرار مينينذ م،ينيناحة السينين ون واإل ينينلميات يف بعينينظ اينينيناالت اهلينينددة الينينم تثينينك 
 اقينينينيناً كبينينينينكاً يف هينينينينذه املرماينينينينة؛ مينينينينن  بيينينينينق ا اجينينينينة ذل ذعمينينينينا  مقينينينينو  اإلنسينينينينان العامليينينينينة لاسينينينين ناه 

  يف  ينينوه الو ينينذ ومقينينو هم يف األمينينن والسينينلمة أثنينيناه وجينينودهم يف االمت ينيناجم. لةينينن مينينن ال،ينينع
يف وسينعنا  مينا مىت  ياسها؛ وةن نوا ق يف هذه املرماة بذ  كق أو الراهن  قيق هذه األهداف

لتحقيينينق املتلابينينات اليوميينينة  ينينذه املهمينينة والينينتمةن مينينن تابيتهينينا؛ و ينيند سينيناعدنا تلبيينينق القينينيم العرفيينينة 
 اه.والتقاليد واملمارسات ال  ا  مساعدة كبكة وملئمة يف ذدارة  سون الس ن

تشيندد عايهينا بعينظ  كما  ور م أن  من املعّقد لاةاية توفك بعظ ظروف العيط األساسية -101
بينينينينا  2014 لعينينينيناا والئحينينينينة السينينينين ون 2013 لعينينينيناا املعينينينينايك الدوليينينينينةن فينينينيننن  ينينينينانون سينينينين ون سينينينيناموا

 توجيهان وطنيان دددان اخلئ االسلاتي ي لعمق م،احة الس ون واإل لميات.
بشينينةق  ينينامق ذل أن  2013 لعينيناا يهيينينة الينينواردة يف  ينينانون السينين ونوتشينينك املبينيناد  التوج -102

 تلبيقينينين  وأثنينينيناه أداه واجينينينبهم أو  يينينينذ األ ينينينخا ن عنينينيند ت سينينينك مةينينينم مينينينن أمةينينيناا هينينينذا القينينينانون
 ياي  مبا وظي تهمن عايهم القياا أو  ارسة سالتهم أو
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ق  ينينمان ذدارة السينين ون وفينينق تقاليينيند سينيناموا وثقافتهينينا و يمهينينا اينتمعيينينةن وبشينينة )أ  
 يسّهق عودة الس   ذل ا ياة اللبيعية داخق جمتمذ ساموا بعد أن يُلاق سرام  من الس ن؛

 مان املراعاة التامة لامعايك وااللت امات الدولية املتعارف عايها بشأن معاماينة  )ب  
 السينينينينين ناه )وال سينينينينينيما تاينينينينينن املن،ينينينينينو  عايهينينينينينا يف أي ات ا يينينينينينة دوليينينينينينة تةينينينينينون سينينينينيناموا طرفينينينينيناً فيهينينينينينان

  ؛عد النمو،جية الدنيا ملعاماة الس ناهالقوا ويف
القياا ذل أبعد مد  ةن بنعما  ا قينو  وأداه الواجبينات املن،ينو  عايهينا يف  )ر  

وات ا يينينة مقينينو  الل ينينق يف ذدارة سينين ون سينيناموا   يينينذ أ ينينةا  التمييينين   ينيند املينينرأةات ا يينينة الق ينيناه عاينين  
 ومعاماة الس ناه.

يف ساموا تستند ذل القيم والتقالييند األساسينية  وال ت ا  م،احة الس ون واإل لميات -103
لثقافينينينة سينينيناموا وتلبقهينينينا يف ذدارة  ينينينسون السينينين ناهن مينينينذ اسينينينتمرار مشينينينةاة نقينينينّ املينينينوظ  . لةينينينن 
 تةيينينكات ط ي ينينة مينيندثت منينينذ أن ان ،ينينات امل،ينيناحة عينينن الشينينرطة مينينن ناميينينة التوظيينيند واالختيينينارن

رد البشريةن وموظ و ا ساباتن وتةنولوجيا القدرات التقنية )املدربونن ومنسقو البامهن واملوا أما
املعاومينينيناتن والسياسينينينات والتخلينينينيئن واملسينينيناعدة مينينينن م،ينينيناحة اإل ينينينلميات يف نيوجميانينينيندا  فقينينيند 

 أُدخات انلل اً من منظور التوج  االسلاتي ي لام،احة يف السنوات املقباة.
ُاينينينينب  وال عاينينينين  أسينينينيناس طينينينينوعين Ola Toe Fuatainaوتقينينينينوا مشينينينيناركة السينينينين ناه يف جو ينينينينة  -104

الوا ذن خّ  ت م،احة الس ون واإل لميات عيندد أع يناه  ويف الس ناه عا  املشاركة فيها.
 ايو ة ذل مستو  تسهق ذدارت  من جوان  األمن والسلمة والنقق.

ذن عاينينينينيهم أن يقينينينيندموا  ينينينينةاواهم ذل مةتينينينين   ذ، ويُعينينينينّرف السينينينين ناه بنظينينينيناا الشينينينينةاو ؛ -105
 م عا  ةو ملئمن مذ دعوة كق س   ملنا شة  ةواه.ية ق معاية كق تظاّ  مبا امل ول
ويت ينينمن السينين ن ايديينيند املقينينل  ذنشينينا ه يف تانومينيناالال مبينين  من ،ينينًل إل امينينة السينين ينات  -106

يسينمح الو ينذ  وال وامد. عاا ا وامق والس ينات الاوا  ير نب يف رعاية أط ا ن ملدة ت،ق ذل
 لتوسيذ س ن تافايةاتا. أو ةاملاص ا اص بتمويق كامق ملرافق جديد

وتُ ،ينينق السينين ينات عينينن السينين ناه. ومينيندم مينينرة أن و ينينعت سينين ينة يف جمن انينينة  ،،ينينة  -107
لارجا  بسب  عدا توفر جمن انة مةاقينة ملئمينة يف سين ن النسيناهن و،لينن مينن أجينق  ينمان سينلمة 

ل مين  ت،ينينايح وأمينن السين ينة املعنيينة مين  و عينت ا ادثينة. وكينينان هينذا التيندبك تيندبكاً مس تيناً اُ ينذ ذ
جمن انينة السين ينة. وكانينت السينين ينة يف  يينذ األو ينات موجينودة يف جمن انينينة مةمينة اإل ينل  ومن ،ينيناة 

 داماً عن الس ناه الرجا .
وسينينينيبدأ تن يينينينذ بينينينرامه إلعينينينادة التأهيينينينق وأنشينينينلة تعاينينينيم وتينينيندري  مهينينينك اعتبينينيناراً مينينينن  ينينينهر  -108

  .2016 ر باا/فباي
ر اخلدمينينينة أن  تينينينب ساسينينيناة مينينينن بينينينرامه ذعينينينادة تأهيينينينق وال يينينين ا  يتعينينين  عاينينين  ومينينيندة تلينينينوي -109

مينن عينينون اً . وسينتبدأ الينبامه يف  ينينهر  ينباا/فبايرن وسنسينت يد أي ينين2016 عينيناا السين ناه خينل 
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الينينوجمارات ا ةوميينينة واملنظمينينات  ينينك ا ةوميينينة الينينم ستسينيناعدنا يف تن يينينذ هينينذه الينينبامه. وُ ينينممت 
اينتمينينينينذ. وا ينينيندف مينينينينن ،لينينينينن التأكينينينيند مينينينينن أهنينينينينم الينينينبامه لاتح ينينينينك لعينينينينودة السينينينين ناه التدرايينينينينة ذل 

 جاه ون الستئناف مياة طبيعية وعمق طبيعي مسبما ينتظره اينتمذ كةق بعد عود،م ذلي .
 ذن  ينينينينينينانون ايينينينينينينرائم يف سينينينينينيناموا ذ، وتتعامينينينينينق سينينينينينيناموا حبينينينينينين ا مينينينينينينذ مسينينينينينينألة االجتينينينينينينار بالبشينينينينينينرن -110
بعقوبينة  اسينية هيني السين ن ينّ عاين  جرميينة من ،يناة للجتينار بالبشينر يُعا ين  عايهينا  2013 لعاا
 عاماً. 14  ت يد عا ال ل لة

 الةق في مستوى معيشي الئق -زاي 
 (31-74، و19-74، و37-73، و29-73 ت)التولصيا  

ويينينديرها. وتينينوفر عيينينادة  اإل ابيينينةو ،ينينحة اينسينينية ينّسينينق  لينيناا ال،ينينحة بينينرامه التوعيينينة بال -111
تعمق داخق كاية العاوا التلبيقيينة يف جامعينة سيناموا الوطنيينة خيندمات استشينارية للالبينات ايامعينة 

 يف ال،حة اإل ابية وموانذ محق جمانية.اً وفحو 
 وتاتينينين ا وجمارة ال،ينينينحة ب ينينينمان  ينينينحة  يينينينذ املينينينواطن  بةينينينظ النظينينينر عينينينن األ ينينينق العر ينينيني -112
اينس. و ا ت الوجمارة انلل اً من ر يتها "لساموا يف  ينحة جييندة"  نوا أو اإلعا ة أو املرك  أو

 سياسينينات واسينينلاتي يات وبينينرامه وطنيينينة خا ينينة بال،ينينحة اينسينينية واإل ابيينينة. وتشينينمق السياسينينات
؛ السياسينينة الوطنيينينة 2016-2011 ةياينيني  السياسينينة الوطنيينينة بشينينأن ال،ينينحة اينسينينية واإل ابيينين مينينا

؛ والسياسينة الوطنيينة بشينأن الو ايينة 2016-2011 جمواإلييند ملةافحة فكوس نقّ املناعينة البشينرية
؛ وسياسة 2016-2011  ؛ والسياسة الوطنية بشأن مةافحة العدو 2018-2013 ةال،حي

؛ 2018-2013 ؛ والسياسينينينينينينة اخلا ينينينينينينة باألط ينينينينينينا  واملينينينينينينراهق 2015-2010 ةتع يينينينينينين  ال،ينينينينينينح
ا لاتةييند مينذ املنينا  ؛ واسلاتي ية سينامو 2015-2010 ةوالسياسة اخلا ة باألمرال  ك املعدي

  .2018-2013 ةمن أجق ال،حة؛ والسياسة الوطنية بشأن الةذاه والتةذي
وهيني مات مينة هبينا مينن  هينداف األمينم املتحيندة لاتنميينة املسينتدامةواعتميندت مةومينة سيناموا أ -113

املسينينينتقبق. وهنينينينات عينينيندة أهينينينداف منهينينينا ،ات أبيينينينة خا ينينينة  ويف أجينينينق  سينينين  التنميينينينة البشينينينرية ا ن
بالنسبة لا،حة اينسية واإل ابيينةن لةينن أبرجمهينا هيندف التنميينة املسينتدامة الثالين  املسينم  ال،ينحة 

ينينينق لاينينينبينينيناييينينيندة والرفينينيناه. ومثينينينة التينينين اا أي ينينيناً  ال،ينينينةكة الناميينينينة )مسينينينار  دو  اي ريينينينةنجراهات العمينينينق املع ل
املسينيناواة  76 ةواألمينينرال املعديينينةن ال قينينرات )أ  و)ب  و)و  و)جم ؛ واملينينادن ال،ينينحة 75 ةاملينيناد  سينيناموا 

 ب  اينس  ودة  املرأة )جم ؛ ونتائه اجتماا أبيا.
السياسينينينة الوطنيينينينة بشينينينأن ال،ينينينحة اينسينينينية واإل ابيينينينة يف  سينينين  و ينينينذ ال،ينينينحة وتسينينيناهم  -114

داد  ائمينة بينبعظ أبينرجم سينيما  ينحة النسيناه واألط ينا ن مينن خينل  ذعين وال اإل ابية لشينع  سيناموان
التحينينينديات يف جمينينينا  ال،ينينينحة اينسينينينية واإل ابيينينينة و ديينينيند اينينينيناالت االسينينينلاتي ية الرئيسينينينية لبحينينين  
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اإلجينينينراهات ال وريينينينة واملسينينينتقباية. وتتمثينينينق ر يينينينة السياسينينينة يف " ينينينمان بيئينينينة آمنينينينة لا،ينينينحة اينسينينينية 
 واإل ابية يميذ مواطك ساموا".

إل ابيينينة م،ينو   ّسينينن يف العقينيند املا ينيني. فمتوسينينئ وبّينينت مس ينينرات ال،ينينحة اينسينينية وا -115
  فينينينلة أطينينينو  مينينينن 75.6العمينينينر املتو ينينينذ لسينينينةان سينينيناموا يرت ينينينذ بشينينينةق تينينيندراين وتعينينينيط النسينينيناه )

. 2011و 2006 ي . وارت ينينينذ معينينيند  اخل،ينينينوبة الةاينينيني ارت اعينينيناً ط ي ينينيناً بينينين  عينينينام72.7الرجينينينا  )
. 2011و 2001 يامبينينين  عينينين عينينيناا و ينينينهد عينينيندد الينينينوالدات مينينينن أمهينينينات مراهقينينينات تينينيندنياً بشينينينةق

الدارسينينة االستق،ينينائية يف املائينينةن يف مينين  أظهينينرت  25 نومعينيند  اسينينتخداا موانينينذ ا مينينق يقينينق عينين
تُاىب.  ال يف املائة من النساه يف ماجة ذل  ليئ أسري 44 نأ 2009 لعاا الدميةرافيةال،حية 

اخل،ينيبات والنشينلات    ران ر ينائي وفقاملرتبلات  أو وتشك هذه النسبة ذل النساه )املت وجات
تينأخكه. وييندّ   أو يستخدمن أي وسياة ملنذ ا مق ر م ر بينتهن بت ينادي ا مينق ال جنسياً الاوا 

 تُاىب. ال معد  اخل،وبة املرت ذ ب  املراهقات عا  امتما  وجود ماجة كبكة لتنظيم األسرة
أو  جميينارة  ينن ذل و ينوهد  سينن مينذ تينوفك مين ا املعاومينات يميينذ األمهينات ا وامينق يف  -116

األمينينينرال عيينينينادات الرعايينينينة  بينينينق الينينينوالدة. وتشينينينمق هينينينذه املعاومينينينات تقينينيند  املشينينينورة بشينينينأن عينينينوارل 
ومعاومينات عينن وسينائق منينذ ا مينق مينن أجينق تنظينيم األسينرة والعل ينات  املنقولة باالت،ا  اينسيني

عيند واألمهينات. يوليندوا ب / اينسية مذ الشرين وسينبق منينذ ا مينق الو ائيينة  مايينة األط ينا  الينذين
وجُتينينينينر  فحينينينينو  الةشينينينيند عينينينينن فينينينينكوس نقينينينينّ املناعينينينينة البشينينينينرية واإليينينينيندجم جمانينينينيناً يف املرافينينينينق الوطنيينينينينة 

 لا،حة.
وو ينينعت ميين  التن يينينذ  اقينابلت التقاييندياتوعاين   ينرار ،لينيننن أُعينّدت مبيناد  توجيهيينينة ل -117

ن أهنينينن لتنظينينيم عماهينينن. وُتسينينتخدا املبينيناد  التوجيهيينينة لإل ينينراف عاينين  عمينينق القينينابلت ولاتأّكينيند مينين
 ية ق سلمة األا والل ق. مبا عر هان أو ي همن دورهن ومسسوليا،ن عند تقد  خدما،ن

 ر المناخ والةد من مخاطر الكوارثالبيئة وتغي   -حاء 
بشينينينينأن  بروتوكينينينينو  نا ويينينينيناو ينينينينّد ت عاينينينين   نذن سينينينيناموا طينينينينرف يف ات ا يينينينينة التنينينينينوا البيولينينينينوجي -118

املاحينينينق  ا ،ينينينو  عاينينين  املينينينوارد ايينيينينينة والتقاسينينينم العينينيناد  واملن،ينينيند لامنينينينافذ النا ينينينئة عينينينن اسينينينتخدامها
ا ،ينو  عاين  املينوارد ايينيينة بات ا ية التنوا البيولوجي وبدأت تن يينذه. وأ ينرت يف الو ينت ن سين  بيندور 

يولينينينوجي واالسينينينت ادة يف املسينينابة يف ا  ينينينا  عاينينين  التنينينوا الب ملنينينينافذ النا ينين  عينينينن اسينينينتخدامهاوتبينيناد  ا
التنميينينينينينة املسينينينينينتدامة. وتينينينينينرّور سينينينينيناموا لإلنتينينينينينار الع ينينينينينوي  ويف املسينينينينينتدامة منينينينينين ن والق ينينينينيناه عاينينينينين  ال قينينينينينرن

 لامنت ات امل روعة ماياً يذب األسوا  املتخ،،ة.
وتوا ينينق سينيناموا مواجهينينة العقبينينات والبحينين  عينينن ال ينينر   شينيند التمويينينق مينينن  يينينذ امل،ينينادر  -119

بشينأن اإلدارة املسينتدامة لاةابينات و سين  مالينة التنينوا البيولينوجي  من أجق دعينم السياسينات الوطنيينة
عينينينن طريينينينق ا  ينينينا  عاينينين  الينينيننظم اإليةولوجيينينينة واألنينينينواا وأوجينينين  التنينينينوا اييينينينك ومحايتهينينينا. واسينينينتحدام 
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سياسينينينات ا مايينينينة يعينينينك عينينيندا امل ا ينينيناة بينينين  التنميينينينة والبيئينينينة. وأد  ،لينينينن ذل جميينينينادة عينينيندد األرا ينينيني 
 املخ،،ة كمحميات.

ع  سينيناموا ذل تن يينينذ بينينرامه فعالينينة إلعينينادة التحينينريه وذعينينادة التأهيينينق والتحينينريهن وتوا ينينق وتسينين -120
مواجهة العقبات والبح  عن ال ر   شيند التمويينق مينن  يينذ امل،ينادر مينن أجينق دعينم السياسينات 
الوطنيينينة بشينينأن اإلدارة املسينينتدامة لاةابينينات و سينين  مالينينة التنينينوا البيولينينوجي عينينن طريينينق ا  ينينا  عاينين  

وتسينينينتمر أي ينينيناً يف تع يينينين  أبيينينينة ذ ينينينرات  ولوجيينينينة واألنينينينواا وأوجينينين  التنينينينوا اييينينينك ومحايتهينينينا.الينينيننظم اإلية
فيهينينينينا ا ةومينينينينة الوطنيينينينينة  مبينينينينا جمموعينينينينة واسينينينينعة مينينينينن ايهينينينينات املعنيينينينينة عاينينينين  املسينينينينتوي  الينينينينوطك واهلاينينينينين

واألوسينيناا العاميينينة والشينينركات اخلا ينينة واينتمينينذ املينيندرن وكينينذلن الشينينباب واأل ينينخا  ،وي اإلعا ينينة. 
عا  أن املسيناواة بين  اينسين  واملشيناركة ال عالينة لامينرأة والشينعوب األ يناية يةتسينيان أبيينة يف  وتسكد

 العمق ال عا  اميذ جوان  تةك املنا .
وُ ينّمم عينيندد مينينن الينينبامهن الينينم ميو ينينا بعينينظ مرافينق دويينينق املنينينا ن لبنينيناه القينيندرة عاينين  مواجهينينة  -121

 ينيا ة وتن يينذ تيندابك لاتةييند مينذ تةينك املنينا  تينتلها آثار تةك املنا  و س   يندرات التةيييند عينب 
 مذ مواطن ال عد واألو اا اال ت،ادية والبيئيينة واالجتماعيينة؛ وكينذلن لاتوعيينة مبخيناطر تةينك املنينا 

يف ،لن بنجراه موارات عامة مذ اينتمعات اهلاية ل يادة  درة الناس والبيئينة عاين  مواجهينة ا ثينار  مبا
 ملنا .اللوياة األمد لتةّك ا

وميةينينينن لسينينيناموا أن  ،ينينينق عاينينين  املسينينيناعدة التقنيينينينة والتمويينينينق يف جمينينينا  نُظينينينم اإلنينينينذار املبةينينينرن  -122
ن وتقيينينيم املخينيناطر و ينينذ البيانينينات واالنتعينينا  بعينيند الةينينوارموا ينيند مينينن  ينيناطر الةينينوارمن واالسينينت ابة 

 النتعينا نعنهان واستخداا و ليئ األرا ين وأجه ة الر يندن وبينرامه التثقييند لاتأهين  لاةينوارم وا
يف ،لينينن  ينينمن اإلطينينار العينيناملي لاخينيندمات املناخيينينةن وذدارة  ينيناطر الةينينوارم. واينينري اللكيينين  مينينن  مبينينا

خينينينينينل  عمينينينينينق املةتينينينينين  الينينينينينوطك إلدارة الةينينينينينوارم عاينينينينين  تع يينينينينين  ودعينينينينينم التخلينينينينينيئ ملواجهينينينينينة اللينينينينينوار  
 و ،،ينينينينات التأهينينينين  لاةينينينينوارم والت،ينينينيندي  ينينينينان واإل اثينينينينة يف مينينينيناالت اللينينينينوار  وذجينينينينله السينينينينةانن

ا من هم يف مالة  عد كالنساه وال تيات واملشردين واألط ا  واملسينن  واأل ينخا  ،وي سيم ال
 اإلعا ة.
 بعينينينينيند ملينينينينينا الةينينينينينوارم ينينينينيناطر ذطينينينينينار سينينينينينينداي لاحينينينينيند مينينينينينن وعاينينينينين   ينينينينينرار ،لينينينينيننن يبينينينينينك تن يينينينينينذ  -123
 اً عا  اإل اجمات السابقةن ويعلي األولويينة لاو ايينة والتخ ييند مينن ا ثينارن ويت ينمن أُطينر  2015 عاا

 مىت وجدت. أو ملعاية الثةرات يف التن يذ ذن وجدت تن يذية
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 التصديق على المعاهدات والتعاون مع آليات األمم المتةدة لةقوق اإلنسان -طاء 
 8-75 ن، وملللل28-73 ىإللللل 26-73 ن، وملللل12-73 ىإللللل 1-73 نملللل )التولصللليات  

 (12-75 ىإل
االت ا يينينات األساسينينية أخينينذت ا ةومينينة عاينين  عاتقهينينا واجينين   ينينمان الت،ينينديق عاينين   يينينذ  -124

  قو  اإلنسان لةي   ر مقو  مواطنيهان ومن   وافقت عا  التو يات ،ات ال،اة.
. ون،ينينح مةتينين  ات ا يينينة مقينينو  األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينةوتنظينينر سينيناموا يف الت،ينينديق عاينين   -125

النائين  العيناا سيناموا بالت،ينديق عاين  هينذه االت ا يينة بعيند اسينتعرال مليند  امتثينا  القينوان   ينا. وتعمينينق 
 ينينيناجم اسينينينتعرال امتثينينينا  القينينينوان  حبيينينين  تسينينينتليذ ا ةومينينينة و ينينينذ األطينينينر القانونيينينينة الينينينم ذسينينيناموا عاينينين  

ويعتينينب نقينيّن اخلينينبة سينينتدعم التن يينينذ الةامينينق للت ا يينينة. وست،ينينّد  سينيناموا عاينين  االت ا يينينة بعينيند ،لينينن. 
التقنيينينة يف هينينذا اينينينا  مشينينةاة ر ينينم أن وجمارات ومنظمينينات  ينينك مةوميينينة أخينينر   ينيندمت دعمينيناً تقنيينيناً 
إلداا االمتثا . وتنظر ساموا يف اخليارات القانونية  ماية مقو  األ خا  ،وي اإلعا ينة سينواه يف 

 بتعديلت ج ئية. أو  ةق  انون منو،جي
 اينينينيلً اً ن جُتينينينري سينينيناموا ماليينينينيينينينة مقينينينو  األ ينينينخا  ،وي اإلعا ينينينةات ا ومنينينينذ تو يعهينينينا عاينينين   -126

للت ا يينينة مينينن ميينين  التةينيناليد وال وائينيندن واستعرا ينيناً المتثينينا  القينينوان   ينينا. وتعتينينب وجمارة  ينينسون املينينرأة 
. ويتمثق التحدي بالنسينبة لسيناموا يف ت ا يةالاواينتمذ والتنمية االجتماعية جهة التنسيق املعنية هبذه 

نيينينة الو ينينو  يف  يينينذ األمينيناكن العامينينةن والبنيينينة التحتيينينة )املرافينينق املراعيينينة لينينذوي اإلعا ينينة يف  ينينمان ذمةا
ن والتمثيينينق يف املنتينينديات العامينينة والا ينينان التوجيهيينينة والوفينينود املشينيناركة يف االجتماعينينات  اإل ينينلميات
 يف اخلارر.

األ ينخا  ،وي  وتبذ  ساموا منذ سبعينات القرن املا ي جهوداً لتوعيينة ايمهينور حبقينو  -127
منظمينة اإلعا ة وتع ي هان من خل  برامه التدري  وامللبوعات الم يُعّدها اينتمذ امليندر. وأنشينئت 

Nuanua o le Alofa باعتبارهينينا املنظمينينة الر يينينة لأل ينينخا  ،وي اإلعا ينينة وجهينينة  2001 عينيناا يف
 .2008 عيناا عا ينة يفالتنسيق لامنظمات  ك ا ةومية. وأنشئت فر ة العمق الوطنيينة املعنيينة باإل

ي ا  العمق الدعوي جارياً إلعداد تشريذ خا  باإلعا ةن وجتهيين  مبينان  ومرافينق وبينرامه ونُظينم  وال
نقينينق يسينينهق اسينينتخدامهان و ينينمان دمينينه األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينة ومشينيناركتهم يف بيئينينة اجتماعيينينة 

 خالية من الو م والتميي .
األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينة أولويينينة يف بينينأن دمينينه مقينينو   2008 عينيناا واعلفينينت سينيناموا منينينذ -128

مينينن اً اعتمينيناد 2015 عينيناا التخلينينيئ الينينوطك )اسينينلاتي ية تنميينينة سينيناموا . و ،ينينّ ا ةومينينة منينينذ
 املي انية السنوية للمت ا  باألسبوا الدوص لإلعا ة.

تعبينينينكاً عينينن التينينين اا  ذال لينينيس 2008 عينينيناا وذنشينيناه فر ينينة العمينينينق الوطنيينينة املعنيينينينة باإلعا ينينة يف -129
بينينيندمه مسينينينائق اإلعا ينينينة يف اخللينينينئ الوطنيينينينة والقلاعيينينينة. و،ينينيندف فر ينينينة العمينينينق ذل توجيينينين  ا ةومينينينة 
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النقينينينا  يف سينينيناموا ةينينينو االعينينينلاف ب ينينينرورة دةينينين  األ ينينينخا  ،وي اإلعا ينينينة واالعينينينلاف حبقينينينو هم 
 و رورة دجمهم يف املسار العاا لاحياة املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واال ت،ادية.

ياي  )أ  اسينتعرال المتثينا   ما ن كّاد جماس الوجمراه فر ة العمق بنجراه2008 عاا ويف -130
القينينوان  الت ا يينينة مقينينو  األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينة؛ )ب  و ايينينق خلينينة مسينينوبة التةينيناليد بشينينأن 
االت ا يةن كوسياة لتوفك املعاومات ال ا، اخللينوات اللجممينة مينن أجينق الت،ينديق عاين  االت ا يينة يف 

كقليناا فرعينيني داخينق القلينيناا اينتمعيني كةينق وترفينينذ تقاريرهينا لا نينينة اً  ماليين ال ر ينينةاملسينتقبق. وتعمينق 
وال ر ينة مسينسولة عينن ر يند برنينامه سيناموا لإلعا ينةن وهينو مشينروا دّولين  التوجيهية لاقلاا اينتمعي. 

وُ مم برنينامه  .2013 عاا أسلاليا ومقره يف وجمارة  سون املرأة واينتمذ والتنمية االجتماعية منذ
لإلعا ينينينة لتيسينينينك الت،ينينينديق عاينينين  ات ا يينينينة مقينينينو  األ ينينينخا  ،وي اإلعا ينينينة عينينينب اسينينينتحدام  سينيناموا

أنشلة ومبادرات تعاجل مةامن ال ينعد واالفتقينار لا ينر  اال ت،ينادية والو ينو  اهليندود ذل هينذه 
 ال ر .
يف  ينينينينينينينينينهر كينينينينينينينينينينانون  2015-2011 ةوأجينينينينينينينينينري اسينينينينينينينينينتعرال لاسياسينينينينينينينينينة األوليينينينينينينينينينة لا ينينينينينينينينينل  -131

ستعرال ذل أن دمه السياسة  د  ّسن يف السنوات اخلمس . وخاّ اال2014 األو /ديسمب
 األخينينينينينينكةن وأُعينينينينينيندت أطينينينينينينر عمينينينينينينق مراعيينينينينينينة لإلعا ينينينينينينة يف  لاعينينينينينينات التعاينينينينينينيم وال،ينينينينينينحة واالت،ينينينينينيناالت

خيندمات ذدارة الةينوارم. وُ لينذ  ينينوا نيناجح يف  يندرات التوعيينينة والريا ينة وخيندمات التينيندخق  ويف
النا ينينئة بينين  ا ةومينينة واينتمينينذ املينيندر. لةينينن واإلم،ينيناهات الوطنيينينة ب  ينينق التينين اا املينيناة  والشينينراكة 

تين ا   ال ال ر  اال ت،ينادية و ينديات الو ينو  ونقّاستمرار مالة  عد النساه ،وات اإلعا ة 
تعر ينينق التقينيندا. ويتينينينأثر جمينيناال التعاينينينيم الري ينيني ايينينينامذ والتعاينينيم يف سينينينن الل ولينينة املبةينينينرة تينينأثراً خا ينينيناً 

الرئيسية الم ميةن أن تشةق خلوة دفذ ذل األماا هن يناً بنقّ املوارد واملرافق. وتشمق العنا ر 
أ ينينو  لينيندمه األ ينينخا  ،وي اإلعا ينينةن و ينينوان  تسينينت ي  المتياجينينا،من وتبنيينيناً  اعيينيناً وتنسينينيقاًن 
وبنينينيناه لاقينينيندراتن وتركيينينين اً عاينينين  األثينينينر اينتمعينينيني. واينينينري العمينينينق ماليينينيناً عاينينين  ذ ينينيناجم ال،ينينينيةة النهائيينينينة 

  .2020-2016 ةملشروا سياسة عامة لا ل 
وذن ا، ذمةانية الو و  أمر  ع  ليس فقئ بسب  االفتقار إلطار تشريعي سايمن بق   -132

كذلن بسب  اللريقة العشوائية واين أة الم أُعدت هبا السياسات/املباد  التوجيهية ،ات ال،يناة 
ل يف اسينينتعرا 2013 عينيناا بنمةانيينينة الو ينينو . و ينينرعت وجمارة األ ينينةا  والنقينينق والبينين  التحتيينينة يف

سينينيناعية ذل دمينينينه أهينينينداف ونتينينينائه عنا ينينينر البنينينيناه يف  تاينينيند  1992 لعينينيناا القينينينانون الينينينوطك لابنينينيناه
الوثائق املوجودة الم تةلي مسألة ذمةانية الو و  يف املبارن مثق  انون سيناموا لامييناهن واملبيناد  

ذ كينينق ذل ،لينيننن يمينين ومينينا التوجيهيينينة لتيسينينك الو ينينو  اخلا ينينة بوكالينينة التخلينينيئ واإلدارة ا  ينينريةن
سينك املشا ق املتعاقة بالبناه يف هيةق مّومد. وفُرل يف  يذ املبار العامة عا  األ ينق أمةيناا لتي

 الو و  لأل خا  ،وي اإلعا ة.
ويعتمد  لاا االت،االت مالييناً سياسينة  ويينة بشينأن ذمةانيينة اسينتخداا األ ينخا  ،وي  -133

 مثة ماجة ذل ر دها واستعرا ها. اإلعا ة لتةنولوجيا املعاومات واالت،االتن لةن
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مينينن اسينينتعرال امتثينينا  القينينوان  الت ا يينينة مقينينو  األ ينينخا  ،وي اً ويبشينينر االنتهينيناه مينينسخر  -134
اإلعا ة ب،يا ة  ينانون لإلعا ينة يتنيناو  مو ينوا ذمةانيينة الو ينو  يف املسينتقبق القريين . وسيسيناعد 

عينيندة أطينينر  ائمينينة )سياسينينة  هينينذا القينينانون عاينين  ذعمينينا  وذن ينينا، تينيندابك خا ينينة بنمةانيينينة الو ينينو  يف
املوا ينيند العامينينة لاسينينيارات؛ وفينينرل  رامينينات ملئمينينة يف مينينا  عينيندا االمتثينينا ؛ وخلينينة  لينيناا النقينينق؛ 

عاينين  و ينينذ مبينيناد  توجيهيينينة يف اً والسينينلمة واألمينينن يف  يينينذ املرافينين  وامللينينارات ؛ وسيسينيناعد أي ينين
 ،وي اإلعا ة .ات ا وية لأل خا  توجد فيها هذه التدابك )برامه بلا  ال ايناالت الم

ويف مو ينينينوا تو ينينينية سينينيناموا بالت،ينينينديق عاينينين  البوتوكينينينول  االختيينينيناري  ا ينينينالي  الت ا يينينينة  -135
بيينينينينينذ األط ينينينينينا    و 2000) جمعينينينينينات املسينينينينيناحةاناألط ينينينينينا  يف امل اتل با ينينينينين  املتعاقينينينينينمقينينينينينو  الل ينينينينينق 

 ن أجينر  النائين  العيناا استعرا يناً  ينذين 2000) املينواد اإلباميينة ويف يف البةاهاألط ا  واستةل  
 24 ةالبوتوكينينينينينينول . وأباينينينينينين  مةتينينينينينين  النائينينينينينين  العينينينينينيناا وجمارة اخلارجيينينينينينينة والت ينينينينينينارة يف رسينينينينينينالت  املسرخينينينينينين

بأنينينينين  ميةينينينينن لسينينينيناموا التو يينينينينذ عاينينينين  البتوكينينينينو  االختيينينينيناري الت ا يينينينينة مقينينينينو   2013 أياو /سينينينينبتمب
 سينيناموا أيينينة  ينينوات مسينيناحةن فهينيني دتثينينق يوجينيند يف ال وذ، الل ينينق. وأفينيناد مةتينين  النائينين  العينيناا بأنينين 

 اللت امات االت ا ية.
سينينينينينيما يف سينينينينينيا   ال خيينينينينينّ تقينينينينيند  التقينينينينينارير الدوريينينينينينة بشينينينينينأن مقينينينينينو  اإلنسينينينينينانن مينينينينينا ويف -136

وات ا يينينة مقينينو   عاينين   يينينذ أ ينينةا  التمييينين   ينيند املينينرأةاالسينينتعرال الينيندوري الشينينامق وات ا يينينة الق ينيناه 
منظمينينينة مةتينينين  ادة مينينينن املسينينيناعدة التقنيينينينة واملاليينينينة مينينينن الل ينينينقن توا ينينينق سينينيناموان عنينينيند اال ت ينينيناهن االسينينينت 

أمانينة  اعينة اهلينيئ و أمانينة منتيند  جين ر اهلينيئ ا يناد  و نلقة اهليئ ا يناد األمم املتحدة لال ولة مب
برنينينامه نسينيناه سينيناموا وهيئينينة األمينينم املتحينيندة لامينينرأةن ومينينن دعينينم مةومينينة أسينينلاليا مينينن خينينل   ا ينيناد 

ومشاينينت  .  ايمينيني "نسينيناه اهلينينيئ ا ينيناد  يشينينةان مسينينار التنميينينة"البنينينامه اإل)يشينينةان مسينينار التنميينينة 
هذه املساعدة املقدمة من الشركاه اإلمنائي  واملاة  تقارير الدولة والتقارير املواجمية ودعينم املشيناورات 

 .العامة
بشينأن ذعينداد التقينارير لتقيندميها  لسينامية  قينو  اإلنسينانوكان التعاون منتظماً مينذ امل و ينية ا -137

. ذل هيئينينات املعاهينينداتن و،لينينن عاينين  امتينينداد ال ينينلة املشينينمولة بينيناإلبلغ للسينينتعرال الينيندوري الشينينامق
تدريباً بشأن االستعرال الدوري الشامق  2015 عاا و دمت امل و ية السامية  قو  اإلنسان يف

لوطنيينينينة  قينينينو  اإلنسينينينان ذل سينينينوفا يف  ملينينينوظ ي ا ةومينينينة واينتمينينينذ املينينيندرن وسينينينافر موظ ينينينو املسسسينينينة ا
 .لتاقي تدري  عا  تقد  التقارير  يئات املعاهدات 2016 ريناي/كانون الثار

باإل ينينافة ذل ،لينيننن عيّنينينت امل و ينينية السينينامية منسينينقاً معنيينيناً باالسينينتعرال الينيندوري الشينينامق  -138
ق وتقينينيند  التقينينينارير مقينينينره يف مةتينينين  أمينينين  املظينينينا/ن و،لينينينن لينينيندعم عمايينينينة االسينينينتعرال الينينيندوري الشينينينام

ومينينينينن املخلينينينينئ ذنشينينينيناه آليينينينينة وطنيينينينينة لتقينينينيند  التقينينينينارير واملتابعينينينينة مبسينينينيناعدة منسينينينينق .  يئينينينينات املعاهينينينيندات
االسينينينتعرال الينينينيندوري الشينينينامق مينينينينن أجينينينق تنسينينينينيق تقينينينيند  التقينينينارير يميينينينينذ هيئينينينات املعاهينينينيندات وتن يينينينينذ 

 . 2016 عاا وي مذ ذنشاه هذه ا لية حباو  هناية. التو يات
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ا بنعداد وثيقة أساسية مشلكةن وسينتةون واميندة مينن أول مهيناا ا ليينة الوطنيينة وتات ا سامو  -139
لتقينينيند  التقينينينارير واملتابعينينينة ذعينينينداد هينينينذه الوثيقينينينة مبسينينيناعدة املنسينينينق املعينينينك باالسينينينتعرال الينينيندوري الشينينينامق 

 .التابذ لام و ية السامية

 التةديات والقيود -اً خامس 
املسينينينيناعدة التقنيينينينينة اللجممينينينينة لاينينينيندفذ  ينينينيندماً بينينينينبعظ اً تشينينينينمق التحينينينينديات نقينينينيّن املينينينينوارد وأميانينينينين -140

 .األعما  الم أُ  ت مىت ا ن وخا ة يف جماص اإل لمات التشريعية وذعما  مقو  اإلنسان
منظمينينينات اينتمينينينذ املينينيندر  كمينينينا  وهنينينينات أي ينينيناً التحينينيندي املتمثينينينق يف تنينينينافس أولويينينينات ا ةومينينينة -141
يف املسينينينائق والينينينبامه املتعينينينددة و كهينينينا الينينينم  تينينينار ذل اهتمينينيناا  ال أو ينبةينينيني أن مُيينينيننح األولويينينينة مينينينا بشينينينأن

فينينوري لينينيس فقينينئ مينينن  بينينق ا ةومينينة بينينق كينينذلن مينينن  بينينق منظمينينات اينتمينينذ املينيندر. وتينينبجم أي ينيناً مسينينألة 
نقّ التوعية وال هم بشأن بعينظ جوانين  مقينو  اإلنسينان واملينوارد املاليينة اهليندودة الينم تاين ا لامسيناعدة 

 ساموا.امه ا ادفة ذل تع ي  و ذ مقو  اإلنسان يف يف تن يذ القوان  والب 
يعنيينينين  "هنينينينه  ينينينائم عاينينين   ملينينينا وال يينينين ا  اللريينينينق طينينينويلً  بينينينق الينينينتمةن مينينينن تينينينأم  فهينينينم عميينينينق -142

يتنينينيناو  الينينيننهه القينينينائم عاينينين   وال تعنيينينين  مقينينينو  اإلنسينينينان وكيينينيند ومينينينىت ميةينينينن تلبيقهينينينا. ومينينينا ا قينينينو "
ويُقينينّر هينينذا الينيننهه بينينأن الشينينعوب جهينينات فاعاينينة يف  .اً ا قينينو  النتينينائه فقينينئن بينينق كي يينينة  قيقهينينا أي ينين

التنمية اخلا ة هبا وليست جمرد متاق   ك فاعق لاخدمات. لينذا فمينن ال ينروري ت وييندها باملعاومينات 
وتثقي هينينا ودةينهينينا. ومشينيناركة الشينينعوب أمينينر مركينين ين لينينيس فقينينئ ل ينينمان تبنيهينينا لاينينبامه بينينق ل ينينمان 

م عا  ا قو   درة ايهات املةا ة باملسسولية عاين  الوفيناه ويلّور النهه القائ اً.استدامة التقدا أي 
بالت اما،ينينان ويشينين ذ أ ينينحاب ا قينينو  عاينين  امللالبينينة حبقينينو هم. ويقينينذ عاينين  عينيناتق ا ةومينينات واجينين  

  املاا كق مق ومحايت  وذعمال .ثلثي املستويات يتمثق يف
اهلينيناكم الينينم  تينينب وينمينينو الينينوعي العينيناا بشينينةق مت ايينيند مينينن خينينل  النقينينا  العينيناان و  ينينايا  -143

فيها هينذه املبيناد ن وبينرامه اليندعوة لاتوعيينة مبعاهيندات مقينو  اإلنسينان الينم أ ينبحت سيناموا طرفيناً 
فيهان واملنا شات العامة بشأن الت امات ساموا الدولية بتقد  التقاريرن مثينق هينذا التقريينر املقيندا يف 

 .سيا  االستعرال الدوري الشامق

 ات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات والمبادر  -سادساً  
. ستوا ق ساموا استعرال  وانينها وسياسا،ا لتابية االمتياجات املتةكة لشعبها وبيئتهينا -144

وتشينينينمق هينينينذه االمتياجينينينات املسينينيناواة بينينين  اينسينينين ن وتع يينينين  مقينينينو  النسينينيناه واألط ينينينا ن والتمةينينين  
وتاتينين ا ا ةومينينة بالعمينينق مينينذ  .الق ينيناهاال ت،ينينادين وذ ينينرار القينينانون والنظينيناان وذمةانيينينة الا ينينوه ذل 

 ينينينركاه التنميينينينة لت ينينينمن تعمينينينينيم البعينينيند اينسينينينار يف  يينينينذ مرافينينينينق اخلدمينينينة العامينينينة عينينينب املمارسينينينينات 
 .ال  ا  اهلددة
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وتشمق أولويات تن يذ سياسة التنمية الوطنية مراجعينة اسينلاتي ية التنميينة الوطنيينة إلدرار  -145
بيئينينة مواتيينينة لانمينينو اال ت،ينينادين و سينين  تقينيند  اخلينيندمات  أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة فيهينينان و،يئينينة

 .لام تمعات األكثر ،ميشاً 
وتقينّر سيناموا با اجينينة ذل الر يند والتقيينيم ال عينينال  لعمايينة تقيند  التقينينارير يف جمينا  مقينينو   -146

و سينينينين  تنسينينينينيق  ن االسينينينينتعرال الينينينيندوري الشينينينينامق وتقينينينيند  التقينينينينارير  يئينينينينات املعاهينينينيندات)اإلنسينينينينان 
يةينينون مقرهينينا وجمارة  آليينينة وطنيينينة لتقينيند  التقينينارير واملتابعينينةوتاتينين ا سينيناموا بننشينيناه .  الينينوجماراتالعمايينينة بينين 

. اخلارجيينينة والت ينينارة وتتينينول مسينينسولية ر ينيند وتقيينينيم ذعينينداد  يينينذ التقينينارير اخلا ينينة حبقينينو  اإلنسينينان
ة وسيتيح ،لن الوفاه بالت امات تقد  التقارير يف جمينا  مقينو  اإلنسينان مينن خينل  عمايينة تشيناوري

 .وبتو يت مناس 
وي مينينينذ تع يينينين  التعينينيناون مينينينذ ينينينينة العل ينينينات اخلارجيينينينة التابعينينينة لابملينينينان حبيينينين  يوّجينينين  انتبينينيناه  -147

 .املشرع  ذل االلت امات املرتبلة حبقو  اإلنسان لينظروا فيها ويتخذوا اإلجراهات اللجممة

 بناء القدرات وطلبات المساعدة التقنية -سابعاً  
ا اجينينة ذل ذعينينداد برنينينامه واسينينذ النلينينا  بشينينأن مقينينو  اإلنسينينان يت ينينمن تينينر  ا ةومينينة  -148

واألمر اهلوري يف جما  التثقيد حبقو  اإلنسان هو . التدري  وبناه القدرات ل،احل القلاا العاا
 .ا اجة ذل ذم،اهات منتظمة ود يقة وذل الر د والتقييم

والقلينيناا  اينينق بتةينينك املنينينا ن والبيئينينةوتُقينينر سينيناموا كينينذلن بينينأن مثينينة مسينينائق جديينيندة ونا ينينئة تتع -149
 .والسياسينينات وذطينينار اإلن ينينا، اخلينينا ن ومقينينو  اإلنسينينان تتعينين  معايتهينينا مينينن خينينل  تع يينين  القينينوان 

وياينين ا اسينينتمرار املسينيناعدات املاليينينة والتقنيينينة لينيندعم املسينيناعي الوطنيينينة عينينن طريينينق مواهمينينة مسينيناعدات 
راً عاينينين  الوفينينيناه بالت اماتينينين  مينينينن الناميينينينة املينينيناة  مينينينذ األولويينينينات الوطنيينينينة ذل مينينين  ُي،ينينينبح الباينينيند  ينينيناد

 .التقنية

 االستنتاج -ثامناً  
 ن2011 عينينيناا منينينينذ استعرا ينينينها الينينيندوري الشينينينامق األو  يف  لعينينينت سينينيناموا  ينينينوطاً طينينينويلً  -150

وأ  ت مذ مرور السن  عيندداً مينن اإل ينلمات القانونيينة ذل جانين  ذ ينلمات اجتماعيينة تابيينة 
وتاتينينين ا ا ةومينينينة بتقينينيند  . االسينينينتعرال الينينيندوري الشينينينامق األو لاتو ينينينيات الينينينم  ينينيندمت  ينينينا خينينينل  

ذل جماس مقو  اإلنسانن سعياً منها ذل  قيق ر د وثيق يولة  رير استعرال منت،د املدةاتق
وترّمينينين  سينيناموا كينينينذلن بعينينينرول املسينينيناعدة التقنيينينة يف اينينينيناالت الرئيسينينينية مثينينينق . االسينينتعرال الثانيينينينة

 عاينين  سينينبيق املثينينا الوطنيينينة  قينينو  اإلنسينينانن  تع يينين  املسسسينينةمةافحينينة العنينيند املنينين صن والسينين ونن و 
 .ا ،ر ال
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ومققينينت سينيناموا الةثينينينك مينينن األهينينينداف واإل ينيناجمات البينينارجمة الينينينم ميةينينن أن ت تخينينينر هبينينان منينينينذ  -151
ومينينن بينهينينا ذنشينيناه املسسسينينة الوطنيينينة ايديينيندة . 2011 عينيناا استعرا ينينها الينيندوري الشينينامق األو  يف

الم  دمت  ينا خينل   اإل لمات التشريعية املن  ة تابية لاتو يات قو  اإلنسانن وعدد من 
 .االستعرال الدوري الشامق األو ن والتو يذ عا  ات ا ية مقو  األ خا  ،وي اإلعا ة

ويف ،لينينينن تعبينينينك عينينينن التينينين اا سينينيناموا بعمايينينينة االسينينينتعرال الينينيندوري الشينينينامق ل ينينينمان ذدرار  -152
 .ت الم تع  هبا مةومة ساموا تاد جوان  مقو  اإلنسان يف كق ايناال
    


