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شكر وتقدير
 -1تثينينك مةومينينة س ينيناموا عا ين العم ينينق الينينذي أ ت ين فر ينينة العمينينق املعني ينة باالسينينتعرال ال ينيندوري
الش ينينامق يف جتمي ينينذ ه ينينذا التقري ينينر وعاين ين املس ينيناعدة التقني ينينة ال ينينم ينيندمتها امل و ينينية الس ينينامية ق ينينو
اإلنسان وال ريق اإل ايمي املعينك مبينوارد مقينو اإلنسينان التينابذ ألمانينة اعينة اهلينيئ ا يناد خينل
هينذه العمايينة .باإل ينافة ذل ،لينيننن فنننينا نشينةر يينينذ ايهينات املعنيينة عاين اإلسينهامات الينم ينيندمتها
وال ينينم نعتبه ينينا أساس ينينية يف دةينن ينينا م ينينن تق ينيند تقري ينينر كام ينينق ع ينينن الن ام ينينات ال ينينم مققته ينينا س ينيناموا
والتحديات الم واجهتها يف جما محاية مقو اإلنسان وتع ي ها.

مقدمة
 -2ترمين مةومينينة سينيناموا ("ا ةومينينة" هبينينذه ال ر ينة املتامينينة ينينا لتقينيند رد عاين التو ينينيات
الم دمت يف جولة اإلبلغ األول من االستعرال الدوري الشينامق .وجينر االسينتعرال اليندوري
الشامق األو لساموا يف أيار/مايو .2011
 -3وكما سبق وأن ،كرت ا ةومة يف التقرير األو ن فهي تبقين عاين الت امهينا بتع يين ومحايينة
مق ينينو اإلنس ينينان لا مي ينينذن وستوا ينينق س ينينعيها ا ثيين ين ملواجه ينينة ه ينينذه التح ينينديات بالتع ينيناون م ينينذ
املنظمينينات ينينك ا ةوميينينة ومنظمينينات اينتمينينذ املينيندر واألفينراد و ينينركاه التنميينينةن مبينينن فينينيهم املنظمينينات
الدولية واإل ايمية العاماة يف جما مقو اإلنسان.
ومرر هذا التقرير الوطك ("التقريينر" باإل ينارة ذل ايولينة الثانيينة مينن االسينتعرال اليندوري
-4
ُ
الشينينامق الينينم تتنينيناو التقينيندا اهل ينرجم يف جمينينا مقينينو اإلنسينينان يف سينيناموا عا ين مينيند أربينينذ سينيننوات.
ويُقدا التقرير وفقاً لا قرة  5من مرفق رار جماس مقو اإلنسان .21/16

أوالً -المنهجية والعملية التشاورية
 -5نينينته هينينذا التقريينينر عينينن العمينينق الينينذي ا ينينلاعت ب ين فر ينينة العمينينق الوطنيينينة املعني ينة باالسينينتعرال
الدوري الشامق (فر ة العمق والذي مشق ذجينراه مشيناورة وطنيينة ودورة ذعلميينة مشينلكة لاحةومينة
واملنظمات ك ا ةومية بشأن التقرير الثار املقدا يف ذطار االستعرال الدوري.
 -6وا ينينلاعت باملش ينيناورات وجمارة اخلارجي ينينة والت ينينارة وفر ينينة العمينينق ال ينينم ي ينينأ أع ينينا ها م ينينن
مةت النائ العاان ومةت أمين املظا//املسسسينة الوطنيينة قينو اإلنسينانن ووجمارة ينسون املينرأة
واينتم ينينذ والتنمي ينينة االجتماعي ينينةن ووجمارة الت ينينارة وال ،ينينناعة والعم ينينقن ووجمارة ال ،ينينحةن ووجمارة التعا ينينيم
والريا ينينة والثقاف ينينةن ووجمارة ينينسون جما ينينس الين ينوجمراه ورئيسين ين ن وين ينينة اخلدم ينينة العام ينينةن ووجمارة الش ينينرطةن
وم،ينيناحة س ينيناموا لاس ين ون واإل ينينلمياتن ووجمارة املاليينينةن ووجمارة الع ينيند وذدارة اهلينيناكمن وجامع ينينة
ساموا الوطنية.
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 -7و دمت أمانة منتد ج ر اهليئ ا اد وأمانة امل و ية السامية قو اإلنسان وأمانة
اعينينة اهلينينيئ ا ينيناد مسينيناعدات تقنيينينة وماليينينة لاحةومينينة .وك اينينت ا ةومينينة أن تةينينون العمايينينات
املرتبلة بنعداد التقرير جامعة ودعت أع اه من اينتمذ املدر ذل املشاورة األول.
وعقينيندت املشينيناورة األول بشينينأن التقريينينر مينينذ ا ةومينينة وجمموعينينات اينتمينينذ املينيندر يف ال ينينلة
-8
ُ
من  18ذل  21آب/أ سلس  2015يف أبيان ساموا .ودعت ا ةومة كذلن منظمات وطنيينة
ك مةومية لتقد ذسهامات بشأن التو يات املعتمدة و ايا مقو اإلنسان النا ئة.

ثانياً -إطار حقوق اإلنسان القائم
ألف -القوانين والتشريعات والتزامات المعاهدات على الصعيد الوطني
ودين ّدد ايين ه الثينار
 -9ال ي ا دستور دولة ساموا املستقاة ( 1960القانون األعاين لابايندن ُ
من ا قو األساسية الم تعلف هبا ساموا وهي ا ق يف ا ياةن وا رية الشخ،يةن والتحرر مينن
املعاماينينة اللذنس ينينانيةن والتحينينرر م ينينن العم ينينق القسينينرين وا ينينق يف ماكم ينينة عادلينينةن وا ق ينينو املتعاق ينينة
بالق ينينانون اين ينينائين وا ري ينينة الديني ينينةن وا ق ينينو املتعاق ينينة ب ينينالتعايم ال ينينديكن ومري ينينة التعب ينينك والت م ينينذ
وتةينينوين ايمعيينينات والتنقينينق واإل امينينةن وا قينينو ال رديينينة بشينينأن املمتاةينيناتن ف ينلً عينينن التحينينرر مينينن
التشريعات التميي ية.
 -10ور ينينم أن س ينيناموا ليس ينينت طرفين يناً يف ي ينينذ املعاه ينيندات األساس ينينية ق ينينو اإلنس ينينانن تاتين ين ا
ا ةومينينة ب ينينمان مرا بينينة فعالينينة الينينة مقينينو اإلنسينينان عا ين األرل وباينينوغ األهينينداف اهلينينددة يف
الدستور وخلة التنمية الوطنية واألطر ،ات ال،اة .وتات ا ساموا مبيثا األمينم املتحيندة وبيناإلعلن
العاملي قو اإلنسان.
 -11و د ّد ت ساموا عا معاهدات مقو اإلنسان الدولية التاليينة ( 1ات ا يينة الق يناه
عا ين يينينذ أ ينينةا التميي ين ينيند امل ينرأةن ( 2ات ا يينينة مقينينو الل ينينقن ( 3العهينيند الينيندوص اخلينينا
با قو املدنية والسياسيةن ( 4االت ا ية الدولية ماية يذ األ خا من االخت اه القسري.
 -12وتسينينهر سينيناموا عا ين االمتثينينا لواجبا،ينينا الدوليينينةن وهينيني تتعينيناون مينينذ آليينينات دوليينينة مينينددة
معنية حبقو اإلنسان لدعم ذنشاه ينتها الوطنية قو اإلنسان.

باء -التدابير والسياسات الوطنية
 -13ذن مو ينينوا اس ينلاتي ية التنميينينة الوطنيينينة لسينيناموا ( 2016-2012هينينو "م ين اإلنتاجيينينة مينينن
أجق التنمية املستدامة".
 -14وتع ينينرل الوثيق ينينة اسين ينلاتي يات التنمي ينينة الرئيس ينينية والقلاع ينينات ،ات األولوي ينينة لتنمي ينينة س ينيناموا يف
السنوات األربذ 2016-2012ن وتبك عا اسينتعرال اسينلاتي ية التنميينة السينابقة وا راه الينم ع ّينبت
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عنهينا ايهينات املعنيينينة خينل املشينيناورات .وترّكين اسينلاتي ية التنميينة الوطنيينينة ل ينلة  2016-2012عاين
تن يينينذ الركينينائ الينينثلم لاتنميينينة املسينينتدامةن وهينيني تع يين املرونينينة اال ت،ينينادية مينينن خينينل جميينينادة االسينينتثمار يف
القلاعينينات املنت ينينة لل ت،ينينادن أي السينينيامة وال راعة/م،ينينايد األ ينيناتن وتينينوفك الب ين التحتيينينة الرئيسينينية.
وتبقين ين األولوي ينينة ك ينينذلن تع يين ين تعا ينينيم الس ينينةان و ينينحتهمن و ينينمان داس ينينن اينتم ينينذ و سين ين تق ينيند
خينيندمات ،ات جينينودة لا ميينينذ .وأ ينينرت االس ينلاتي ية كينينذلن بأبيينينة البيئينينة مينينن خينينل اإلدارة املسينينتدامة
لامينوارد اللبيعيينينة وجميينينادة االسينينتثمار يف م،ينينادر اللا ينينة املت ينينددة وذدمينينار تةين ّينك املنينينا واملرونينينة يف مواجهينينة
الةينوارم .وذل جانين أخينذ كينينق الركينائ الينثلم لاتنميينة املسينينتدامة يف االعتبينار بشينةق متةامينقن هنينينات
تركي عا ذدرار امتياجات اينموعات األكثر ع اً من األولويات.
 -15و د بدأت عمايات التح ينك إلعينداد اسينلاتي ية التنميينة ايدييندة ( 2020-2017ن وهيني
تتب ينينذ اإلج ينراهات العادي ينينة م ينينن املش ينيناورات ال ينينم تعق ينيند يف ينينذ أة ينيناه البا ينيند .ويُن ينينو دم ينينه خل ينينة التنمي ينينة
لعينيناا  2030الينينم تت ينينمن أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة وذجينراهات العمينينق املع ل ينينق لايندو اي ريينينة ال،ينينةكة
النامية (مسار ساموا يف االسلاتي ية ايديدةن كما كانت األهداف اإلمنائية لألل ية مدرجة فيها.
 -16وتُشينينةق اخللينينئ القلاعيينينة اخلمينينس عشينينرة املن ين ة األسينيناوب املتبينينذ لتن يينينذ اس ينلاتي ية التنميينينة
الوطنيينينةن و ديينينداً فينيننن ال راعة/م،ينينايد األ ينينات والتعاينينيم واالت،ينيناالت والتنميينينة اينتمعيينينة واللا ينينة والبيئينينة
واملاليينينة وال،ينينحة والبنيينينة التحتيينينة والقينينانون والق ينيناه واإلدارة العامينينة والنقينينق والسينينيامة والت ينينارة والت،ينيننيذ
واملينيناه وال،ينينرف ال،ينينحي والشينينسون اينسينينانية وتةين ّينك املنينينا وذدارة ينيناطر الةينوارمن دثينينق يعهينينا عنا ينينر
جامعة يف اسلاتي ية التنمية الوطنية.
 ،ينينق خل ينينة س ينيناموا بش ينينأن ل ينيناا الق ينينانون والق ينيناه لا ينينلة  2016-2012أه ينينداف
 -17وتُ ّ
القلاا و ايات واسلاتي يات األساسية ملدة أربذ سنوات وترّك عا مخس ايات لاعية

القانونية؛

4

(أ

مان أمن اينتمعات بتع ي ذدارة مةافحة ايرمية ومنعها؛

(ب

س ين ين ذمةانيين ينينة االمتةين ينيناا ذل الق ين ينيناه والقين ينينانون واالسين ينينت ادة مين ينينن اخلين ينيندمات

(ر

االعلاف بالق اه العريف ودجم يف نظاا الق اه الر ي أو مواهمت مع ؛

(د

تع ي الن اهة واإلدارة الر يدة يف العمايات واخلدمات الر ية والعرفية؛

(ه

بناه درات الوكاالت القلاعية و س تنسيق اخلدمات.
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جيم -السللاات الرسللمية والماسسللات الةكوميللة المكلفلة بواليلات فللي مجللاو حقللوق
اإلنسان
مكتب أمين المظالم
يوسينينذ
 -18أُلةينيني ينينانون أمين املظينينا /لعينيناا  1988ومينينق ماين ينينانون أمين املظينينا /لعينيناا  .2013و ّ
الق ينينانون ايدي ينيند والي ينينة مةت ين أمين ين املظ ينينا /حبي ين أ ينينح الي ينينوا مس ينينسوالً ع ينينن ( 1ينينمان تلبي ينينق
الوكاالت العامة لإلدارة الر يدة؛ ( 2تع ي مقو اإلنسان ومحايتها (وي،بح بينذلن املسسسينة الوطنيينة
وعين ّد
قينو اإلنسينينان ؛ ( 3التحقيينق يف الشينينةاو املقدمينينة يند الشينينرطة والقينوات اهلينددة األخينينر ُ .
الدستور يف عاا  2015حبي يت من تعي أم املظا /ومهام .
لجنة ساموا إللصاح القوانين
 -19أنشينينئت ينينينة سينيناموا إل ينينل الق ينوان يف عينيناا  2008ك ين ه مينينن مةت ين النائ ين العينيناا
فُ،ات ر ياً يف و ت المق وأ حت مستقاة عن يف عاا .2013
 -20ومنينينذ ذج ينراه االسينينتعرال الينيندوري الش ينينامق يف عينيناا 2011ن
القينوان مشينيناركة فعالينينة يف اإل ينينلمات التشينريعية هبينيندف قيينينق االمتثينينا
أ ةا التميي د املرأة وات ا ية مقو الل ق .ومت منينذ ،لينن ا ين ذ
مبا فيها مرسوا مةافحة ايرائم لعاا  1961الذي أ بح ال ياً مبوج

ينيناركت ينينينة سينيناموا إل ينينل
الت ا يينينة الق ينيناه عا ين يينينذ
ينل مينا جمموعين  11انونيناًن
انون ايرائم لعاا .2013

 -21وأُجري يف عاا  2012استعرال تشريعي لاتحقينق مينن االمتثينا الت ا يينة مقينو األ ينخا
،وي اإلعا ةن واكتمق استعرال تشينريعي ينامق لقينوان سيناموا يف ينهر نيسينان/أبريق  .2015وتنينوي
سينيناموا ذ ينينل وانينهينينا مينينن أجينينق ذدمينينار االت ا يينينة املينينذكورة يف وانينهينينا الداخايينينة.وأ ينينرف اسينينتعرال
وعقدت دورات تدريبية بشأن هذه االت ا ية وهي ال ت ا مستمرة .
امتثا التشريعات عا هنايت ن ُ
اللجنة االنتخابية

 -22رّكين عمينينق مةتين م ينينول االنتخابينيناتن دهيينينداً إلجينراه االنتخابينينات العامينينة يف عينيناا 2016ن
عاين ينينمان مينيننح يينينذ مينواطك سينيناموا املينينسها مبوجين القينينانون االنتخينيناي لعينيناا  1963ألن ي،ينينبحوا
نيناخب فر ينة التسين يق عاين القينوائم االنتخابيينةن حبيين يتسين ينم ارسينة مقهينم يف مريينة التعبينك مينينن
خل اإلداله ب،و،م أو ك ،لن.
 -23ونظراً ذل أن ساموا و عت عا ات ا ية مقينو األ ينخا ،وي اإلعا ينةن جينر اللكيين عاين
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
نوا اينس أو املرك أو اإلعا ة.
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 -24باإل ينينافة ذل ،لينيننن و ينينعت سينيناموا خلل يناً لت هيين مق،ينينورات ا ينلاا ،،ينينة لأل ينينخا
،وي اإلعا ة وأولئن الذين يعانون من مشاكق يف ا ركة .وسينتُ ّه هينذه املق،ينورات مبمينرات منحيندرة
مس تة حبي ال يةون الو و مشةاة.

ثالثاً -تنفيللا االلتزامللات الدوليللة فللي مجللاو حقللوق اإلنسللان وتوعيللة الجمهللور
بهاه الةقوق
 -25تتول وجمارة اخلارجية والت ارة مسسولية تيسك عماية تقد التقارير ذل هيئات املعاهيندات
املعنيينينة حبقينينو اإلنسينينان .وتتشينينارت ال ينوجمارة هينينذه املسينينسولية مينينذ وجمارة ينينسون امل ينرأة واينتمينينذ والتنميينينة
االجتماعيينة الينم تتينول تقيند التقينارير بشينأن ات ا يينة الق يناه عاين يينذ أ ينةا التمييين يند املينرأة
وات ا ية مقو الل ق.
 -26واهلينيناكم يف سينيناموا مسينينتقاةن و ينيند اسينينتخدمت معينينايك و واعينيند مقينينو اإلنسينينان يف ا ينينا،
رارا،ينينا يف ال ينينلة املشينينمولة بينينالتقرير .ومشاينينت بعينينظ الق ينرارات الرئيسينينية الينينم مينيني مقينينو الل ينينق
واملرأة واأل خا ،وي اإلعا ة ما ياي
يف ية الشرطة د ب .أ ]2014[ .ر م  2أميناا مةمينة سيناموا لألميندام
(أ
( 12م يران/يوني  2014ن ُو ّجهت لشاب ،مة القياا مبمارسات جنسية مذ ط ق دون الثانيينة
عشرة من العمرن عملً بال قرة ( 1من املادة  58من انون ايرائم لعاا  .2013وخينل البينت
يف العقوبة الم ستُن هبذا ايار الشاب الت القا ية تواتا الوا يف ال قينرة " 52وأ ينذ كينذلن

يف اعتباري مقو الشباب مبوج ات ا ية األمم املتحدة قينو الل ينق؛ أي مقينو الشينباب يف
أن دلا نظاا الق اه اينائي ماجتهم ذل ذعادة التأهيق وذعادة اإلدمار"؛

(ب ويف ينينية الش ينينرطة ينيند ف .ليم ينينالو [ ]2015ر ينينم  79أم ينيناا مةمينينة س ينيناموا
العايا ( 20آب/أ سلس  2015ن مثق املتهم بسب ،مت بالقياا مبمارسات جنسية مذ فينرد
معا من أسرت ت سن  21عاميناً .وكينان املينتهم يباين مينن العمينر  43عاميناً وال ينحية  15عاميناً
و ينينت و ينينوا ايرميينينة .وخينينل منا شينينات معينينا /ا ُةينينمن سيناّئ رئينينيس الق ينيناة سينينابولون ال ينينوه عاين
ال قينرة  26مينن ات ا يينينة مقينو الل ينينق ينائلً "وأ ينذ كينينذلن يف اعتبيناري مقينينو الشينباب مبوجين

ات ا ي ينينة األم ينينم املتح ينيندة ق ينينو الل ينينق؛ أي مق ينينو الش ينينباب يف أن د ينينلا نظ ينيناا الق ينيناه اين ينينائي
ماجتهم ذل ذعادة التأهيق وذعادة اإلدمار".

 -27وارت ينينذ يف السينيننوات األخينينكة عينيندد ب ينرامه التوعيينينة الينينم نظمتهينينا وجمارة ينينسون امل ينرأة واينتمينينذ
والتنميينينة االجتماعيينينةن ووجمارة الشينينرطةن و عيينينة سينيناموا ل،ينينحة األسينينرةن وجمموعينينة دعينينم ينينحايا سينيناموان
و عيين ين ين ين ين ينينة  Faafafineسين ين ين ين ين ينيناموان ومنظمين ين ين ين ين ينينة Nuanua o le Alofaن ومنظمين ين ين ين ين ينينة SENESEن ومنظمين ين ين ين ين ينينة
Loto Taumafaiن واأللعاب األوملبية اخلا ةن والرابلة النسينائية لعمينوا منلقينة اهلينيئ ا يناد وجنينوب
ينينر ي آسينينيان وايناينينس الينينوطك لاةنينينائسن و عيينينة خراينينات سينيناموان وايناينينس الينينوطك لام ينرأةن وينينينة
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ساموا لتنمية املرأةن وجمموعة  Alamaiساموان واملسسسة الوطنية قو اإلنسان .لةن ال ت ا هنينات
ماجة لتلوير دروس عن مقو اإلنسان يف مناهه ايامعات واملدارس.
 -28ذن املشاورات الم أُجريت العاا املا ي من أجينق التقريينر عينن مالينة مقينو اإلنسينان مينذ
س ينينبذ م ينيندارس وايامع ينينة وأع ينيناه اينا ينينس ال ينينوطك لاش ينينباب  /تس ينيناعد يف دي ينيند ينينايا مق ينينو
اإلنسان ألجق التقرير فقئن بينق سيناعدت أي يناً يف عمايينة التخلينيئ لاتثقييند والتيندري يف جمينا
مقو اإلنسان يف مدارس ساموا .واستلاعت هذه املشاورات آراه أط ينا و ينباب سيناموا بشينأن
مقو اإلنسان ومد معرفتهم هبا وفهمهم ا .وأ ّكدت املشاورات بو و ا اجة ذل التثقييند
والتدري يف جما مقو اإلنسان هبدف املساعدة عا ت،حيح امل اهيم اخلاطئة لد األط ا
والشباب يف هذا اينا .
 -29وسيشينينهد هينينذا العينيناا انلينينل "برنينينامه مدرسينينم املراعيينينة لاحقينينو " يف سينيناموا ك ين ه مينينن
خلينينة عمينينق األنشينينلة املرتبلينينة حبقينينو اإلنسينينان .وسينينيتةون البنينينامه مينينن أنشينينلة لاتثقيينيند حبقينينو
اإلنسينينان تسينينتهدف تلميينينذ ثينينلم مينيندارس مشاتهينينا املشينيناورات السينينابقة .ويهينيندف البنينينامه يف هنايينينة
امللينيناف ذل تةليينينة يينينذ املينيندارس الينينم ينيناركت يف املشينيناورات املتعاقينينة بينينالتقرير وأن يتسينينذ ليشينينمق
كينينق مينيندارس سينيناموا مسين تينينوفر املينينوارد والقينيندرات املةتبيينينة .وال تقت،ينينر فةينينرة هينينذا البنينينامه عاين
اال ينينللا بتثقي ينيند التلمي ينينذ يف جم ينينا مق ينينو اإلنس ينينانن ب ينينق يه ينيندف أي ين يناً ذل توس ينينيذ نل ينينا
التثقيينيند هبينينذه ا قينينو ليشينينمق املعامين وا بينيناه والا ينينان املدرسينينيةن و،لينينن مينينن أجينينق تع يين فعاليينينة
البن ينينامه و س ين ين فه ينينم األوس ينيناا املدرس ينينية لقيم ينينة ال ينينوعي حبق ينينو اإلنس ينينان وتلبيقه ينينا يف البيئ ينينة
املدرسينينية .وسيت ينينمن البنينينامه كينينذلن أنشينينلة متنوعينينة منهينينا مسينينابقة منينينو،ر االسينينتعرال الينيندوري
الش ينينامق يف امل ينيندارس ال ينينم سين ينتنظم بالتع ينيناون م ينينذ امل و ينينية الس ينينامية ق ينينو اإلنس ينينان لتع يين ين فه ينينم
التلميذ للسينتعرال اليندوري الشينامق ومينا يلتين عايين ن خا ينة وأن سيناموا ستخ ينذ للسينتعرال
الينيندوري الشينينامق هينينذا العينيناا .ويسمينينق أن تُن ّ ينينذ أنشينينلة برنينينامه "مدرسينينم املراعيينينة لاحقينينو " بالتعينيناون
مذ منظمات تا ة دولية وماية لتش يذ التنوا يف املعارف واملوارد.
 -30وبدأ يف العاا املا ي التثقيد األساسي ينندي الشرطة اييندد يف جمينا مقينو اإلنسينان
بالتعاون مذ هيئة األمم املتحدة لامرأةن وسنوا ق التدري ن س هذا العاا لتحس فهم جمندي
الشينينرطة قينينو اإلنسينينانن األمينينر الينينذي سيسينيناعدهم عا ين أداه وظي ينينتهم عا ين ةينينو أف ينينق مايينينة
مق ينينو الن ينيناس واملامه ينينا .وس ينينيُنظّم الت ينيندري التثقي ينيني يف جم ينينا مق ينينو اإلنس ينينان ه ينينذا الع ينيناا ذل
جان تع ي دور املةت يف القلاا العاا.
 -31ومية ينينن أن ي ينينسدي اينتم ينينذ اهلا ينيني وجما ينينس س ينيناموا ال ينينوطك لاةن ينينائس دوراً أه ينينم يف تةي ينينك
امل ينيناهيم العامينينة السينينابية ةينينو بينينو مقينينو اإلنسينينان لام ينرأة و ارسينينتها وو ينينذ م ين ّد لاعنينيند املن ين ص.
وال ت ين ا وجمارة ينينسون امل ينرأة واينتمينينذ والتنميينينة االجتماعيينينة ووجمارة الشينينرطة تن ينينذان ب ينرامه توعيينينة يف
القينر ن بالتعينيناون مينينذ املنظمينات ينينك ا ةوميينينةن يف ذطينار ينينينة الشينراكة مينذ الا نينينة املعنيينينة بالق ينيناه
عا التميي د املرأة.
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رابعاً -اإلجراءات المتخاة منا االستعراض الدوري الشامل األخير
ألف -إنشاء ماسسة وطنية لةقوق اإلنسان
(التولصيات من  15-73إلى  ،24-73ومن  22-75إلى )26-75
 -32أنشينينئت يف عينيناا  2013مسسسينينة وطنيينينة قينينو اإلنسينينان ينينمن مةتين أمين املظينينا /القينينائم
اسينينت ابة لاتو ينينيات املقدمينينة خينينل االسينينتعرال الينيندوري الشينينامق األو لسينيناموا .ويةاّينيند ينينانون أم ين
املظا /لعاا  2013املسسسة الوطنيينة قينو اإلنسينان بواليينة ر يند مقينو اإلنسينان يف سيناموا وتع ي هينا
ومحايتها.
 -33وعمينينق منتينيند املسسسينينات الوطنيينينة قينينو اإلنسينينان يف آسينينيا واهلينينيئ ا ينيناد مينينذ مةت ين
أم ين املظينينا /ومةت ين النائ ين العينيناا ل ينينمان ذنشينيناه مسسسينينة وطنيينينة قينينو اإلنسينينان دتثينينق ملبينيناد
باريس .و ّدا املةت طا اعتماد ذل ينة التنسيق الدولية يف كانون الثار/يناير .2016

 -34وتعمق املسسسة الوطنية قو اإلنسان بشةق كامق وهي تتألد من أم املظا/ن الينذي
يتينينول دور م ينينول مقينينو اإلنسينينانن وجماينينس استشينيناري ( 12وأربعينينة ( 4مينينوظ يتو ينينذ أن يرت ينينذ
عددهم.
 -35وا ينينلاعت املسسسينينة الوطنيينينة قينينو اإلنسينينان منينينذ ذنشينينائها مب موعينينة أعمينينا منهينينا تينيندري
املينينوظ املةا ين بنن ينينا ،القينينانون يف جمينينا مقينينو اإلنسينينانن وت تينينيط أمينيناكن االمت ينيناجمن وأنشينينلة
التثقيد والتوعية؛ وأ درت تقريراً املً عن مالة مقو اإلنسان.

باء -اإللصاح القضائي والقانوني
(التولصيتان  25-74و)26-74

مرك القانون اينتمعي
 -36أ ين ّينرت ا ةومينينة يف عينيناا  2015ينينانون مرك ين القينينانون اينتمعينيني لعينيناا ( 2015الينينذي وافينينق
عاي ين رئينينيس الدولينينة يف  9دوجم/يولي ين  2015والينينذي سينينيدخق مي ين الن ينينا ،يف موعينيند دينيندده ال ينوجمير
الين ينينذي يُنش ين ين مرك ين ين اً لاقين ينينانون اينتمعين ينيني .وسين ينينيلأس هين ينينذا املرك ين ين مين ينيناا عين ينيناا يقين ينيندا مسين ينيناعدة انونيين ينينة
لأل ينينخا الينينذين ال يسينينتليعون مينينق تةينيناليد مينيناا خينينا  .وهينينذا تلينينور بينينارجم يف املهنينينة القانونيينينة
ي من أن يتمةن يذ مواطك ساموا من الا وه لاق اه عا دا املساواة.
 -37ويقدا املرك املسيناعدة القانونيينة يف املسينائق اينائيينة واملدنيينة .ولةيني يتأهينق ال ينرد للسينت ادة
من هذه املساعدةن ينبةي أن يستويف روطاً مددة .وا أن دتثق الشروا لابنود التالية
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يف الق ايا اينائيةن مراعاة عدد اإلدانات السابقة للال املساعدة القانونية؛
مينينق التةا ينينة املاليينينة للسينينتعانة



معايينينة مسينينائق التحقينينق مينينن ينيندرة طال ين املسينيناعدة عا ين
مبحاا؛



النظر يف أية روا مددة أخر لاح،و عا املساعدة القانونية.

 -38واينينري مالييناً ذنشينيناه املركين باعتبينيناره نشينيناطاً ،ا أولويينينة ينينمن خلينينة لينيناا القينوان والق ينيناه.
لةن وجمارة العد وذدارة اهلاكم توفر يف الو ت الراهن خدمات مساعدة انونيينة .وتشينك ذم،يناهات
ف ينينلة  2014-2013ذل أن  80يف املائ ينينة م ينينن الن ينيناس ال دظ ينينون بتمثي ينينق ك ينيناف يف اهلين يناكم (وجمارة
العينيند وذدارة اهلينيناكم  .وال ةينينرة مينينن ذنشينيناه املركين هينيني ذتامينينة م يينيند مينينن اخلينيندمات القانونيينينة األساسينينية
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.

ومدة التحقيقات اخلا ة
ينّ ينانون أمين املظينا /لعيناا 2013
 -39ذل جان ذنشاه املسسسة الوطنية قو اإلنسانن ن ّ
عا ذنشاه "وميندة قيقينات خا ينة" لتتينول ر يند الشينةاو يند الشينرطة والقينوات اهلينددة األخينر
والتحقيق فيها بشينةق مسينتقق .واعتميند جماينس الينوجمراه لينوائح أمين املظينا( /وميندة التحقيقينات اخلا ينة
لعينيناا  2015وهينيني تنتظينينر تو يينينذ رئينينيس الدولينينة .واينينري العمينينق يف الو ينينت ال ينراهن عا ين توظيينيند مينيندير
لإلدارة الر يدة ومسسو عن التحقيقات يف وميندة التحقيقينات اخلا ينة .وسينتةون الوميندة يند با ينرت
العمق و ت ذجراه االستعرال الدوري الشامق.

ينة مةافحة ال ساد
 -40يشينينةق س ين ن اهينينة القلينيناا العينيناا وامينينداً مينينن األهينينداف الرئيسينينية خللينينة لينيناا اإلدارة العامينينة
لا ينينلة  2018-2014الينينم أعينيند،ا ينينينة اخلدمينينة العامينينةن واينينري مالي يناً العمينينق بنينيناه عا ين ،لينينن عا ين
ذنشاه ينة مستقاة ملةافحة ال ساد.
 -41ومينينن أبينرجم األنشينينلة يف ذطينينار ا ينيندف الثالين لاخلينينة ذجينراه دراسينينة اسينينتللعية لتحديينيند مينيند
ا اجة ذل ذنشاه وكالة مستقاة ملةافحة ال ساد يف ساموا .وم،ق توافق يف ا راه خينل االسينتعرال
األو خللينينة لينيناا اإلدارة العامينينة لا ينينلة  2018-2014عا ين ذنشينيناه ينينينة لان اهينينة عو يناً عينينن الوكالينينة
املذكورة أعله.
 -42ويتو ينينذ لينيناا اإلدارة العامينينة أن ُجت ينينر املنا شينينات األوليينينة بشينينأن ج ينيندو هيئينينة كهينينذه ب ين
الوكينيناالت ا ةوميينينة املعنيينينة مثينينق مةتين أمين املظينينا /ومةتين النائين العينيناا وينينينة اخلدمينينة العامينينة يف
أواخر عاا .2016
 -43وين ينينوي القل ينيناا التم ينيناس مس ينيناعدة تقني ينينة م ينينن ينينركاه س ينيناموا يف جم ينينا التنمي ينينة ليق ينيندموا ينينا
معاومات عن هيةق الا نة وت،ميمهان يف ما وافق جماس الوجمراه عا ا لا ذنشائها.
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 -44وتتمثق ذمد وظائد ينانون أمين املظينا /يف تع يين وعيني ايمهينور حبقينو اإلنسينان وبينذ
جهود ملةافحة يذ أ ةا التميي أو ال ساد عب توفك املعاومات والتثقيد.
واينّينرا ينينانون ايينرائم لعينيناا  2013ال سينيناد يف الق ينيناهن ور ينينوة املينينوظ الق ينينائي ن وفسينيناد
ُ -45
ور ينينوة وجمراه مةومين ينينة سين ينيناموان وفسين ينيناد ور ين ينينوة ال ين ينينباا املةا ين ين بنن ين ينينا ،القين ينينانونن وفسين ينيناد ور ين ينينوة
املسسول ن وال ساد يف استخداا املعاومات الر ية.
 -46ويف جمينينا التعينيناون اإلمنينينائين يوّينينذ يينينذ ينينركاه سينيناموا يف جمينينا التنميينينة ات ا ينينات دويينينق مينينذ
مةومتها تت من أمةاماً تتعاق مبةافحة ال ساد والةط.

جيم -المرأة
(التولصيات  13-73و ،14-73ومن  29-73إلى  ،32-73ومن  1-74إللى -74
 ،3و ،8-74و ،10-74و ،11-74و ،15-74و ،18-74و،28-74
و)31-75

انون سلمة األسرة
 -47خ ينينل االس ينينتعرال ال ينيندوري الش ينينامق لع ينيناا 2011ن ك ينينان ينينانون س ينينلمة األس ينينرة ال يين ين ا
مشينينروعاً لةن ين أُ ين ّينر بعينيند ،لينينن ودخينينق مينينك الن ينينا .،ويينيننّ ينينانون سينينلمة األسينينرة لعينيناا  2013عا ين
محاية النساه واألط ا من العند املن ص.
 -48وأنشئت مةمة متخ،،ة بالعند األسري لتتول معاية مشيناكق العنيند األسينري ومحايينة
الل ين ينينق .وم ين ينيندم أي ين ين يناً تل ين ينينور ،و ين ينيناة ه ين ينينو ذنش ين ينيناه مةم ين ينينة لق ين ينينايا الةح ين ينينو واملخ ين ينيندرات يف
عاا  2015تنظر يف نظاا ميةن من خلل لامحةمة تينوفك خيندمات ذعينادة تأهيينق اينينرم  .وتبين ّ
اإلم،اهات أن العند القائم عا نوا اينس مرتبئ باستهلت الةحو .
 -49ومنينينذ ينيندور التقريينينر األخينينكن ين ّةات جهينينود وطنيينينة مينينن بيينينق محاينة  16يوميناً مينينن النشينيناا
مينينن أجينينق الق ينيناه عا ين العنينيند ينيند امل ينرأةن ويينينوا الش ينريئ األبينينيظ واليينينوا الينينوطك قينينو اإلنسينينانن
نس ينينقتها
والي ينينوا ال ينيندوص ملن ينينذ ذس ينيناهة معاما ينينة األط ينينا وذب ينينا من بع يناً م ينينن ا م ينينلت الرئيس ينينية ال ينينم ّ
ا ةومين ينينة باال ين ينلات مين ينينذ املنظمين ينينات ين ينينك ا ةوميين ينينة ومنظمين ينينات اينتمين ينينذ اهلاين ينيني .واجمدادت مشين ينيناركة
اينتمعينينات القرويينينة يف مةافحينينة العنينيند داخينينق القريينينةن مي ين أطاقينينت النسينيناه وجمموعينينات دون اسينينم
مدد من الرجا محلت دعوية من أجق ر خالية من العند.
 -50ويينأ العمينق الينينذي ا ينلاذ بين ايناينينس الينوطك لشينسون املينرأة مينسخراً مينذ يينينان املينرأة و ينينثلت
ليةمق ايهود ايارية عا املستو الوطك ل يادة مسسولية القينر واألفينراد يف و ينذ
عن نساه القر
ّ
م ّد لاعند القائم عا نوا اينس.
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االمتثا الت ا ية الق اه عا

يذ أ ةا التميي

د املرأة

 -51تق ينينود ين ينينة س ينيناموا إل ينينل القين ينوان عماي ينينة اس ينينتعرال التشين ينريعات ملعرف ينينة م ينيند امتثا ينينا
الت ا ية الق اه عا يذ أ ةا التميي د املرأةن وأ ين ت مينسخراً مشيناورات عامينة بن ينراف وجمارة
ينينسون املينرأة واينتمينينذ والتنميينينة االجتماعيينينة .وكينينان ينموعينينة سينيناموا لينيندعم ال ينينحايا دور كبينينك يف بينرامه
التوعية ويف مساعدة النساه واألط ا يف ا ،ينو عاين أوامينر مينن اهليناكم يند الرجينا مينن معتينادي
ارتةينيناب العنينيند املن ين ص حبينينق النسينيناه .ويسينينهم سين ّينن ينينانون سينينلمة األسينينرة و ينينانون مةمينينة األسينينرة يف
مةافحة التميي د املرأة ومحاية مقو ها.
 -52ودعمت وجمارة سون املرأة واينتمذ والتنمية االجتماعيةن عينب ينراكتها مينذ ال ريينق اإل ايميني
املعك مبوارد مقو اإلنسينان التينابذ ألمانينة اعينة اهلينيئ ا يناد ن دورات تدريبيينة لتوعيينة ثايني القينر
و ينينباا الش ينينرطة .وركين ينّ ت ينيندري  ،ينينّ ل ينينباا الش ينينرطة عاين ين ال ه ينينمن وب ينينذ العناي ينينة الواجب ينينة يف
اإلن ا،ن واالهتماا بالبعد اينسار ومراعات ن وتن يذ دورهم بعنايينة وفينق مينا ييننّ عايين ينانون سينلمة
األسرة.
 -53واعتمد جماس الوجمراه يف عاا  2010السياسة الوطنيينة لامينرأة لا ينلة  2015-2010الينم
ينينذ ا ن للسينينتعرال بينيندعم تقينينك مسينينتقق مينينن بينينق أمانينينة اعينينة اهلينينيئ ا ينيناد  .ومينينن أبينرجم نتينينائه
السياسينينة "جميينينادة مشينيناركة امل ينرأة يف ا يينيناة العامينينة و ينيننذ الق ينرار" .وكانينينت السياسينينة ينيند م ين ّددت دعينينم
جميادة مشاركة املرأة يف ا ياة السياسية والعامة كوامد من أبرجم أنشينلتها .وسينيحدد االسينتعرال عنيند
ذ اجمه األولويات لو ذ السياسة ايدييندة لاشينسون اينسينانية و ينسون املينرأة لاسيننوات اخلمينس املقباينةن
ذ افة ذل برنامه لاتن يذ.
ومشينيندت م ينوارد عينينب برنينينامه "نسينيناه سينيناموا يشينينةان مسينينار التنميينينة"ن الينينذي دّول ين مةومينينة
ُ -54
أسينلاليا وبرنينينامه األمينينم املتحينيندة اإلمنينينائي/هيئينينة األمينم املتحينيندة لامينرأةن ك ين ه مينينن اسينلاتي ية ا ةومينينة
الرامية ذل جميادة مشاركة املرأة يف ا ياة املدنية .ومن أبرجم اإل اجمات الم ققت مىت ا ن
بين ينرامه تثقي ينيند الناخين ين والين ينبامه الدعوي ينينة املتعاق ينينة ب ينيناإلدارة الر ينينيدة واهلادث ينينات
(أ
اينتمعيينينة بشينينأن القيينينادة الينينم اريهينينا مةت ين م ينينول االنتخابينينات بالش ينراكة مينينذ ايماعينينات النسينينائية
الرئيسية الم تعمينق عاين ينعيد اينتمينذ اهلايني مثينق ايناينس الينوطك لشينسون املينرأة وينينة سيناموا لاتنميينة
وجمموعة  Alamaiومظاينة سيناموا لامنظمينات ينك ا ةوميينةن و،لينن بيندعم مينن هيئينة األمينم املتحيندة
لامرأة/برنامه األمم املتحدة اإلمنائي ووجمارة سون املرأة واينتمذ والتنمية االجتماعية؛
(ب تنظينينيم منينينو،ر لابملينينان مينينن الشينينباب والنسينيناه مينينن بينينق مةتين ايمعيينينة التشينريعية
بالشراكة مذ برنامه األمم املتحدة اإلمنائي؛
(ر تنظينينيم ماقينينات عمينينق عينينن املينينسدرات السياسينينية لامينرأة ومحينينلت لاتوعيينينة اإلعلميينينة
من بق جمموعة  Alamaiساموا وبدعم من ركاه التنمية (هيئة األمم املتحدة لامرأة/برنامه األمينم
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املتحينيندة اإلمنينينائي/سين ارة الواليينينات املتحينيندة ن و،لينينن مبوجين مينينذكرات االت ينينا املختا ينينة الينينم يسينينر،ا
البامه الثنائية املتنوعة ب ا ةومة و ركائها املاة ؛
تنظينينيم ب ينرامه بش ينينأن اإلدارة الر ينينيدة بقي ينينادة وجمارة ينينسون امل ينرأة واينتم ينينذ والتنمي ينينة
(د
االجتماعيةن تعيند فيهينا لينوائح رويينة عاين أسيناس مبيناد اإلدارة الر ينيدة .وتشين ّةق مشيناركة النسيناه
والشباب يف ذعداد الاوائح لقراهمن ذل جان اينينالس القرويينةن دلينيلً عاين ارسينة مبيناد اإلدارة
الر يدة.

اال ت،اب ال وجي
ُ -55اّرا انون سيناموا لا ينرائم لعيناا  2013اال ت،يناب يف ذطينار الين وار .وتيننّ ال قينرة (4
من املادة  49عا ذمةانية ذدانة خّ بانتهات جنسي بسب عل ة جنسية مذ خّ آخر
بةظ النظر عما ذ،ا كان الشخ،ان املعنيان مت وج و ت العل ة اينسية.
 -56وتنّ املادة  52مينن ينانون ايينرائم لعيناا  2013عاين معا بينة املةت،ين بالسين ن ميند
ا ياةن وعا من يقيم عل ة جنسية ك رعية بالس ن ملدة ال ت يد عا  14عاماً.

داو -األطفاو
(التولص لليات  ،31-73ومل لن  36-73إلل لى  ،39-73ومل لن  18-74إلل لى ،24-74
و ،36-75و)8-75

التعايم
 -57ظ ينينر امل ينينادة  23م ينينن ينينانون التعا ينينيم لع ينيناا  2009العق ينيناب ايس ينيندي يف امل ينيندارسن وه ينيني
تُستخدا كسياسة لتأدي التلميذ.

 -58ونينُ ّذت التو ينيات الرئيسينية املتعاقينة بقليناا التعاينيم .وال يين ا سين البنيينة التحتيينة يشينةق
أولويينينةن ذ ينينافة ذل املسينينائق املتعاقينينة بنمةانيينينة م،ينينو األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة عاين التعاينينيم وتيسينينك
و و م ذل املدارس وتينوفك الت هيين ات امللئمينة وتقيند املعاومينات يف أنسينا ميسينرة .ويعتينب التعاينيم
ايينينامذ أولويينينةن وهينينو يُلبينينق رويينينداً رويينينداً يف املينيندارس مينينن املسينينتو االبتينيندائي ذل املسينينتو ايينينامعي.
وتشمق البامه األخر املن ّذة التعايم يف سن الل ولة املبةينرةن لةينن اينة املينوارد تبقين عائقيناً أساسينياً
يف ه ينينذا الش ينينأن .ويس ينينتمر تع يين ين التعا ينينيم اإلل ام ينيني ال ينينذي ي ر ين ين الق ينينانون ( ينينانون التعا ينينيم اإلل ام ينيني
لعاا  2009ن وتُ رل عملً بالقانون عقوبات عا ا باه الذين ال يُرساون أوالدهم ذل املدارس.
 -59والتعاينينيم اإلل امينيني وامينيند مينينن أمةينيناا ينينانون التعاينينيم لعينيناا 2009ن ويينينرد يف ال قينينرة  20مينينن
القسينم  4مينينن ايين ه الثينينار ينينت بنينيند عمالينينة األط ينينا يف سينينن التعاينينيم اإلل امينيني .ويهينيندف ا ةينينم ذل
دمه األط ينا يف سينن التعاينيم اإلل اميني يف امليندارس خينل سيناعات الدراسينة بيندالً مينن أن يُشينةّاوا يف
أعما البيذ يف الشوارا خل ا.
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 -60ويف ذطار ذن ا ،هذا ا ةم وتع ي هن نينُ ّذت مبادرات تا ة ل مان جميينادة ذمةانيينة م،ينو
األط ا يف سن التعايم اإلل امي يف سيناموا عاين التعاينيم .ويف مينا يايني بعينظ مينن هينذه املبينادرات الينم
تساهم يف جميادة ا ،و عا التعايم أو تع ي ا ق يف التعايم.
 -61برنامه ساموا ملنح الرسوا املدرسية هو اسلاتي ية تتبعها مةومة ساموا وتدعمها مةومتينا
أسلاليا ونيوجمياندان وكينان هيندفها بدايينة ييند آثينار الةسيناد العيناملي عاين ينع سيناموا .وهيني أي يناً
وس ينينياة لتع يين ين م ،ينينو ي ينينذ أط ينينا س ينيناموا م ينينن س ينينن ع ينيناا ذل  11عامين يناً عاين ين التعا ينينيم املدرس ينيني
األساسين ينينين مبين ينينا يسين ينينمح لسين ينيناموا بتحقيين ينينق هين ينيندف تين ينينوفك التعاين ينينيم اين ين ينار اإلل امين ينيني الشين ينينامق حبا ين ينينو
ع ينيناا 2015ن وفين ينينق ا ينيندف اإلمنين ينينائي الثال ين ين لألل يين ينينة .ويق ينيندا البنين ينينامه امل ينينذكور أم ين ينواالً لامين ينيندارس
ملسينيناعد،ا عا ين الوفينيناه باملعينينايك الينيندنيا لاخدمينينةن وبالتينيناص االرتقينيناه بينينالتعام و س ين التينيندريس .و يينينذ
املينيندارسن باسينينتثناه املينيندارس اخلا ينينة يف املينينرمات االبتدائيينينة والثانويينينةن مسهاينينة لاح،ينينو عاين التمويينينق
يف ذطار هذا البنامه.
 -62وسين ّ ات السينيننة الرابعينينة مينينن هينينذا البنينينامهن بعينيند اسينينتعرال ملنت،ينيند املينيندةن ذ ينيناجمات ومنينينافذ
متعينينددة عاين مسينينتو املينيندارس واملقاطعينيناتن كانينينت مبثابينينة ذسينينهامات يف ايهينينود الينينم تبينينذ ا ا ةومينينة
لتحس نوعية التعايم املقدا لتلميذ املدارس االبتدائية .ومشات بعظ اإل اجمات اهلققة ما ياي


ارت اا ملرد يف عدد التلميذ املاتحق باملدارس ر م بعظ التقابات من عاا خر؛



قيينينق معينيند تقينيندمي يف يينينذ ال ،ين وف السينيننوية ذل جان ين ال،ينيند الثينينامن ذل التاسينينذ
وال،ينيند األو ذل الثينينار بنسينينبة ت ينينو  94يف املائينينةن وهينينو مينينا يس ينينر عا ين فعاليينينة داخايينينة
سايمة يف النظاا التعايمي يف هذه ال ،وف؛



اخن ين ين ينينال مع ين ين ينيندالت التس ين ين ينينرب يف املرما ين ين ينينة االبتدائي ين ين ينينة يف الس ين ين ينيننوات األخ ين ين ينينكةن باس ين ين ينينتثناه
العينيناا  .2011-2010ويشينينمق معينيند التسين ّينرب يف يينينذ ال ،ين وف السينيننوية ذل جان ين
ال،ينيند األو ذل الثينينار وال،ينيند الثينينامن ذل التاسينينذ نسينينبة أ ينينق مينينن التلميينينذ الينينذين يلكينينون
املدرسة بق ذكما السنة الدراسية؛



وس ّ ق دخو  198تاميذاً ذل املدرسة لامينرة األول يف ميينا،م منينذ بينده البنينامه .و60
ُ
يف املائينينة مينينن هينينساله التلميينينذ التحق ينوا باملينيندارس ألهنينينم  /ي ينينلروا ذل دفينينذ أيينينة رسينينوان وذن
كانوا ال ي الون ما م بدفذ رسوا تس يق أ ق بةثك.

 -63ويش ينينةق برن ينينامه دوري ينينة الت ت ينينيط امل ينيناج لاتعا ينينيم اإلل ام ينيني اس ينلاتي ية مش ينينلكة بين ين وجمارة
التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة ووجمارة الشينينرطةن تُن ّ ينينذ يف بدايينينة ك ينق عينيناا دراسينيني .وهينينذه املبينينادرة ج ين ه مينينن
ايهينينود الةثينينكة املبذولينينة مينينن أجينينق ذن ينينا ،ا ةينينم التشينريعي املتعاينينق بينينالتعايم اإلل امينيني .وا ينيندف املنشينينود
من الت تيط امل اج هو مان أن يةون األط ا الينذي تينلاو أعمينارهم بين  5أعينواا و 14عاميناً
يف املدرسة خل ساعات وأياا الدراسةن بد أن مي وا أو ينا،م يف الشينوارا كبينائع أو ينك ،لينن.
و،ينيندف املبينينادرة أي يناً ذل التأكينيند مينينن أن ا بينيناه مينحينينون األولويينينة لتعاينينيم أوالدهينينم بينينق كينينق ينينيه.

GE.16-02278

13

A/HRC/WG.6/25/WSM/1

وين ينيندرر البن ينينامه يف س ينينيا جه ينيند متوا ينينق إلن ينينا ،ينينانون التعا ينينيم لع ينيناا  2009بع ينيند أن ُس ين ّينن يف
عينيناا  .2010واينينري العمينينق ببنينينامه الت تينينيط امل ينيناج مالي يناً وهينينو ين ّ ينينذ عينينادة يف بدايينينة كينينق ف،ينينق
دراسي يف كانون الثار/يناير ونيسان/أبريق وم يران/يوني وأياو /سبتمب.
 -64وت ين ينوّجما منح ين ينينة مةومي ين ينينة س ين ينيننوية يمته ين ينا  6ملي ين ين دوالر عا ين ين ي ين ينينذ ايه ين ينينات املقدم ين ينينة
لاخينيندمات التعايميينينة مينينن خينينارر ا ةومينينة والينينم تسينيناهم يف تلينينوير نظينيناا التعا ينيم يف سينيناموا .وتشينينمق
هين ينينذه ايهين ينينات مين ينيندارس اإلرسين ينينالياتن وامل ين ينيندارس اخلا ين ينينةن ومين ينيندارس ،وي االمتياجين ينينات اخلا ين ينينةن
ومدارس التعايم يف سن الل ولينة املبةينرةن وايناينس الينوطك لاتعاينيم يف سينن الل ولينة املبةينرة يف سيناموا.
وُكاّ ينينت وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة مبوجين توجيين مينينن جماينينس الينوجمراه بتوجميينينذ هينينذه املنحينينة بشينينةق
ملئمن عا أن يةون املعيار عادة بيانات االلتحا باملدرسة.
ودو مةومة ساموا راه القرطاسية يميذ التلميذ من ال،يند األو ذل ال،يند الثالين
-65
ّ
عشينينر .وتتينينول وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة ذدارة وتينيندبك القرطاسينينية الينينم ت ينوّجما عا ين يينينذ املينيندارس
ا ةومية بينق بينده العيناا الدراسيني كينق عيناا .وميةينن أن ،ينق ميندارس أخينر كميندارس اإلرسيناليات
واملدارس اخلا ة ومدارس التعايم يف سينن الل ولينة املبةينرة وميندارس ،وي االمتياجينات اخلا ينة عاين
ذمدادات من املواد القرطاسية بتقد طا ذل وجمارة التعايم والريا ة والثقافة.
ومينددت معينينايك دنيينينا لاخدمينينة اين تلبيقهينا يف املينيندارس وجهينينات التعاينينيم يف سينينن الل ولينينة
ُ -66
املبةرة ل مان وتش يذ س املدارس عاماً بعد عاا.
 -67وُ ،ينينّ نسينينبة  7.5يف املائينينة مينينن منحينينة امللي ين السينينتة الينينم تقينيندمها ا ةومينينة لاتعاينينيم يف
سينينن الل ولينينة املبةينينرة مينينن عينيناا خينينر مينينن أجينينق دعينينم التعاينينيم يف هينينذا املسينينتو  .و ينيند أُع ين ّدت سياسينينة
التعاينينيم يف سينينن الل ولينينة املبةينينرة والوثينينائق اخلا ينينة مبعينينايك اخلدمينينة الينيندنيا في ين مينينن أجينينق توجي ين و يينينادة
التن يذ الساس لاتعايم يف سن الل ولة املبةرة يف ساموا.
 -68وُينيندمت لسينيناموا تو ينينية برفينينذ الينينتح ر عاين ال قينينرة (1أ مينينن املينينادة  28مينينن ات ا يينينة مقينينو
الل ينينق .ور ينينم أن سينيناموا أماطينينت عاميناً هبينينذه التو ينينيةن فقينيند ا ينينذت خلينينوة يف طريينينق تن يينينذ التعاينينيم
اين ينينار يف س ينيناموا .والتعا ينينيم الي ينينوا جم ينينار يف ي ينينذ امل ينيندارس االبتدائي ينينة ا ةومي ينينة (وال تش ينينمق ايناني ينينة
املدارس اخلا ة الم تعمق وفق نظاا دفذ رسوا مدرسية .

األط ا ،وو اإلعا ة
 -69تركين سياسينينة التعاينينيم ايينينامذ لعينيناا  2014الينينم اعتمينيندها جماينينس الينوجمراه مينينسخراً عاين سين
فينينر ونتينينائه التعاينينيم لألط ينينا والتلميينينذ ،وي اإلعا ينينة يف لاعينينات التعاينينيم ال رعيينينة يف سينينن الل ولينينة
املبةرة واملدرسة والتعايم بعد املدرسة.
 -70وكينينان البنينينامه الينيندالص لاتعاينينيم ايينينامذ مبينينادرة نينُ ّ ينينذت يف عينيناا  2010هبينيندف دعينينم وتع ي ين
التعايم ايامذ [لذوي االمتياجات اخلا ة] الذي استُحدم لامرة األول يف عاا .2009
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 -71وُمي ّو البنامه من الشراكة ب ساموا وأسلاليا وسيُن ّذ ل لة دتد خلمينس سيننوات .وعينرل
البنينامه منو،جيناً مينن تقيند اخليندمات لا تيينينات وال تيينان ،وي اإلعا ينة يف سينيا التعاينيم ايينامذ ميةينينن
أن تبقي مةومة ساموا وتدعم أثناه تلوير البنامه يف املستقبق.
 -72ومن أو اإل اجمات الم مققها البنامه س و و ال تيات وال تيينان ،وي اإلعا ينة ذل
نظينيناا التعاينينيم العينينادي واسينينتبقائهم و ينينمان تقينيندمهم ودجمهينينم التينيندراي فيين ن و،لينينن يف املنينيناطق الري يينينة
وا ين ينرية يف س ينيناموا .و ينيند س ينيناعدت منظمت ينينان ينينك مة ينينوميت ب ينينا منظم ينينة  SENESEومنظم ينينة
 Loto Taumafaiيف تن يينينذ البنينينامه .ومينينن ب ين اإل ينيناجمات ا امينينة املتحققينينة ذمةانيينينة التحينينا 277
ط ينلً مينينن ،وي اإلعا ينينة مالييناً باملينيندارس أو خينيندمات التينيندخق املبةينينر يف سينيناموان ينينا يشينينةق جميينينادة
عن العدد املس ق يف عاا  2009وهو  134ط لً.
 -73ومن املقرر تةايد وجمارة التعايم والريا ة والثقافة بتينوص خيندمات التعاينيم ايينامذ وذدار،ينا
بشةق كامق حباو عاا .2016

عمق األط ا
 -74يف مو ين ينينوا الق ين ينيناه عاين ين ين عم ين ينينق األط ين ينينا ن أج ين ينينرت س ين ينيناموا استعرا ين ين يناً لق ين ينينانون العم ين ينينق
واالس ينينتخداا لع ينيناا  .1972وي ينيننظّم ينينانون العم ينينق ال ينينذي ُس ين ّينن م ينينسخراً اس ينينتخداا األط ينينا  .وت ينيننّ
املينادة  51مينينن ينينانون العمينق وعل ينينات االسينينتخداا لعينيناا  2013عاين أنين ال اينوجم ألي ينينخّ أن
يستخدا ط لً دون سن  15عاميناً ذال يف عمينق آمينن وخ ييند يناسين يندرة الل ينقن أو ط ينلً دون
سينن  18عاميناً ليعمينينق عاين آالت خلينينرة أو يف أي مةينينان أو ظينينروف عمينينق أخينينر ميةينينن أن تينينس،ي
حة الل ق ايسدية أو الن سيةن أو ط ينلً دون سينن  15عاميناً عاين سين ينة ذال ذ،ا كانينت السين ينة
يف عهدة أمد والدي الل ق أو أمد األو ياه عاي .
 -75باإل ينينافة ذل ،ل ينيننن تش ينينمق اإل ينينلمات األخينينكة مراجع ينينة تعري ينيند "العم ينينق اخل ي ينيند" يف
مو وا استخداا األط ا ل مان أن ما يش ّةق عمينق األط ينا مناسين لاسينيا اهلايني ويف ظينرف
أو سينينيا مينيندد .و ينينرعت وجمارة الت ينينارة وال،ينينناعة والعمينينق اهينيند مشينينلت مينينذ املينينسدر الينينوطك لاعمينينا
وأع ينيناه فر ينينة العمينينق املعنيينينة بعمينينق األط ينينا الينينم أنشينينئت مينينديثاًن لاسينينعي ذل تلبيينينق اس ينلاتي يات
أساسية ملعاية مسألة األط ا املنخرط يف خدمات البيذن وخا ة أثناه ساعات الدراسة.
 -76وتعمينينق وجمارة التعاينينيم والريا ينينة والثقافينينة عينينب فر ينينة العمينينق املعنيينينة بينينالتعايم اإلل امينيني عاين ذن ينينا،
التعايم اإلل امي مذ اللكي بشةق خا عا البائع األط ا .
 -77وي ينذ مشينينروا ينينانون رعايينينة ومحايينة الل ينينق ال،ينينادر عينينن وجمارة ينسون املينرأة واينتمينينذ والتنميينينة
االجتماعيينينة أمةاميناً 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
 -78م ين ين ّدد ين ينينانون اينين ينينرم األمين ينيندام لعين ينيناا  2007السين ينينن الين ينيندنيا لامسين ينينسولية اينائيين ينينة بعشين ينينر
سينيننوات .لةينينن مش ينينروا ينينانون ذ ينيندار األمةينيناا ايدي ينيند لعينيناا  2015ومش ينينروا ينينانون اإلج ينراهات
اينائية لعاا  2015ين،ان عا أن الل ق خّ دون سن  18عاميناًن امتثيناالً ملقت ينيات ات ا يينة
مقو الل ق .وجرت منا شينات لتعينديق ينانون اينينرم األميندام لعيناا  2007ليتما ين مينذ هينذه
التةيكات ايديدة وميتثق ملقت يات ات ا ية مقو الل ق.
 -79وُ ينيندد املينينادة  3مينينن ينينانون اي ينرائم لعينيناا  2013السينينن الينيندنيا ا اليينينة لامسينينسولية اينائيينينةن
ذ ،تنّ عا أن ال ميةن توجي أي ،مة ارمية جنائية لشخّ دون سن العا رة .وتنّ املينادة 5
توجين
توجين " يندم" ينبةيني أن ّ
من انون اينرم األمدام لعاا  2007عاين أن أي ُ،مينة جنائيينة ّ
يف مةمينينة األمينيندامن مي ين يعينينرف هينينذا القينينانون "ا ينيندم" بأن ين أي ينينخّ يبا ين أو ي يينيند عمينينره
عاين  10سينيننوات ويقينينق عينن  17عاميناً .وبينينذلنن فينيننن أي ينينخّ مينينتهم ارميينينة يباين أو ي يينيند عمينينره
عا  17عاماً تُنظر يت يف اهلةمة اهلاية أو اهلةمة العايا كشخّ بال .
 -80وجينينرت منا شينينات لتوميينيند السينينن القانونيينينة الينيندنيا لا ين وار لا تيينينات وال تيينينان امتثينيناالً الت ا يينينة
مق ينينو الل ينينق .وس ينينتُ ر التع ينينديلت اللجمم ينينة عا ين الق ينوان املعني ينينة .والس ينينن ال ينيندنيا ا الي ينينة لا ين وار
ه ين يني  18عام ين يناً لاين ينينذكور و 16عام ين يناً لإلنين ينينامن مسين ينينبما تين ينيننّ عاي ين ين املين ينينادة  9مين ينينن مرسين ينينوا ال ين ين وار
لعينيناا  1961يف سينيناموا .وسينينيع ّد ،لينينن ريبيناً لتوميينيند السينينن القانونيينينة الينيندنيا لاين وار لاينينذكور واإلنينينام
لتُ،بح  18عاماً.
 -81وتنّ املادة  157من ينانون ايينرائم لعيناا  2013يف سيناموا عاين أن أي ينخّ يتعامينق
م ينينذ ينينخّ ينينت س ين ينن  18عام ين يناً هب ينيندف اس ينينتةلل جنس ينينياً أو استئ ،ينينا أع ينيناه م ينينن جس ينينم
أو استخدام يف العمق ايبي يعا بالس ن ل لة ال تتعد  14عاماً.
 -82وجتين ّينرا املينينادة  72أي ينينخّ يُقينيندا عا ين عمينينق جنسينيني أو يقينينيم عل ينينة جنسينينيةن أو يوافينينق
عا ين عم ينينق جنسينيني أو عل ينينة جنسينينية أو يعر ينينها عا ين ينينخّ آخ ينينر لقينيناه مةس ين أو مةاف ينينأة.
ويشينينمق ،لينينن يينينذ األ ينينخا مبينينن فينينيهم األط ينينا  .باإل ينينافة ذل ،لينيننن تينيننّ املينينادة  74عاين أن
الشخّ الذي يعيط من عوائد البةاه يعا بالس ن.
 -83وتيننّ املينينادة  58ديينينداً عاين محايينينة األط ينينا واألميندام مينينن السينيناوكيات اينسينينيةن ذ ،ذن
العل ات اينسية أو ماوالت ارسة اينس مذ ط ينق تعتينب جرميينةن ميين يُق،يند بالل ينق مينن يقينق
عمينينره عينن  12عاميناً .وتينيننّ املينينادة  59عاين أن العل ينينات اينسينينية أو مينيناوالت ارسينينة ايينيننس مينينذ
مينيندم يقينينق عمينينره ع ينن  16عام يناً جرميينينة .ويُق،ينيند با ينيندم مينينن يبا ين أو ي يينيند عمينينره عا ين  12عام يناً
ويقينينق عينن  16عاميناً .وتينيننّ املينينادة  218عاين أن يينيناا أي ينينخّ بينينأي عمينينق السينينتمالة األط ينينا
هو جرمية.
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 -84وتينيننّ املينينادة  82مينينن ينينانون اي ينرائم لعينيناا  2013عا ين أن ذنتينينار م ينواد اّينينة بينينا داب عينينن
ط ق أو نشرها أو توجميعها أو عر ها عب نظيناا ذلةينلور جرميينة عقوبتهينا السين ن ل ينلة ال ت ييند عاين
سبذ سنوات.
الر ّينينذ لعينيناا  1961عا ين أن ين مينينن ينينك املشينينروا أن يينيندفذ أي
 -85وتينيننّ املينينادة  9مينينن مرسينينوا ُ
خّ أو يتاق أمواالً أو مةافأة أو أن يوافق عاين دفينذ أو تاقيني أيينة أمينوا أو مةافينأة نظينك عقيند
أي ترتي لتبك ط ق أو ال لا تبك ط ق.

هلاء -عدم التمييز والمساواة بين الجنسين
(التولصيات  14-73و ،30-73و ،30-74ومن  29-75إلى )31-75

دثيق املرأة يف البملان
 -86أُجري تعديق دسينتوري مهينم يف عيناا  2013عقين االسينتعرال األو ن ميين اسينتُحدثت
مخسة مقاعد لانساه يف البملينان .وهينذه خلينوة ذ ينافية ةينو قيينق
م،ة نسبتها  10يف املائة
املسينيناواة بين املينرأة والرجينينق يف السينينامة السياسينينية وةينينو االمتثينينا الت ا يينينة الق ينيناه عاين يينينذ أ ينينةا
التميي يند املينرأة .وسينتدخق هينذه ال ينمانة الدسينتورية ميين التن يينذ يف آ،ار/مينارس 2016ن مين تبيندأ
ساموا االنتخابات.

العمق
 -87تعمق ينة اخلدمة العامينة وفينق ينانون اخلدمينة العامينة لعيناا  2004وعمينلً بسياسينا،ا العامينة
(دليينينق ظينينروف العمينينق واملسينينتحقات عا ين الينيندعوة مينينن أجينينق قيينينق التةينينافس يف فينينر العمينينق ب ين
النسينيناه والرجينينا  .ويينيننّ الينيندليق ا ينيناص لظينينروف العمينينق واملسينينتحقات عاين أن لامينرأة ا ينينق يف ذجينيناجمة
أمومينينة مدفوعينينة األجينينر مينيند،ا ينينهرينن وميةنهينينا أن تأخينينذ ذجينيناجمة مينينن دون أجينينر ت،ينينق مينيند،ا ذل 26
أسبوعاً.
 -88واستعر ينينت ينينينة اخلدمينينة العامينينة مينينسخراً سياسينينتها لةينيني تتما ين مينينذ معينينايك منظمينينة العمينينق
الدوليينة وات ا يينينة الق ينيناه عاين يينينذ أ ينينةا التمييين ينيند املينرأةن فرفعينينت اسينينتحقا ذجينيناجمة األمومينينة ذل
ثلثينينة أ ينينهر مدفوعينينة األجينينر وثلثينينة أ ينينهر ون،ينيند مينينن دون أجينينر .واعلفينينت أي يناً سياسينينة ذجينيناجمة
األمومينينة املن ّقحينينة لامينينرة األول باألط ينينا الينينذين يولينيندون أمواتيناً ومينيناالت اإلجهينينال الع ينينوي ومينيناالت
التب ينينك الش ينينرعية ألط ينينا م ينينديثي ال ينينوالدة وأط ينينا ينينةار ي ،ينينق س ينيننهم ذل  12ينينهراً .وس ينينيةون
لاعاملت ا ق يف ذجاجمة مد،ا  4أسابيذ مدفوعة األجر وذجاجمة من دون أجر ت،ق مد،ا ذل 26
أسبوعاً .ودق لاعما يف اخلدمة العامة ذجاجمة أبوة مد،ا  5أياا.
 -89وتق ينينوا عماي ينينة التوظي ينيند واالختي ينينار يف اخلدم ينينة العام ينينة عا ين عنا ينينر األهاي ينينة األربع ينينة وه ينيني
ال ،ين ين ات الشخ،ين ينينيةن واملهين ينينارات والقين ينيندراتن واخلين ينينبةن واملين ينينسهلت .وال يسين ينينتند االختيين ينينار ذل نين ينينوا
اينس .وتب ّ اإلم،اهات أن  13رجلً يشينةاون منا ين مينديرين تن يينذي يف الينوجمارات ا ةوميينة
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مقابق  5نساهن وأن  52رجلً يشينةاون منا ين مسيناعدين لامينديرين التن يينذي مقابينق  73امينرأة.
أما يف الشركات ا ةوميةن فتبا نسبة املديرات التن يذيات  50يف املائة.
 -90وتلبينينق ينينينة اخلدمينينة العامينينة عمايينينة تظاينينم ميةينينن مينينن خل ينينا لاموظينيند أن يقينيندا تظام يناً مينينن
معاماينينة ينينك عادلينينة أو ينينر ن ذل ينينك ،لينينن .وتعمينينق الا نينينة يف الو ينينت ال ينراهن عا ين ذعينينداد سياسينينة
ملةافحة التحر يف مةان العمق لاقلاا العاا.
 -91وتواجين ين ين ينينة اخلدم ينينة املدني ينينة أي ين يناً خرو ينينات مدون ينينة واع ينيند الس ينيناوت م ينينن خ ينينل معاي ينينة
التظامات من أعما د تشةق انتهاكاً لامدونة مبوج انون اخلدمة املدنية لعاا .2004
 -92ويقينينوا جينيندو الروات ين يف القلينيناا العينيناا عا ين يمينينة العمينينق ال عا ين الشينينخّ الينينذي يقينينوا
بالوظي ينينة .وبنينيناهً عا ين ،ل يننن فينيننن اخلدم ينة العامينينة كةينينق تتبينينذ جينيندو روات ين مو ّم يند يف القلينيناا العينيناا
يقينينوا عاين يمينينة الوظي ينينة (الواجبينينات واملسينينسوليات بةينينظ النظينينر عمينينا ذ،ا كينينان املوظينيند الينينذي يشينينةق
املن ،رجلً أو امرأة.
 -93ودم ينيني ينينانون العم ينينق وعل ينينات االس ينينتخداا لع ينيناا  2013مق ينينو املين ينرأة يف االس ينينتخداا
واملس ينيناواة يف األج ينينور وذج ينيناجمة األموم ينينة (يف القل ينيناع الع ينيناا واخل ينينا وذن اختا ينينت ف ينينلة اإلج ينيناجمة
وا ماية مينن التحينر يف مةينان العمينقن ويعين جم هينذه ا قينو  .ومثينة ماجينة ذل تنظينيم القليناا اخلينا
ل مان امتثال لامعايك العاملية.

 -94وأو يت ساموا بتن يذ تدابك ذدمار تة ق ذمةانية م،و األ خا ،وي اإلعا ة عاين
ف ينينر عم ينينق أف ينينق .وعمين ينلً بامل ينينادة  37م ينينن ينينانون العم ينينق وعل ينينات االس ينينتخداا لع ينيناا 2013ن
أُع ين ّدت ل ينوائح العم ينينق وعل ينينات االس ينينتخداا لع ينيناا  2015واعتم ينيندها جما ينينس ال ينوجمراه ليتس ين تن ي ينينذ
القانون األساسي .وتنّ لينوائح  2015عاين امتييناجمات تُ يناف عاين املسينتحقات الينم ييننّ عايهينا
القانون األساسين من بيق التةاليد اللبية وتوفك مرافق مع ّدلة.
 -95وتتسينينم ظينينروف العمينينق واملسينينتحقات وذج ينراهات التوظيينيند واالختيينينار يف القلينيناا العينيناا بأهنينينا
ملئمينينة لأل ينينخا ،وي اإلعا ينينة .وعا ين ينرار ،لينيننن فينيننن ب ينرامه االسينينتخداا والتينيندري املهينينك الينينم
يق ينيندمها لاع ينينا الت ينينارة والتعا ينينيم ال تس ينينتثك األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة .وتش ينينمق الت ام ينينات س ينيناموا
بان ينينمامها ذل منظمينينة العمينينق الدوليينينة يف ذطينينار البنينينامه القلينينري لاعمينينق اللئينينق تع ي ين فينينر عمينينق
الئقةن ال سيما لاشبابن تةون اماة لأل خا ،وي اإلعا ة.
 -96واملنحة املقدمة مينن هيئينة املينسهلت يف سيناموا لاح،ينو عاين التعاينيم بعيند املدرسينة الثانويينةن
واملخ،،ينينة ملقينيندمي خينيندمات التعاينينيم والتينيندري بعينيند املرماينينة املدرسينينيةن م،ينينممة مينينن أجينينق س ين
ذمةانية ا ،و عا التعايم والتدري لانساه واأل ينخا ،وي اإلعا ينة واأل ينخا املست ينع
ودو أسلاليا برنامه دعم التعايم والتدري املهني بعيند املرماينة الثانويينة الينذي بيندأ
يف سو العمقّ .
يف عاا  .2011وا دف الرئيسي من البنامه هو "جميادة اباية توظييند النسيناه والرجينا يف سيناموان
مبينينن فينينيهم ،وو اإلعا ينينةن مينينن خينينل ينينمان ذعينينداد خراينيني التعاينينيم والتينيندري املهني ين بعينيند املرماينينة
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الثانوية لاعمق يف ايناالت الم تار ذل اليد العاماينةن وهينو
ر ا أ حاب العمق".

ينك يُقيناس بنتينائه اللينلب ومسينتو

 -97ويقدا العديد من املنظمات ك ا ةومية خدمات رئيسية وبرامه ائتمان ،يندف ذل ا يند
من ال قر وتع يين مهينارات ا ييناة وجميينادة فينر العينيط املسينتقق لأل ينخا ،وي اإلعا ينةن مينذ اللكيين
عاين النسيناه ينينامبات املشيناريذ .وتشينمق هينينذه املنظمينات برنينامه تلينينوير األعمينا يف جنينوب اهلينينيئ
ا ينيناد ن ومسسسينينة سينينيدات األعمينينا ن ومنظمينينة Loto Taumafaiن ومنظمينينة Aoga Fiamalamalamaن
ومنظمة .SENESE

واو -حظر التعايب والمعاملة القاسية والمهينة
(التولصيات من  32-75إلى )35-75
 -98مي ينيننح ينينانون أمين ين املظ ينينا /لع ينيناا  2013مةتين ين أمين ين املظا//املسسس ينينة الوطني ينينة ق ينينو
اإلنسينينان واليينينة لت تينينيط يينينذ أمينيناكن االمت ينيناجم يف سينيناموا .وأجينينر املةت ين عينيندداً مينينن عمايينينات
الت تيط مىت تارخي وأع ّد تقارير عنها ت منت تو يات هي ا ن يد النظر والتن يذ.

واينينري مةتين أمين املظينينا /استعرا ينينات دوريينينة منتظمينينة لومينيندة املعينينايك املهنيينينة ينينا أسين ر
ُ -99
عينينن سينينن كبينينك يف تو يينينت عماهينينا .وس ينلا ومينيندة التحقيقينينات اخلا ينينة املنشينينأة مينينديثاً يينينذ
ماالت ومدة املعايك املهنيةن فتسمن ذ رافاً أف ق عا مسن تو يت التحقيقات.
 -100وتعمق م،احة الس ون واإل لميات يف هذه املرماينة عاين ينمان ذي،ينا التعقيبينات
بشينينةق مت ينيناوب لتينينأم تابيينينة االمتياجينينات عاين ال،ينينعيدين الينينوطك والبنينيناجمي .ويتعينيناون مةتين
أمين املظينينا /باسينينتمرار مينينذ م،ينيناحة السين ون واإل ينينلميات يف بعينينظ اينينيناالت اهلينينددة الينينم تثينينك
اق ين يناً كب ين ينكاً يف ه ينينذه املرما ينينة؛ م ينينن بي ينينق ا اج ينينة ذل ذعم ينينا مق ينينو اإلنس ينينان العاملي ينينة لاس ين ين ناه
ومقينينو هم يف األمينينن والسينينلمة أثنينيناه وجينينودهم يف االمت ينيناجم .لةينينن مينينن ال،ينينع يف ينينوه الو ينينذ
الراهن قيق هذه األهداف أو مىت ياسها؛ وةن نوا ق يف هذه املرماة بذ كق مينا يف وسينعنا
لتحقيينينق املتلابينينات اليوميينينة ينينذه املهمينينة والينينتمةن مينينن تابيتهينينا؛ و ينيند سينيناعدنا تلبيينينق القينينيم العرفيينينة
والتقاليد واملمارسات ال ا مساعدة كبكة وملئمة يف ذدارة سون الس ناه.
 -101ور م أن من املع ّقد لاةاية توفك بعظ ظروف العيط األساسية كما تشيندد عايهينا بعينظ
املع ينينايك الدولي ينينةن ف ينيننن ينينانون سين ين ون س ينيناموا لع ينيناا  2013والئح ينينة السين ين ون لع ينيناا  2014ب ينينا
توجيهان وطنيان دددان اخلئ االسلاتي ي لعمق م،احة الس ون واإل لميات.
 -102وتشينينك املبينيناد التوجيهيينينة الينواردة يف ينينانون السين ون لعينيناا  2013بشينينةق ينينامق ذل أن
يينينذ األ ينينخا ن عن ينيند ت سينينك مة ينينم مينينن أمةينيناا ه ينينذا القينينانون أو تلبيق ين وأثنينيناه أداه واج ينينبهم
أو ارسة سالتهم أو وظي تهمن عايهم القياا مبا ياي
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(أ
يسهق عودة الس
ّ

ينينمان ذدارة الس ين ون وفينينق تقاليينيند سينيناموا وثقافتهينينا و يمهينينا اينتمعيينينةن وبشينينةق
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
الس ين ين ناه (وال سين ينينيما تاين ينينن املن،ين ينينو عايهين ينينا يف أي ات ا يين ينينة دوليين ينينة تةين ينينون سين ينيناموا طرف ين يناً فيهين ينينان
ويف القواعد النمو،جية الدنيا ملعاماة الس ناه ؛
(ر القياا ذل أبعد مد ةن بنعما ا قينو وأداه الواجبينات املن،ينو عايهينا يف
ات ا يينينة الق ينيناه عاين يينينذ أ ينينةا التمييين ينيند املينرأة وات ا يينينة مقينينو الل ينينق يف ذدارة سين ون سينيناموا
ومعاماة الس ناه.
 -103وال ت ا م،احة الس ون واإل لميات يف ساموا تستند ذل القيم والتقالييند األساسينية
لثقاف ينينة س ينيناموا وتلبقه ينينا يف ذدارة ينينسون السين ين ناهن م ينينذ اس ينينتمرار مش ينينةاة نق ينينّ امل ينينوظ  .لة ينينن
تةيينكات ط ي ينينة مينيندثت منينينذ أن ان ،ينينات امل،ينيناحة عينينن الشينينرطة مينينن ناميينينة التوظيينيند واالختيينينارن
أما القدرات التقنية (املدربونن ومنسقو البامهن واملوارد البشريةن وموظ و ا ساباتن وتةنولوجيا
املعاوم ينيناتن والسياس ينينات والتخل ينينيئن واملس ينيناعدة م ينينن م ،ينيناحة اإل ينينلميات يف نيوجميان ينيندا فق ينيند
أُدخات انلل اً من منظور التوج االسلاتي ي لام،احة يف السنوات املقباة.
 -104وتق ينينوا مش ينيناركة السين ين ناه يف جو ينينة  Ola Toe Fuatainaعاين ين أس ينيناس ط ينينوعين وال ُا ينينب
الس ناه عا املشاركة فيها .ويف الوا ذن خ ّ ت م،احة الس ون واإل لميات عيندد أع يناه
ايو ة ذل مستو تسهق ذدارت من جوان األمن والسلمة والنقق.
 -105ويُعين ين ّينرف الس ين ين ناه بنظين ينيناا الشين ينينةاو ؛ ذ ،ذن عاين ينينيهم أن يقين ينيندموا ين ينينةاواهم ذل مةت ين ين
امل ول مبا ية ق معاية كق تظاّم عا ةو ملئمن مذ دعوة كق س ملنا شة ةواه.
 -106ويت ينينمن السين ن ايديينيند املقينينل ذنشينينا ه يف تانومينيناالال مبين من ،ينلً إل امينينة السين ينات
ا وامق والس ينات الاوا ير نب يف رعاية أط ا ن ملدة ت،ق ذل عاا وامد .وال يسينمح الو ينذ
املاص ا اص بتمويق كامق ملرافق جديدة أو لتوسيذ س ن تافايةاتا.
 -107وتُ ،ينينق الس ين ينات عينينن الس ين ناه .ومينيندم مينينرة أن و ينينعت س ين ينة يف جمن انينينة ،،ينينة
لارجا بسب عدا توفر جمن انة مةاقينة ملئمينة يف سين ن النسيناهن و،لينن مينن أجينق ينمان سينلمة
وأمينن السين ينة املعنيينة مين و عينت ا ادثينة .وكينينان هينذا التيندبك تيندبكاً مس تيناً ا ُ ينذ ذل مين ت،ينينايح
جمن انينة السين ينة .وكانينت السين ينة يف يينذ األو ينات موجينودة يف جمن انينينة مةمينة اإل ينل ومن ،ينيناة
داماً عن الس ناه الرجا .
 -108وس ينينيبدأ تن ي ينينذ ب ينرامه إلع ينينادة التأهي ينينق وأنش ينينلة تعا ينينيم وت ينيندري مه ينينك اعتب ينيناراً م ينينن ينينهر
باا/فباير .2016
 -109وال ي ين ا يتع ين عاين ين وم ينيندة تل ينينوير اخلدم ينينة أن ت ينينب ساس ينيناة م ينينن ب ينرامه ذع ينينادة تأهي ينينق
السين ناه خينل عينيناا  .2016وسينتبدأ الينبامه يف ينينهر ينباا/فبايرن وسنسينت يد أي يناً مينن عينينون
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ال ينوجمارات ا ةوميينينة واملنظمينينات ينينك ا ةوميينينة الينينم ستسينيناعدنا يف تن يينينذ هينينذه ال ينبامه .و ُينينممت
الين ينبامه لاتح ينينك لع ينينودة السين ين ناه التدراي ينينة ذل اينتم ينينذ .وا ينيندف م ينينن ،ل ينينن التأك ينيند م ينينن أهن ينينم
جاه ون الستئناف مياة طبيعية وعمق طبيعي مسبما ينتظره اينتمذ كةق بعد عود،م ذلي .
 -110وتتعام ين ينينق س ين ينيناموا حبين ين ين ا م ين ينينذ مس ين ينينألة االجت ين ينينار بالبش ين ينينرن ذ ،ذن ين ينينانون ايين ين ينرائم يف س ين ينيناموا
لعاا  2013ينّ عاين جرميينة من ،يناة للجتينار بالبشينر يُعا ين عايهينا بعقوبينة اسينية هيني السين ن
ل لة ال ت يد عا  14عاماً.

زاي -الةق في مستوى معيشي الئق
(التولصيات  ،29-73و ،37-73و ،19-74و)31-74
ينسينينق لينيناا ال،ينينحة ب ينرامه التوعيينينة بال،ينينحة اينسينينية واإل ابيينينة ويينينديرها .وتينينوفر عيينينادة
ّ -111
تعمق داخق كاية العاوا التلبيقيينة يف جامعينة سيناموا الوطنيينة خيندمات استشينارية للالبينات ايامعينة
وفحو اً يف ال،حة اإل ابية وموانذ محق جمانية.
 -112وتاتين ين ا وجمارة ال ،ينينحة ب ينينمان ينينحة ي ينينذ املين ينواطن بة ينينظ النظ ينينر ع ينينن األ ينينق العر ينيني
أو املرك أو اإلعا ة أو نوا اينس .و ا ت الوجمارة انلل اً من ر يتها "لساموا يف ينحة جييندة"
سياسينينات واسينلاتي يات وب ينرامه وطنيينينة خا ينينة بال،ينينحة اينسينينية واإل ابيينينة .وتشينينمق السياسينينات
مينينا ياينيني السياسينينة الوطنيينينة بشينينأن ال،ينينحة اينسينينية واإل ابي ينة 2016-2011؛ السياسينينة الوطنيينينة
ملةافحة فكوس نقّ املناعينة البشينرية واإلييندجم 2016-2011؛ والسياسينة الوطنيينة بشينأن الو ايينة
ال،حية 2018-2013؛ والسياسة الوطنية بشأن مةافحة العدو 2016-2011؛ وسياسة
تع يين ين ين ال ،ين ينينحة 2015-2010؛ والسياس ين ينينة اخلا ين ينينة باألط ين ينينا وامل ين ين ينراهق 2018-2013؛
والسياسة اخلا ة باألمرال ك املعدية 2015-2010؛ واسلاتي ية سيناموا لاتةيّيند مينذ املنينا
من أجق ال،حة؛ والسياسة الوطنية بشأن الةذاه والتةذية .2018-2013
 -113واعتميندت مةومينة سيناموا أهينداف األمينم املتحيندة لاتنميينة املسينتدامة وهيني مات مينة هبينا مينن
أجينينق س ين التنميينينة البش ينرية ا ن ويف املسينينتقبق .وهنينينات عينيندة أهينينداف منهينينا ،ات أبيينينة خا ينينة
بالنسبة لا،حة اينسية واإل ابيينةن لةينن أبرجمهينا هيندف التنميينة املسينتدامة الثالين املسينم ال،ينحة
ايي ينيندة والرف ينيناه .ومث ينينة الت ين اا أي ين يناً ب يننجراهات العم ينينق املع ل ينينق لاين يندو اي ري ينينة ال ،ينينةكة النامي ينينة (مس ينينار
سينيناموا املينينادة 75ن ال،ينينحة واألمينرال املعديينينةن ال قينرات (أ و(ب و(و و(جم ؛ واملينينادة  76املسينيناواة
ب اينس ودة املرأة (جم ؛ ونتائه اجتماا أبيا.
 -114وتس ينيناهم السياس ينينة الوطني ينينة بش ينينأن ال ،ينينحة اينس ينينية واإل ابي ينينة يف س ين و ينينذ ال ،ينينحة
اإل ابية لشينع سيناموان وال سينيما ينحة النسيناه واألط ينا ن مينن خينل ذعينداد ائمينة بينبعظ أبينرجم
التحينينديات يف جم ينينا ال ،ينينحة اينسينينية واإل ابي ينينة و دي ينيند اينينيناالت االس ينلاتي ية الرئيس ينينية لبح ين
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اإلجين ينراهات ال وري ينينة واملس ينينتقباية .وتتمث ينينق ر ي ينينة السياس ينينة يف " ينينمان بيئ ينينة آمن ينينة لا ،ينينحة اينس ينينية
واإل ابية يميذ مواطك ساموا".
 -115وبيّنينت مس ينرات ال،ينينحة اينسينينية واإل ابيينينة م،ينو ّسينينن يف العقينيند املا ينيني .فمتوسينينئ
العمينينر املتو ينينذ لسينينةان س ينيناموا يرت ينينذ بش ينينةق ت ينيندراين وتعينينيط النس ينيناه ( 75.6فينينلة أط ينينو م ينينن
الرجينينا ( . 72.7وارت ينينذ معينيند اخل،ينينوبة الةاينيني ارت اع يناً ط ي يناً ب ين عينينامي  2006و.2011
و ينينهد عينيندد الينينوالدات مينينن أمهينينات مراهقينينات تينيندنياً بشينينةق عينيناا ب ين ع ينامي  2001و.2011
ومعينيند اسينينتخداا موانينينذ ا مينينق يقينينق ع ينن  25يف املائينينةن يف م ين أظهينينرت الدارسينينة االستق،ينينائية
ال،حية الدميةرافية لعاا  2009أن  44يف املائة من النساه يف ماجة ذل ليئ أسري ال تُاىب.
وتشك هذه النسبة ذل النساه (املت وجات أو املرتبلات وفق ران ر ينائي اخل،ينيبات والنشينلات
جنسياً الاوا ال يستخدمن أي وسياة ملنذ ا مق ر م ر بينتهن بت ينادي ا مينق أو تينأخكه .وييند ّ
معد اخل،وبة املرت ذ ب املراهقات عا امتما وجود ماجة كبكة لتنظيم األسرة ال تُاىب.
 -116و ينوهد سينن مينذ تينوفك مين ا املعاومينات يميينذ األمهينات ا وامينق يف أو جميينارة ينن ذل
عيينينادات الرعايينينة بينينق الينينوالدة .وتشينينمق هينينذه املعاومينينات تقينيند املشينينورة بشينينأن ع ينوارل األم ينرال
املنقولة باالت،ا اينسيني ومعاومينات عينن وسينائق منينذ ا مينق مينن أجينق تنظينيم األسينرة والعل ينات
اينسية مذ الشرين وسينبق منينذ ا مينق الو ائيينة مايينة األط ينا الينذين  /يوليندوا بعيند واألمهينات.
وجت ينينر فح ينينو الةش ينيند ع ينينن ف ينينكوس نق ينينّ املناع ينينة البشين ينرية واإلي ينيندجم جمانين يناً يف املراف ينينق الوطني ينينة
ُ
لا،حة.
 -117وعاين ينرار ،لينيننن أُعين ّدت مبيناد توجيهيينينة لاقينابلت التقايينديات وو ينينعت ميين التن يينينذ
لتنظينينيم عماهينينن .وتُسينينتخدا املبينيناد التوجيهيينينة لإل ينراف عاين عمينينق القينينابلت ولاتأ ّكينيند مينن أهنينينن
ي همن دورهن ومسسوليا،ن عند تقد خدما،ن أو عر هان مبا ية ق سلمة األا والل ق.

حاء -البيئة وتغير المناخ والةد من مخاطر الكوارث
 -118ذن س ينيناموا ط ينينرف يف ات ا ي ينينة التن ينينوا البيول ينينوجين و ين ين ّد ت عاين ين بروتوك ينينو نا وي ينينا بش ينينأن
ا ،ينينو عا ين امل ينوارد ايينيينينة والتقاسينينم العينيناد واملن،ينيند لامنينينافذ النا ينينئة عينينن اسينينتخدامها املاحينينق
بات ا ية التنوا البيولوجي وبدأت تن يينذه .وأ ينرت يف الو ينت ن سين بيندور ا ،ينو عاين املينوارد ايينيينة
وتبينيناد املنينينافذ النا ين عينينن اسينينتخدامها يف املسينينابة يف ا ينينا عا ين التنينينوا البيولينينوجي واالسينينت ادة
ينرور سين ينيناموا لإلنتين ينينار الع ين ينينوي
املسين ينينتدامة من ين ين ن والق ين ينيناه عا ين ين ال قين ينينرن ويف التنميين ينينة املسين ينينتدامة .وتين ين ّ
لامنت ات امل روعة ماياً يذب األسوا املتخ،،ة.
 -119وتوا ينينق سينيناموا مواجهينينة العقبينينات والبحين عينينن ال ينينر شينيند التمويينينق مينينن يينينذ امل،ينينادر
من أجق دعينم السياسينات الوطنيينة بشينأن اإلدارة املسينتدامة لاةابينات و سين مالينة التنينوا البيولينوجي
عينينن طريينينق ا ينينا عا ين ال ينيننظم اإليةولوجيينينة واألن ينواا وأوج ين التنينينوا ايي ينينك ومحايتهينينا .واس ينينتحدام
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سياس ينينات ا ماي ينينة يع ينينك ع ينيندا امل ا ينيناة ب ين التنمي ينينة والبيئ ينينة .وأد ،ل ينينن ذل جمي ينينادة ع ينيندد األرا ينيني
املخ،،ة كمحميات.
 -120وتسينع سينيناموا ذل تن يينينذ بينرامه فعالينينة إلعينينادة التحينريه وذعينينادة التأهيينينق والتحينريهن وتوا ينينق
مواجهة العقبات والبح عن ال ر شيند التمويينق مينن يينذ امل،ينادر مينن أجينق دعينم السياسينات
الوطنيينينة بشينينأن اإلدارة املسينينتدامة لاةابينينات و س ين مالينينة التنينينوا البيولينينوجي عينينن طريينينق ا ينينا عا ين
ال ينيننظم اإليةولوجي ينينة واألن ينواا وأوج ين التن ينينوا ايي ينينك ومحايته ينينا .وتس ينينتمر أي يناً يف تع ي ين أبي ينينة ذ ينرات
جمموع ينينة واس ينينعة م ينينن ايه ينينات املعني ينينة عاين ين املس ينينتوي ال ينينوطك واهلا ينينين مب ينينا فيه ينينا ا ةوم ينينة الوطني ينينة
واألوسينيناا العاميينينة والشينينركات اخلا ينينة واينتمينينذ املينيندرن وكينينذلن الشينينباب واأل ينينخا ،وي اإلعا ينينة.
وتسكد عا أن املسيناواة بين اينسين واملشيناركة ال عالينة لامينرأة والشينعوب األ يناية يةتسينيان أبيينة يف
العمق ال عا اميذ جوان تةك املنا .
 -121و ُ ّينمم عينيندد مينينن الينبامهن الينينم ميو ينينا بعينينظ مرافينق دويينينق املنينينا ن لبنينيناه القينيندرة عاين مواجهينينة
آثار تةك املنا و س يندرات التةيييند عينب ينيا ة وتن يينذ تيندابك لاتةييند مينذ تةينك املنينا تينتلها
مذ مواطن ال عد واألو اا اال ت،ادية والبيئيينة واالجتماعيينة؛ وكينذلن لاتوعيينة مبخيناطر تةينك املنينا
مبا يف ،لن بنجراه موارات عامة مذ اينتمعات اهلاية ل يادة درة الناس والبيئينة عاين مواجهينة ا ثينار
لتةك املنا .
اللوياة األمد ّ

 -122وميةينينن لسينيناموا أن ،ينينق عا ين املسينيناعدة التقنيينينة والتمويينينق يف جمينينا نُظينينم اإلنينينذار املبةينينرن
وا ينيند مينينن ينيناطر الة ينوارمن واالسينينت ابة واالنتعينينا بعينيند الة ينوارمن وتقيينينيم املخينيناطر و ينينذ البيانينينات
عنهان واستخداا و ليئ األرا ين وأجه ة الر يندن وبينرامه التثقييند لاتأهين لاةينوارم واالنتعينا ن
مبينينا يف ،لينينن ينينمن اإلطينينار العينيناملي لاخينيندمات املناخيينينةن وذدارة ينيناطر الة ينوارم .واينينري اللكي ين مينينن
خين ينينل عمين ينينق املةت ين ين الين ينينوطك إلدارة الة ين ينوارم عا ين ين تع ي ين ين ودعين ينينم التخلين ينينيئ ملواجهين ينينة الل ين ينوار
و  ،،ينينات التأهين ين لاةين ينوارم والت ،ينيندي ينينان واإل اث ينينة يف م ينيناالت اللين ينوار وذج ينينله الس ينينةانن
ال سيما من هم يف مالة عد كالنساه وال تيات واملشردين واألط ا واملسينن واأل ينخا ،وي
اإلعا ة.
 -123وعا ين ين ين ينرار ،لين ينيننن يبين ينينك تن يين ينينذ ذطين ينينار سين ينينينداي لاحين ينيند مين ينينن ين ينيناطر الة ين ينوارم ملين ينينا بعين ينيند
عاا  2015عا اإل اجمات السابقةن ويعلي األولويينة لاو ايينة والتخ ييند مينن ا ثينارن ويت ينمن أُطينراً
تن يذية ملعاية الثةرات يف التن يذ ذن وجدت أو مىت وجدت.
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طاء -التصديق على المعاهدات والتعاون مع آليات األمم المتةدة لةقوق اإلنسان
(التولص لليات مل لن  1-73إلل لى  ،12-73ومل لن  26-73إلل لى  ،28-73ومل لن 8-75
إلى )12-75
ينينمان الت،ينينديق عاين يينينذ االت ا يينينات األساسينينية
 -124أخينينذت ا ةومينينة عا ين عاتقهينينا واج ين
قو اإلنسان لةي ر مقو مواطنيهان ومن وافقت عا التو يات ،ات ال،اة.
 -125وتنظينينر سينيناموا يف الت،ينينديق عاين ات ا يينينة مقينينو األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة .ون،ينينح مةت ين
النائين العيناا سيناموا بالت،ينديق عاين هينذه االت ا يينة بعيند اسينتعرال مليند امتثينا القينوان ينا .وتعمينينق
سينيناموا عا ين ذ ينيناجم اسينينتعرال امتثينينا الق ينوان حبي ين تسينينتليذ ا ةومينينة و ينينذ األطينينر القانونيينينة ال ينينم
سينينتدعم التن يينينذ الةامينينق للت ا يينينة .وست،ين ّد سينيناموا عاين االت ا يينينة بعينيند ،لينينن .ويعتينينب نقينينّ اخلينينبة
التقنيينينة يف هينينذا اينينينا مشينينةاة ر ينينم أن وجمارات ومنظمينينات ينينك مةوميينينة أخينينر ينيندمت دعم يناً تقني يناً
إلداا االمتثا  .وتنظر ساموا يف اخليارات القانونية ماية مقو األ خا ،وي اإلعا ينة سينواه يف
ةق انون منو،جي أو بتعديلت ج ئية.
 -126ومنينينذ تو يعهينينا عا ين ات ا يينينة مقينينو األ ينينخا ،وي اإلعا ينينةن ُجتينينري سينيناموا مالي يناً اينينيلً
للت ا يينينة مينينن مي ين التةينيناليد وال وائينيندن واستعرا يناً المتثينينا الق ينوان ينينا .وتعتينينب وجمارة ينينسون امل ينرأة
واينتمذ والتنمية االجتماعية جهة التنسيق املعنية هبذه االت ا ية .ويتمثق التحدي بالنسينبة لسيناموا يف
ينينمان ذمةانيينينة الو ينينو يف يينينذ األمينيناكن العامينينةن والبنيينينة التحتيينينة (املرافينينق املراعيينينة لينينذوي اإلعا ينينة يف
اإل ينينلميات ن والتمثيينينق يف املنتينينديات العامينينة والا ينينان التوجيهيينينة والوفينينود املشينيناركة يف االجتماعينينات
يف اخلارر.
 -127وتبذ ساموا منذ سبعينات القرن املا ي جهوداً لتوعيينة ايمهينور حبقينو األ ينخا ،وي
اإلعا ة وتع ي هان من خل برامه التدري وامللبوعات الم يُع ّدها اينتمذ امليندر .وأنشينئت منظمينة
 Nuanua o le Alofaيف عينيناا  2001باعتبارهينينا املنظمينينة الر يينينة لأل ينينخا ،وي اإلعا ينينة وجهينينة
التنسيق لامنظمات ك ا ةومية .وأنشئت فر ة العمق الوطنيينة املعنيينة باإلعا ينة يف عيناا .2008
وال ي ا العمق الدعوي جارياً إلعداد تشريذ خا باإلعا ةن وجتهيين مبينان ومرافينق وبينرامه ونُظينم
نقينينق يسينينهق اسينينتخدامهان و ينينمان دمينينه األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة ومشينيناركتهم يف بيئينينة اجتماعيينينة
خالية من الو م والتميي .
 -128واعلفينينت سينيناموا منينينذ عينيناا  2008بينينأن دمينينه مقينينو األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة أولويينينة يف
التخلينينيئ الينينوطك (اس ينلاتي ية تنميينينة سينيناموا  .و ،ينينّ ا ةومينينة منينينذ عينيناا  2015اعتمينيناداً مينينن
املي انية السنوية للمت ا باألسبوا الدوص لإلعا ة.
 -129وذنشينيناه فر ينينة العمينينق الوطنيينينة املعنيينينة باإلعا ينينة يف عينيناا  2008لينينيس ذال تعب ينكاً عينينن الت ين اا
ا ةومينينة بينيندمه مسينينائق اإلعا ينينة يف اخللينينئ الوطنيينينة والقلاعيينينة .و،ينيندف فر ينينة العمينينق ذل توجي ين
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النقينينا يف س ينيناموا ة ينينو االع ينلاف ب ينينرورة دة ين األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة واالع ينلاف حبق ينينو هم
و رورة دجمهم يف املسار العاا لاحياة املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واال ت،ادية.
 -130ويف عاا 2008ن كاّد جماس الوجمراه فر ة العمق بنجراه ما ياي (أ اسينتعرال المتثينا
القينوان 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
املسينتقبق .وتعمينق ال ر ينينة مالييناً كقليناا فرعينيني داخينق القلينيناا اينتمعيني كةينق وترفينينذ تقاريرهينا لا نينينة
دولين
التوجيهية لاقلاا اينتمعي .وال ر ينة مسينسولة عينن ر يند برنينامه سيناموا لإلعا ينةن وهينو مشينروا ّ
أسلاليا ومقره يف وجمارة سون املرأة واينتمذ والتنمية االجتماعية منذ عاا  .2013و ُمم برنينامه
سينيناموا لإلعا ينينة لتيسينينك الت،ينينديق عا ين ات ا يينينة مقينينو األ ينينخا ،وي اإلعا ينينة عينينب اسينينتحدام
أنشلة ومبادرات تعاجل مةامن ال ينعد واالفتقينار لا ينر اال ت،ينادية والو ينو اهليندود ذل هينذه
ال ر .
 -131وأج ين ين ين ينينري اس ين ين ين ينينتعرال لاسياس ين ين ين ينينة األولي ين ين ين ينينة لا ين ين ين ينينلة  2015-2011يف ين ين ين ينينهر ك ين ين ين ينينانون
األو /ديسمب  .2014وخاّ االستعرال ذل أن دمه السياسة د ّسن يف السنوات اخلمس
األخ ين ينينكةن وأُع ين ينيندت أط ين ينينر عم ين ينينق مراعي ين ينينة لإلعا ين ينينة يف لاع ين ينينات التعا ين ينينيم وال ،ين ينينحة واالت ،ين ينيناالت
ويف خيندمات ذدارة الةينوارم .وُلينذ ينينوا نيناجح يف يندرات التوعيينينة والريا ينة وخيندمات التينيندخق
واإلم،ينيناهات الوطنيينينة ب ينينق التين اا املينيناة والشينراكة النا ينينئة بين ا ةومينينة واينتمينينذ املينيندر .لةينينن
استمرار مالة عد النساه ،وات اإلعا ة ونقّ ال ر اال ت،ينادية و ينديات الو ينو ال تين ا
تعر ينينق التقينيندا .ويتينينأثر جمينيناال التعاينينيم الري ينيني ايينينامذ والتعاينينيم يف سينينن الل ولينينة املبةينينرة تينينأثراً خا يناً
بنقّ املوارد واملرافق .وتشمق العنا ر الرئيسية الم ميةن أن تشةق خلوة دفذ ذل األماا هن يناً
أ ينينو لينيندمه األ ينينخا ،وي اإلعا ينينةن و ينوان تسينينت ي المتياجينينا،من وتبنييناً اعييناً وتنسينينيقاًن
وبنينيناه لاقينيندراتن وتركي ين اً عا ين األثينينر اينتمعينيني .واينينري العمينينق مالي يناً عا ين ذ ينيناجم ال،ينينيةة النهائيينينة
ملشروا سياسة عامة لا لة .2020-2016
 -132وذن ا ،ذمةانية الو و أمر ع ليس فقئ بسب االفتقار إلطار تشريعي سايمن بق
كذلن بسب اللريقة العشوائية واين أة الم أُعدت هبا السياسات/املباد التوجيهية ،ات ال،يناة
بنمةانيينينة الو ينينو  .و ينينرعت وجمارة األ ينينةا والنقينينق والب ين التحتيينينة يف عينيناا  2013يف اسينينتعرال
الق ينينانون ال ينينوطك لابن ينيناه لع ينيناا  1992س ينيناعية ذل دم ينينه أه ينينداف ونت ينينائه عنا ينينر البن ينيناه يف تا ينيند
الوثائق املوجودة الم تةلي مسألة ذمةانية الو و يف املبارن مثق انون سيناموا لامييناهن واملبيناد
التوجيهيينينة لتيسينينك الو ينينو اخلا ينينة بوكالينينة التخلينينيئ واإلدارة ا ينريةن ومينينا ذل ،لينيننن يم ينذ كينينق
مومد .وفُرل يف يذ املبار العامة عا األ ينق أمةيناا لتيسينك
املشا ق املتعاقة بالبناه يف هيةق ّ
الو و لأل خا ،وي اإلعا ة.
 -133ويعتمد لاا االت،االت مالييناً سياسينة ويينة بشينأن ذمةانيينة اسينتخداا األ ينخا
اإلعا ة لتةنولوجيا املعاومات واالت،االتن لةن مثة ماجة ذل ر دها واستعرا ها.

GE.16-02278

،وي

25

A/HRC/WG.6/25/WSM/1

 -134ويبشينينر االنتهينيناه مينينسخراً مينينن اسينينتعرال امتثينينا الق ينوان الت ا يينينة مقينينو األ ينينخا ،وي
اإلعا ة ب،يا ة ينانون لإلعا ينة يتنيناو مو ينوا ذمةانيينة الو ينو يف املسينتقبق القريين  .وسيسيناعد
هينينذا القينينانون عا ين ذعمينينا وذن ينينا ،تينيندابك خا ينينة بنمةانيينينة الو ينينو يف عينيندة أطينينر ائمينينة (سياسينينة
املوا ينيند العامينينة لاسينينيارات؛ وفينينرل رامينينات ملئمينينة يف مينينا عينيندا االمتثينينا ؛ وخلينينة لينيناا النقينينق؛
والسينينلمة واألمينينن يف يينينذ املراف ين وامللينينارات ؛ وسيسينيناعد أي يناً عا ين و ينينذ مبينيناد توجيهيينينة يف
ايناالت الم ال توجد فيها هذه التدابك (برامه بلا ات ا وية لأل خا ،وي اإلعا ة .
 -135ويف مو ينينوا تو ينينية س ينيناموا بالت ،ينينديق عا ين البوتوك ينول االختي ينيناري ا ينينالي الت ا ي ينينة
مقين ينينو الل ين ينينق املتعاق ين ين با ين ينلات األط ين ينينا يف املناجمع ين ينينات املسين ينيناحة ( 2000وبي ين ينينذ األط ين ينينا
واستةل األط ا يف البةاه ويف املينواد اإلباميينة ( 2000ن أجينر النائين العيناا استعرا يناً ينذين
البوتوك ين ين ينول  .وأبا ين ين ين مةت ين ين ين النائ ين ين ين الع ين ينيناا وجمارة اخلارجي ين ينينة والت ين ينينارة يف رس ين ينينالت املسرخ ين ين ينة 24
أياو /س ينينبتمب  2013بأنين ين مية ينينن لس ينيناموا التو ي ينينذ عاين ين البتوك ينينو االختي ينيناري الت ا ي ينينة مق ينينو
الل ينينق .وأفينيناد مةت ين النائ ين العينيناا بأن ين وذ ،ال يوجينيند يف سينيناموا أيينينة ينوات مسينيناحةن فهينيني دتثينينق
اللت امات االت ا ية.
 -136ويف مين ينينا خي ين ينينّ تق ين ينيند التقين ينينارير الدوري ين ينينة بش ين ينينأن مقين ينينو اإلنس ين ينينانن ال س ين ينينيما يف س ين ينينيا
االسينينتعرال الينيندوري الشينينامق وات ا يينينة الق ينيناه عاين يينينذ أ ينينةا التمييين ينيند املينرأة وات ا يينينة مقينينو
الل ينينقن توا ينينق سينيناموان عنينيند اال ت ينيناهن االسينينت ادة مينينن املسينيناعدة التقنيينينة واملاليينينة مينينن مةت ين منظمينينة
األمم املتحدة لال ولة مبنلقة اهليئ ا يناد وأمانينة منتيند جين ر اهلينيئ ا يناد وأمانينة اعينة اهلينيئ
ا ينيناد وهيئينينة األمينينم املتحينيندة لام ينرأةن ومينينن دعينينم مةومينينة أس ينلاليا مينينن خينينل برنينينامه نسينيناه سينيناموا
يشينينةان مسينينار التنميينينة (البنينينامه اإل ايمينيني "نسينيناه اهلينينيئ ا ينيناد يشينينةان مسينينار التنميينينة"  .ومشاينينت
هذه املساعدة املقدمة من الشركاه اإلمنائي واملاة تقارير الدولة والتقارير املواجمية ودعينم املشيناورات
العامة.
 -137وكان التعاون منتظماً مينذ امل و ينية السينامية قينو اإلنسينان بشينأن ذعينداد التقينارير لتقيندميها
ذل هيئينينات املعاهينينداتن و،لينينن عاين امتينينداد ال ينينلة املشينينمولة بينيناإلبلغ للسينينتعرال الينيندوري الشينينامق.
و دمت امل و ية السامية قو اإلنسان يف عاا  2015تدريباً بشأن االستعرال الدوري الشامق
ملينينوظ ي ا ةوم ينينة واينتم ينينذ املينيندرن وس ينينافر موظ ينينو املسسس ينينة الوطنيينينة ق ينينو اإلنس ينينان ذل س ينينوفا يف
كانون الثار/يناير  2016لتاقي تدري عا تقد التقارير يئات املعاهدات.
 -138باإل ينينافة ذل ،لينيننن عيّنينينت امل و ينينية السينينامية منسينينقاً معني يناً باالسينينتعرال الينيندوري الشينينامق
مقينينره يف مةت ين أم ين املظ ينينا/ن و،ل ينينن ل ينيندعم عماي ينينة االس ينينتعرال ال ينيندوري الش ينينامق وتق ينيند التق ينينارير
يئ ينينات املعاه ينيندات .وم ينينن املخل ينينئ ذنش ينيناه آلي ينينة وطني ينينة لتق ينيند التق ينينارير واملتابع ينينة مبس ينيناعدة منس ينينق
االس ينينتعرال ال ينيندوري الش ينينامق م ينينن أج ينينق تنس ينينيق تق ينيند التق ينينارير يمي ينينذ هيئ ينينات املعاه ينيندات وتن ي ينينذ
التو يات .وي مذ ذنشاه هذه ا لية حباو هناية عاا .2016
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 -139وتات ا ساموا بنعداد وثيقة أساسية مشلكةن وسينتةون واميندة مينن أول مهيناا ا ليينة الوطنيينة
لتقينيند التقينينارير واملتابعينينة ذعينينداد هينينذه الوثيقينينة مبسينيناعدة املنسينينق املعينينك باالسينينتعرال الينيندوري الشينينامق
التابذ لام و ية السامية.

خامساً -التةديات والقيود
 -140تش ينينمق التح ينينديات نق ينينّ املين ينوارد وأميانين يناً املس ينيناعدة التقني ينينة اللجمم ينينة لا ينيندفذ ينيندماً ب ينينبعظ
األعما الم أُ ت مىت ا ن وخا ة يف جماص اإل لمات التشريعية وذعما مقو اإلنسان.
 -141وهن ينينات أي يناً التح ينيندي املتمث ينينق يف تن ينينافس أولوي ينينات ا ةوم ينينة كم ينينا منظم ينينات اينتم ينينذ امل ينيندر
بشينينأن مينينا ينبةينيني أن ُميينيننح األولويينينة أو ال يف املسينينائق وال ينبامه املتعينينددة و كهينينا الينينم تينينار ذل اهتمينيناا
فينينوري لينينيس فقينينئ مينينن بينينق ا ةومينينة بينينق كينينذلن مينينن بينينق منظمينينات اينتمينينذ املينيندر .وت ينبجم أي يناً مسينينألة
نقّ التوعية وال هم بشأن بعينظ جوانين مقينو اإلنسينان واملينوارد املاليينة اهليندودة الينم تاين ا لامسيناعدة
يف تن يذ القوان والبامه ا ادفة ذل تع ي و ذ مقو اإلنسان يف ساموا.
 -142وال ي ين ا اللري ينينق ط ينينويلً ب ينينق ال ينينتمةن م ينينن ت ينينأم فه ينينم عمي ينينق مل ينينا يعنيين ين "هن ينينه ينينائم عاين ين
ا قينينو " وم ينينا تعني ين مق ينينو اإلنس ينينان وكي ينيند وم ينينىت مية ينينن تلبيقه ينينا .وال يتن ينيناو ال ينيننهه الق ينينائم عا ين
ا قينينو النتينينائه فقينينئن بينينق كي يينينة قيقهينينا أي يناً .ويُقين ّينر هينينذا الينيننهه بينينأن الشينينعوب جهينينات فاعاينينة يف
التنمية اخلا ة هبا وليست جمرد متاق ك فاعق لاخدمات .لينذا فمينن ال ينروري ت وييندها باملعاومينات
وتثقي هينينا ودةينهينينا .ومشينيناركة الشينينعوب أمينينر مرك ين ين لينينيس فقينينئ ل ينينمان تبنيهينينا لا ينبامه بينينق ل ينينمان
ويلور النهه القائم عا ا قو درة ايهات املةا ة باملسسولية عاين الوفيناه
استدامة التقدا أي اًّ .
بالت اما،ينينان ويشين ذ أ ينينحاب ا قينينو عاين امللالبينينة حبقينينو هم .ويقينينذ عاين عينيناتق ا ةومينينات واجين
ثلثي املستويات يتمثق يف املاا كق مق ومحايت وذعمال .
 -143وينمينينو الينينوعي العينيناا بشينينةق مت ايينيند مينينن خينينل النقينينا العينيناان و ينينايا اهلينيناكم الينينم تينينب
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.

سادساً -األولويات والمبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية
 -144ستوا ق ساموا استعرال وانينها وسياسا،ا لتابية االمتياجات املتةكة لشعبها وبيئتهينا.
وتشينينمق هينينذه االمتياجينينات املسينيناواة ب ين اينس ين ن وتع ي ين مقينينو النسينيناه واألط ينينا ن والتمة ين
اال ت،ينينادين وذ ينرار القينينانون والنظينيناان وذمةانيينينة الا ينينوه ذل الق ينيناه .وتاتين ا ا ةومينينة بالعمينينق مينينذ
ينينركاه التنمي ينينة لت ينينمن تعم ينينيم البع ينيند اينس ينينار يف ي ينينذ مراف ينينق اخلدم ينينة العام ينينة ع ينينب املمارس ينينات
ال ا اهلددة.
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 -145وتشمق أولويات تن يذ سياسة التنمية الوطنية مراجعينة اسينلاتي ية التنميينة الوطنيينة إلدرار
أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة فيهينينان و،يئينينة بيئينينة مواتيينينة لانمينينو اال ت،ينينادين و س ين تقينيند اخلينيندمات
لام تمعات األكثر ،ميشاً.
 -146وتق ّينر سيناموا با اجينينة ذل الر يند والتقيينيم ال عينينال لعمايينة تقيند التقينينارير يف جمينا مقينينو
اإلنس ينينان (االس ينينتعرال ال ينيندوري الش ينينامق وتق ينيند التق ينينارير يئ ينينات املعاه ينيندات ن و سين ين تنس ينينيق
العمايينينة بين الينوجمارات .وتاتين ا سينيناموا بننشينيناه آليينينة وطنيينينة لتقينيند التقينينارير واملتابعينينة يةينينون مقرهينينا وجمارة
اخلارجيينينة والت ينينارة وتتينينول مسينينسولية ر ينيند وتقيينينيم ذعينينداد يينينذ التقينينارير اخلا ينينة حبقينينو اإلنسينينان.
وسيتيح ،لن الوفاه بالت امات تقد التقارير يف جمينا مقينو اإلنسينان مينن خينل عمايينة تشيناورية
وبتو يت مناس .
يوجين ين انتب ينيناه
 -147وي م ينينذ تع يين ين التع ينيناون م ينينذ ين ينينة العل ينينات اخلارجي ينينة التابع ينينة لابمل ينينان حبيين ين
ّ
املشرع ذل االلت امات املرتبلة حبقو اإلنسان لينظروا فيها ويتخذوا اإلجراهات اللجممة.

سابعاً -بناء القدرات وطلبات المساعدة التقنية
 -148تينينر ا ةومينينة ا اجينينة ذل ذعينينداد برنينينامه واسينينذ النلينينا بشينينأن مقينينو اإلنسينينان يت ينينمن
التدري وبناه القدرات ل،احل القلاا العاا .واألمر اهلوري يف جما التثقيد حبقو اإلنسان هو
ا اجة ذل ذم،اهات منتظمة ود يقة وذل الر د والتقييم.
 -149وتُقينينر سينيناموا كينينذلن بينينأن مثينينة مسينينائق جديينيندة ونا ينينئة تتعاينينق بتةّينينك املنينينا ن والبيئينينة والقلينيناا
اخلينينا ن ومقينينو اإلنسينينان تتعين معايتهينينا مينينن خينينل تع يين القينوان والسياسينينات وذطينينار اإلن ينينا.،
ويا ين ا اسينينتمرار املسينيناعدات املاليينينة والتقنيينينة لينيندعم املسينيناعي الوطنيينينة عينينن طريينينق مواهمينينة مسينيناعدات
امل ينيناة م ينينذ األولوي ينينات الوطني ينينة ذل م ين يُ ،ينينبح البا ينيند ينينادراً عا ين الوف ينيناه بالت امات ين م ينينن النامي ينينة
التقنية.

ثامناً -االستنتاج
 -150لعينينت سينيناموا ينينوطاً طينينويلً منينينذ استعرا ينينها الينيندوري الشينينامق األو يف عينيناا 2011ن
وأ ت مذ مرور السن عيندداً مينن اإل ينلمات القانونيينة ذل جانين ذ ينلمات اجتماعيينة تابيينة
لاتو ينينيات الينينم ينيندمت ينينا خ ينينل االسينينتعرال ال ينيندوري الشينينامق األو  .وتات ين ا ا ةومينينة بتق ينيند
تقارير استعرال منت،د املدة ذل جماس مقو اإلنسانن سعياً منها ذل قيق ر د وثيق يولة
وترم ين سينيناموا كينينذلن بعينينرول املسينيناعدة التقنيينينة يف اينينيناالت الرئيسينينية مثينينق
االسينينتعرال الثانيينينةّ .
مةافحينينة العنينيند املن ين صن والس ين ونن وتع ي ين املسسسينينة الوطنيينينة قينينو اإلنسينينانن عا ين سينينبيق املثينينا
ال ا ،ر.
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 -151ومققينينت سينيناموا الةثينينك مينينن األهينينداف واإل ينيناجمات البينينارجمة الينينم ميةينينن أن ت تخينينر هبينينان منينينذ
استعرا ينينها الينيندوري الشينينامق األو يف عينيناا  .2011ومينينن بينهينينا ذنشينيناه املسسسينينة الوطنيينينة ايديينيندة
قو اإلنسانن وعدد من اإل لمات التشريعية املن ة تابية لاتو يات الم دمت ينا خينل
االستعرال الدوري الشامق األو ن والتو يذ عا ات ا ية مقو األ خا ،وي اإلعا ة.
 -152ويف ،ل ينينن تعب ينينك ع ينينن التين ين اا س ينيناموا بعماي ينينة االس ينينتعرال ال ينيندوري الش ينينامق ل ينينمان ذدرار
تاد جوان مقو اإلنسان يف كق ايناالت الم تع هبا مةومة ساموا.
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