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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016أيار/مايو  2-13

)ج( 15مووز  عددهوول المفو ولة السوواملة لإلقوووق اإلنسوانل ورقووا  للفقوورة   
موو  مرروق اوورار  5والفقورة  5/1مو  مرروق اوورار مجلوس حقوووق اإلنسوان 

 16/21المجلس 

 ساموا  
إىل عمد ذذذذ  تراذذذذرةمت   (1) هذذذذ  مة  ذذذذ  14هذذذذلت تير ميذذذذم مذذذذو ا يدمةدومذذذذا  ت   مذذذذ  مذذذذ    

ها جمدذ  ق ذوا تسانذا    ادئ تيرو  ه ذ  تيةامذ  تيذع تعرمذ تي وري تيشامل. وهو يربع ه كل ت ب
. ور يرضذذم  تير ميذذم أيذذ  ورتج أو و هذذا  ارتذذم أو تجاتقذذا  مذذ   ااذذ  م و ذذ   17/119م ذذمر  

بادعذذذاجت  ةذذذ دم. تألمذذذمل ت ر ذذذ م تينذذذام   ا ذذذوا تسانذذذا ق ور أي قكذذذمل أو جذذذمتر   مذذذا ير ذذذل 
ذكذم  ب ذورم م هة ذ    قوتهنذي  ايذ  تيذ ع ممت ذع ت ةدومذا  تيذوتردم   تير ميذمق كمذا أب ذي  وج 

جذذذذذمتر جمدذذذذذ  ق ذذذذذوا   ذذذذذا اذذذذع عد ذذذذذ جذذذذ ر تسمكذذذذذا  عدذذذذذة تي  ذذذذذوو تألاذذذذد   دو     ذذذذذ . وو  ذذذذذا  
  ذذذ مها ت ةانذذذ  إلاذذذهاما  تيذذذع ق خي ذذذع جنذذذمل م   ذذذلق ع ذذذ  ترجرضذذذاجق ي16/21 تسانذذذا 

 بذذذادئ ب ذذذاج  عدذذذة ترمركذذذا  تيكامذذذل ت ةرمذذذ م مو ذذذوال تراذذذرةمت  وط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا  يد ويذذذ  تي
بذذاري . و رذذاى عدذذة ت وجذذع تيشذذبكي يدم و ذذ   تينذذام   ا ذذوا تسانذذا  تي  ذذوو تيكامدذذ   م ذذع 

 م.تيورجا  تيوتردم. وأع  تير ميم مع ممتعام دوري  ترارةمت  وتيرطورت  تيع ق ثت    دك تي ا 

 

 

 A/HRC/WG.6/25/WSM/3 تألممل ت ر  م

 Distr.: General الجمعلة العامة 

19 February 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/25/WSM/3 

GE.16-02571 2 

 الجهات المعنلةالمعلومات المقدمة م   -عوال   
 المعلومات األساسلة واإلطار -علف 

 (2)نطاق االلت امات الدوللة -1 

قكومذذ  اذذاموت بذذايروج ع ( 4)3وتيورجذذ  ت شذذاك   (3)أواذذت ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا  -1
 أو أو تية وبذذذذ  تي ااذذذذ   وتير ذذذذ يى عدذذذذةة ت  اج ذذذذ  م اهضذذذذ  تيرةذذذذلي  و ذذذذ   مذذذذ   ذذذذمو  ت ةامدذذذذ 

تيالإانذذذاا   أو ت ه  ذذذ  وبمو وكوتذذذا ترار ذذذاري  وتييو وكذذذو  ترار ذذذاري ر  اج ذذذ  تي ضذذذاج عدذذذة   ذذذع 
أيضذا   (6)3وتيورجذ  ت شذاك   (5)أهنكا  تيرم  ا    ت مأم. وأواذت ت ةانذ  تيوط  ذ  ا ذوا تسانذا 

ي تسعاجذذذ  وبمو وكوتذذذا ترار ذذذاري. قكومذذذ  اذذذاموت باير ذذذ يى عدذذذة ت  اج ذذذ  ق ذذذوا تألهنذذذ او ذو 
اذذذاموت بذذذايروج ع عدذذذة تييو وكذذذو  ترار ذذذاري يدةهذذذ   (7)وأواذذذت ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا 

تيذذ وا تصذذاو بذذاا وا ت  ا ذذ  وتين ااذذ    وتييو وكذذو  ترار ذذاري ت د ذذى با  اج ذذ  ق ذذوا تيط ذذل 
بدعذذذذادم ت رةد ذذذذ   - 159ةمذذذذل تي وي ذذذذ  رجذذذذمل وت رةدذذذذى بذذذذد متج   ذذذذ ا تيبال ذذذذا   وت  اج ذذذذ  م رتمذذذذ  تي
. وأواذذذت ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا 1983تيرأه ذذل ت هذذذس وتراذذذر  تص )تألهنذذذ او ت ةذذذاجو (ق 

 .(8)م  ت  اج   ق وا تيط ل 28تسانا  بن   تير  ظ تااا   إطار ت ادم 
تيةهذذذ  تيذذذ وا  ةعدذذذة تي ذذذكول تيراي ذذذ اذذذاموت بذذذأ   وجذذذع  ذذذورت   3وأواذذذت تيورجذذذ  ت شذذذاك   -2

تصاو باا وا ترجر ادي  وتر رماع   وتيك ا  ذ  وبمو وكويذ  ترار ذاري  وتر  اج ذ  تي وي ذ  يد ضذاج 
 با  اج ذذ  ق ذذوا تيط ذذل  و وكذذويا ترار ذذاريا ت د  ذذاعدذذة   ذذع أهنذذكا  تيرم  ذذا تية  ذذمي  وتيي 

أاذذذمهمل  وت  اج ذذذ  م رتمذذذ  تيةمذذذل  وتر  اج ذذذ  تي وي ذذذ  امايذذذ  ق ذذذوا   ذذذع تيةمذذذا  ت هذذذا مي  وأ ذذذمتد
 . وبأ    ضمل  ورت  إي ها (9)بشأ  تيشةو  تألاد   وتي بد     تيبد ت  ت نر د  169 تي وي   رجمل

أيضا  عدة أ  م  با  تألويوي  أ     ا ااموت عدة تألجذل   3وأك   تيورج  ت شاك   -3
وتيك ا  ذ ق وتر  اج ذ  تي وي ذ  يد ضذاج عدة تيةه  تي وا تصاو بذاا وا ترجر ذادي  وتر رماع ذ  

عدذذذة   ذذذع أهنذذذكا  تيرم  ذذذا تية  ذذذميق وت  اج ذذذ  م اهضذذذ  تيرةذذذلي ق وت  اج ذذذ  ق ذذذوا تألهنذذذ او 
ذوي تسعاجذذذ ق وتر  اج ذذذ  تي وي ذذذ  امايذذذ  ق ذذذوا   ذذذع تيةمذذذا  ت هذذذا مي  وأ ذذذمتد أاذذذمهملق  دذذذو  

موت أ   ذذ مه هذذل  تي ذذكول   موعذذ  تراذذرةمت  تيذذ وري تيشذذامل تيكايذذو ينذذاموت. وي ب ذذي ينذذا
 . (10)جااو ا تحملدي

وأهنذذذار ممكذذذا تيالجرذذذل   تيةذذذاا إىل أ  اذذذاموت جذذذ  وت  ذذذت   تيذذذ ورم تألوىل يالاذذذرةمت   -4
تيذذ وري تيشذذامل عدذذة تير ذذ يى عدذذة تييو وكذذو  ترار ذذاري تيكذذال ت د ذذى بايةهذذ  تيذذ وا تصذذاو 

  ذذذوص بذذذليك بنذذذذمع  إ    أ  وبذذذ  تسعذذذ تص وعد هذذذذابدي ذذذاج ع بذذذاا وا ت  ا ذذذ  وتين ااذذذ   وت رةدذذذذى
 جويذذ . وهنذذةع ممكذذا تيالجرذذل   تيةذذاا اذذاموت عدذذة أ   بذذل   هذذودت  ذيذذك بةذذ كذذ  جذذ   ةدذذت   ا

يدر ذذذ يى بأاذذذمال وجذذذت يكذذذ  عدذذذة   ذذذع مةاهذذذ ت  تينذذذالص و نذذذوي  تي اتعذذذا  واذذذاال تينذذذالى 
ف بايوريذ  تي ضذاة   ت دامذ  حملكمذ  وت ةاه ت  تساناا   تيع هي ي نت بة  طم ا    ها وأ   ةذا 

 . (11)تية   تي وي  
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وأوات م رتم  تيب اج تيك ا  ااموت باير  يى عدة تر  اج   تي وي   يد ضاج عدة   ذع  -5
( ت رةد ذ  بايشذةو  1989)169أهنكا  تيرم  ذا تية  ذمي  وت  اج ذ  م رتمذ  تيةمذل تي وي ذ  رجذمل 

وت  اج ذذذذ  ق ذذذذوا تألهنذذذذ او ذوي تسعاجذذذذ  دو    ذذذذظق    تألاذذذذد   وتي بد ذذذذ    تيبدذذذذ ت  ت نذذذذر د
( بشذذذذأ  إعذذذذادم تيرأه ذذذذل ت هذذذذس وتراذذذذر  تص 1983)159وت  اج ذذذذ  م رتمذذذذ  تيةمذذذذل تي وي ذذذذ  رجذذذذمل 

 . (12))تألهن او ت ةاجو (
ر مل أ ا وجةت عدة ت  اج   ق وا تألهن او  قوأهنار ا  وا  وهن  إىل أ  تاكوم  -6

اق وبايراا  د  تي   وا حيو تاكوم  ب وم عدة ترار ا  إىل ذوي تسعاج ق ا    ا بة  عد ه
 . (13)تير  يى عدة ت  اج   ق وا تألهن او ذوي تسعاج  وإدماج أقكامها   تي وتاا تيوط   

وأهنذذار  م رتمذذ  أواذذ اا ا ا ذذوا تسانذذا  إىل أاذذ  ي ب ذذي ينذذاموت أ    ذذ ا  ذذورت  عدذذة  -7
أ  تير ذذ يى عدذذة تيةهذذ  تيذذ وا تصذذاو بذذاا وا إىل ت  اج ذذ  ق ذذوا تألهنذذ او ذوي تسعاجذذ  و 

كذذذذل أويويذذذ  ترجر ذذذادي  وتر رماع ذذذذ  وتيك ا  ذذذذ   وط  ذذذذ  يضذذذذما  إعمذذذذا  هذذذذل  تا ذذذذوا ي ب ذذذذي أ   أ
 . (14)باي نب  يدشبا  وت ن ا   ااموت

يالاضذذذذماص  ذذذذورت  إىل تييو وكذذذذو  تيالزمذذذذ  باختذذذذاذ تصطذذذذوت   1وأواذذذذت تيورجذذذذ  ت شذذذذاك   -8
ترار ذذذاري ت رةدذذذى بب ذذذع تألط ذذذا  وتاذذذر ال  تألط ذذذا    تيب ذذذاج و  ت ذذذوتد تسباق ذذذ   وتييو وكذذذو  

وجمةهذذذا وت ةاجبذذذ  عد هذذذاق اذذذ ما تي نذذذاج وتألط ذذذا ق  ت رةدذذذى   ذذذع  م ذذذ  تراذذذار باألهنذذذ او ور
 . (15) رتم  عي تيوط   ت م   ت  كا    ت كمل ر  اج   تألممل ت ر  م 

 اإلطاري  المؤسسي والقانوني -2 
أواذذة ممكذذا تيالجرذذل   تيةذذاا بذذد متج  ةذذ يال  عدذذة داذذرور دويذذ  اذذاموت   أاذذمال وجذذت  -9

ق 2004 تألقكاص ت رةد   بة وب  تسع تصق مع ممتعام أ  ع وب  تسع تص أي  ت   عذاصسزتي  يك  
ل  تية وب  إىل تألب . وأواة ت مكا برة يل داذرور وجذوتاا اذاموت إمكاا    طب ى مكل هم ع وبايراا 

 ققذذذاتص تاذذذى   تا ذذذامرتراذذذرك اجت  ت مك ذذذ    مذذذ  يكذذذي  ةكذذذ  إىل قذذذ  كبذذذ  ج مذذذ  تا ذذذام و ذذذ
 .  (16)جضاة   أو إىل ادط  منر د إىل ادط   وإقاي  أي تار  تص رمسي يد وم

مذذذ  اذذذاموت أ   ذذذو م ت ذذذوترد ير   ذذذل  جذذذذااو  وأهنذذذار اذذذ  وا  وهنذذذ  إىل أاذذذ  ي ب ذذذي اكو  -10
بايكامذذل وأ   ةذذاز  ايذ  تي نذذاج وتألط ذذا  ت  ذذابا بذذأممت  ع د ذذ   2007تي ذ   تية د ذذ  يةذذاص 

مذذ  تية ذذن ت  ذذااق و ايذذ  تألط ذذا  وت ذذمته ا مذذ  تية ذذن ت  نذذيق مذذ  اذذال   ذذم  ع وبذذا  
 . (17)جااوا   أككم امتم 

داذذ تر جذذااو  ت ذذمتةملق تيذذلي ر ذذع تاذذ  تألج ذذة يدة وبذذا  ب 4تيورجذذ  ت شذذاك  أهنذذاد  و  -11
ت  مو ذذ  عدذذة مةرتذذمل ت ذذمتةمل ت  نذذ   و ذذمنص ت ذذمتةمل ت  نذذ  ق تيذذع  رضذذم  تر ر ذذا  وتر  ذذا  

 . (18)ت  ني    تي ااول
 قااموت بدا تر  شميع  كا    تراار عدة ت نذرو  تيذوطس 1وأوات تيورج  ت شاك   -12

 3اذ ما باألط ذا ق و  ذا  يدمذاد ا    ع أهنكا  تيندول ت ر د  باراار باألهن اوق ورجيمص و 
 . وجمة  وت ةاجب  عد   ق(19)ا ما تي ناج وتألط ا  ور قم  بمو وكو  م ع تراار باألهن او 5و
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وو  ذذا    رتمذذ  تيب ذذاج تيك ذذا ق ر يو ذذ  أي جذذااو  ير ذذاو    يذذ ت  قايذذ  تألهنذذ او ذوي  -13
 . (20)بدمكاا   واوتمل إىل تألماك  تيع ي   و اعاج  أو يرةدى تس

 العامة إلقوق اإلنسان وهدابلر السلاسةاإلطار المؤسسي والبنلة األساسلة ل -3 
 ذذوا تسانذذا  إىل أ  أقذذ  أهذذمل تيرطذذورت  تيذذع قذذ ثت   تيوط  ذذ  اةانذذ  ت أهنذذار   -14

تيذ ورم تألوىل يالاذرةمت  تيذ وري تيشذامل هذو  جما   ايذ  و ةايذا ق ذوا تسانذا    اذاموت م ذل
بواذذ   ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا    اذذاموت.  2013إاشذذاج مكرذذ  أمذذا ت رتذذاا   عذذاص 

وتاذذذة  تي طذذذاا يذذذ ع عدذذذة إاذذذ اد وريذذذ   ا   شذذذمية هااذذذ تر سقكومذذذ  اذذذاموت تسث ذذذاج عدذذذة وي ب ذذذي 
 . (21)ا ق و  ا   بادئ باري إىل ت ةان  تيوط    ا وا تسان اماي  ق وا تسانا 

. 1988ا ا وا تسانا  إاشاج مكر  أما ت رتاا م ل عاص  ورقرتت م رتم  أوا اا -15
  ت ةان  تيوط    ا وا تسانا   2013أابح   عاص ج  مكر  أما ت رتاا رقبت بكو  و 

 نذذذا  يدم ذذذ ئ تتذذذادئقاذذذاموت بذذذ عمل إاشذذذاج   ذذذ  ا ذذذوا تسا 3. وأواذذذت تيورجذذذ  ت شذذذاك  (22)اذذاموت
 نرضذذ  ها اذذاموتق و  ذذوص بو ذذع ا ااذذا  ومبذذادئ  و  ه ذذ  يدر ذذ ي يشذذوت ل ق ذذوا تسانذذا  

ا وا تسانا  أو بد ت   ةال  ا ا م       م ط   تحمل ئ تتادي ر متدك  تيوتردم م  بد ت  
 . (23)تي مع بنب    تو  تألعما  تين اا  

و  م ذ  تترمذع  مة    باسعاج   م  وزترم ت ذمأمداشاج وق م ب 4تيورج  ت شاك  هنار  وأ -16
ن ااذذذ  تياطذذذوم إجياب ذذذ  يذذذو  ةايذذذا     ذذذل ذيذذذك ةرذذذي . وي2015عذذذاص وتير م ذذذ  تر رماع ذذذ ق   

باسعاج  و نذا   نذ ى ت ذوترد و رتذا م ت هذود يدر   ذل تي ةذا  ين ااذا  يإلعاجذ  ت رةد   وط    تي
 .  (24) شمل ت م ع   تيبد 

أاذذ  ي ب ذذي اكومذذ  اذذاموت أ   ضذذع ا ااذذ  وط  ذذ  أو  و ذذ  إىل اذذ  وا  وهنذذ  أهنذذار و  -17
 . (25)ةااا م  تقر ا ا  ع د   وب ا  مل ب يد  يد ر ا  تيشابا  تياليت ي مو  ةد 

  ااموت قكومذ  اذاموت بذأدتج دور ج ذادي   م ط ذ  تحملذ ئ  (26)ي  اوأوات رتبط   ا ا -18
 ع ت رةد ذذذ   ادو ذذذي ت ذذذ   وو ذذذع ا ااذذذا  يدر ذذذ ي  مذذذع ت ةدومذذذا  تتذذذادئ بشذذذأ  ت وت ذذذ

ت رةد    ادو ي ت   ق وت  و  ت  ن  ق واوال ت      ااموت  وت ناةل ت رةد   بايكشن ع  
تتويذذذ  ت  نذذذذاا    وتيد ذذذ  تيشذذذذامد  يدةم ذذذعق وت نذذذذاةل ت رةد ذذذ  بذذذذاارالف تأل نذذذاص  وتصذذذذ ما  

رشذذذمية    م ذذذع تي ذذذوتاا ت رةد ذذذ  ب ذذذوال ت ذذذ   و ذذذما   طاب هذذذا مذذذع ت ةذذذاي  وت ذذذوتد  وت مت ةذذذ  تي
 . (27)ت ةاف هبا دوي ا  

وأوات م رتم  اذ   تألاذمم   اذاموت قكومذ  اذاموت بضذما  ممت ةذ  و طذويم تين ااذا   -19
تيوط  ذذذذذذذ  تي اةمذذذذذذذذ  يكذذذذذذذذي  شذذذذذذذذملة دمذذذذذذذذه تيرةدذذذذذذذ مل تيشذذذذذذذذامل يدةذذذذذذذذ       ذذذذذذذذع ت  ذذذذذذذذاهه تي رتاذذذذذذذذ   

 ذب   شذابا  تيذاليت يتاكوم ذ  وتصااذ  ومذ ترس تيك ذاة (  وإ اقذ   ذمو  ةدذ مل ب يدذ  يد )ت  ترس
و ةايذذذا ت شذذذاورت  مذذذع تيشذذذبا  وتترمةذذذا  ت  ا ذذذ   وزيذذذادم تي ذذذ رم ت ةانذذذ    ققوتمذذذل أث ذذذاج تي رتاذذذ 

 .  (28)وتيوعي بشأ    ع تا وا وت ةدوما  ت رةد   باي    ت  ن   وتسجناب  
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وأواة ممكا تيالجرل   تيةاا بر   ذل ا ااذا   ةذاف ب  مذ  تا ذام  أل  تية ذن ت  ذاا  -20
 م   تيرمرذعنذاو ت ويضذما  عادم ما يرنب    و ام أع تد أككم م  تي ناج با  ارا  مذع تيم ذا ق 

 (29)ي ب ي يناموت أ    مه ت ناوتم با ت  نا     ع ا اااهتا  قبااى   تا ام يدةم ع

إىل أاذذذ  ي ب ذذذي ينذذذاموت أ   ضذذذع اطذذذ  عمذذذل وط  ذذذ  هنذذذامد   1وأهنذذذار  تيورجذذذ  ت شذذذاك   -21
. وأواذت تيورجذ  (30)يدر  ي تلت ت و وال عدذة منذرويا  مرةذ دماألهن او  كا    تراار ب

 مكذذا عدذذة  ك  ذذن ت مهذذور بشذذذأ   ققكومذذ  اذذاموت بر رتذذ مل  ذذال  يروع ذذ  ت مهذذور 1ت شذذاك  
 . (31) شب  تامال  تيناب   تيع ارتمرها بشأ  تية ن    ت مأمو ي يألط ا ق ترار ال  ت  ن

وأهنذذذار تتدذذذ  تيذذذوطس يدمذذذمأم   اذذذاموت إىل أاذذذ  ي ب ذذذي يد كومذذذ  أ   دذذذرم  ت نذذذاع م  -22
ت ةانذذذذ   رةايذذذذا تيذذذذ رتمل تير   ذذذذ  وت اي ذذذذ  مذذذذ  تيبدذذذذ ت  ت ر  مذذذذ  تي مذذذذو يكذذذذي   ذذذذ ص تيذذذذ عمل ت ذذذذاد ي

 . (32)م  يدم رتما     تاكو 

هنفلذ االلت امات الدوللوة لإلقووق اإلنسوانل موا مرادواة القوانون اإلنسواني الودولي  -باء 
 الوازب التطبلق

 المساواة وددم التملل  -1 
 ةدذى  اذ ما   مذا ق وث زيذادم   ترعذاتف   ذوا ت ذمأمق ور 3رقرتت تيورج  ت شاك   -23

 ذات  ت ذمأم    اد اذاموت. وعدذة تيذم مل مذ  هذل  تيايذادمق رباألدوتر وت  ااذ  تي  اديذ  تيةد ذا   تجر ذ
وجمذذاي  تي ذذم  ق ذذو تيك نذذ   رمةذذا  تتاذذاموت  ةذذال مذذ  تيرهمذذ ص   ت  ااذذ  تاكوم ذذ ق و  

 وت ذذ  ع بذذا  ع يذذ م ي ب ذذي تذذا أ   ر طاهذذا يكذذي  نذذر    ق ذذا  مذذ  ت نذذاوتم   تيرمرذذع بذذاا وا. 
  متركذذل بايكامذذل ريراتمهذذا   ت نذذاوتم وعذذ ص تيرم  ذذا وأ   ك ذذل اذذاموت بذذأ 3و واذذي تيورجذذ  ت شذذاك  

  تي  مذذذ   وأ   ذذ عمل ت ذذذمأم تيذذع  ذذذاأس  بذذذا تيم ذذل وت ذذذمأم عدذذة عمذذذل مرنذذاو  تيرنذذاوي   تأل ذذور 
و ك ذذذل  ذذذو م  ذذذمو مركا  ذذذ  أمامهذذذا يدمشذذذارك    عمد ذذذا  اذذذ ع تي ذذذمترت  تين ااذذذ    (33)تألاذذذمم

جوتا  هذذذا ت رةد ذذذ  بايرمك ذذذل تين ااذذذي مذذذع تيراتماهتذذذا  و ذذذ  ت  اج ذذذ  وأ   ذذذوتةمل يدمةرمةذذذا  وتي ذذذم   
تي ضذذاج عدذذة   ذذع أهنذذكا  تيرم  ذذا  ذذ  ت ذذمأم  وأ   ر ذذل تيرذذ تب  تير ذذ      يد ذذ  مذذ  تراذذرال  

 .  (34)با ت  نا   تي معا تيرشميةي وتير   لي يد كوم 
تألام  وع   كوم  ااموت بروا ع اطاا بمتمه وأوات ت ةان  تيوط    ا وا تسانا  ق -24

تحمل   تصطذ م يدضذ ايا   كا    ت وتجن تر رماع   وتيك ا    تيندب   إزتج  ل ت مته ا   وتي رتم  
 ب   قوتمل بنب  أ ةا    ن      جااوا  ق و   ا تادو  تيطب   تيند م  ت   و   ا تياليت ي

 . (35)اكوم   تيةامد  مع   ايا تر ر ا  وا اى تحملارصت   تي عمل ت اا يدم رتما  
و شذذ  ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا  إىل تر ر ذذار بو ذذ  عذذاص يدذذوعي  ذذا هذذو م  ذذود  -25

با ناوتم   ت شارك ق ووثار ذيك عدة تألهن او ذوي تسعاج . وعدة تيذم مل مذ  أ  تية يذ  مذ  
هن او ذوي تسعاجذ   رطذابى مذع تي ذااو  تيذ وا ا ذوا جوتاا وا اا ا  ااموت تيع  رةدى باأل
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تسانذا  ذي تي ذد ق  داذ  ي ب ذي ينذاموت أ   بذل  ت ايذ  مذ  ت هذود ير   ذل هذل  تين ااذا  عدذة 
 قكومذذ  اذذاموت بر رتذذ مل  دذذ  يروع ذذ   ذذوا تسانذذا اتي  ذذو تي ذذ  ح. وأواذذت ت ةانذذ  تيوط  ذذ  

  تألاذذذمم و  ت  ذذذاطى تيمي  ذذذ ق يذذذ عمل تقذذذاتص اذذذ ما عدذذذة منذذذرو  ور ق  ذذذع هنذذذمتةح جمرمذذذع اذذذاموت
 . (36)ق وا وكمتم  تألهن او ذوي تسعاج 

إىل تصطذذوت  تسجياب ذذ  تيذذع تختذذلهتا اذذاموتة إي ذذاج تألقكذذاص  2ت شذذاك   تيورجذذ وأهنذذار   -26
سااثق وقرتم تيرم  ا   ترار  تص باراذر اد إىل " تيلكور هن     تتار ا "ت  اة   تيع  رتم 

وتارهاكا  ق وا تسانا  ذت  س اج أ ةا  تية ن  تيب ا  ت شالت  و  ت  ن    وتيروج ع عدة 
  ط ذ  سعذال  تيذوزتري ي ذا  تباراذر اد إىل ت  ذو  ت  نذ   وتتويذ  ت  نذاا    وتير ذويت تي د  
. (37)وإاشذذذاج ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا  قنذذذكا  وتير م ذذذ تحملذذذ ئ تتذذذادئ بشذذذأ  تيواذذذ ا و 

اذذاموت بذذأ   د ذذي  ذذورت  تي ذذوتاا تيذذع اذذمص ياراذذ  ت ذذ   بذذايروت ى بذذا  2ت شذذاك   تيورجذذ وأواذذت 
 كا  ذذذذ  تيرم  ذذذذا حيرتذذذذم تيرم  ذذذذا أ    ذذذذ ر  شذذذذميةا  هنذذذذامال  ق و (38)هن  ذذذذا مذذذذ  ا ذذذذ  ت ذذذذ  

وي  ت  ناا   وقار  ترزدوت    ت  ن       ع جمار  تا ام بارار اد إىل ت  و  ت  ن   وتت
أ  متذذذذ ح تيةامذذذذ ق  ذذذذا   ذيذذذذك تيةمذذذذلق وتي ذذذذ  ق وتيرةدذذذذ ملق وتيواذذذذو  إىل تينذذذذدع وتصذذذذ ما   و 

 . (39)داو ا م    نا خمرد ايا   تا وا تيع متأ ح تياو ا م  ا   ت    
 ي ا ذذذ ايد اوت بذذذاي ةوم    طب ذذذى تامايذذذ  تيةامذذذ  وتعذذذاف تتدذذذ  تيذذذوطس يدمذذذمأم   اذذذام -27

(faafafines)  ذذا   ذيذذك  ق يذذ مبطذذما عارهذذال ق ذذوجهمل رأل ذذمل يرةم ذذو  يالعرذذ تج وت ضذذاي   و 
 .(40)ترعر تج ت  ني

ورقظ ا  وا  وهن  أ  أق  أهنذكا  مةااذام تألهنذ او ت  ذابا بذأممت  ع د ذ     -28
تيذوعي بشذأ  تسعاجذ .  ووتاةذ تص تراذرةاب  ت  ااذب  يبذ قعاجذ اسبااموت هذو تيواذمل تيذلي ي ذا  

ويأ رتذم إىل تألمذمت  تية د ذذ    اذاموت   مةرتذمل تألق ذذا  عدذة أ ذا ي نذذت إعاجذ   ويذليكق ه ذذال 
تيرذ ال تيذع   تاذات  ة اتسعاجذ  ب  ذ   ةايذا هبل     ما يرةدىاكوم  توعي وجبو  يايادم قا   

 .(41) رةدى باي ا ا م  تألممت  تية د   وتيرمويل ت  اا  يديتمه
  دلى شخصل ري الإللاة والإلرية واألم فرد حق ال -2 

إىل أ  تية ذذن ت  ذذاا وت  نذذي وترعرذذ تج عدذذة تألط ذذا  هذذي  3ت شذذاك   تيورجذذ أهنذذار   -29
تاكومذ  بذاي ع  3ت شذاك   تيورجذ وأواذت .   هامشكد    ةريور  ات     ااموت ظوتهم م رشمم

ع وبذذا  أهنذذ  عدذذة  ذذمتةمل تية ذذن ت  نذذي وترعرذذ تج عدذذة تألط ذذا ق و ةايذذا جوتا  هذذا  ذذم  عدذذة 
تيلي  يم كبذو   م ذ  وتيرةة ل بداشاج اةل يألهن او ت رةد    ماي  تيط ل   هل  تتار  

 . (42)ترعر تج ت  ني عدة تألط ا 
 أيذا    تيوط    ا وا تسانا  أ  م  تيوت   مةا ذ  تية ذن دتاذل ت  ذا  و ةر   ت ةان -30

ي ب ذذي  قمكذذل تية ذذن ت  ذذاا قتيشذذاةع بذذأ  ت شذذاكل تألاذذمي كذذا  اذذوال ت ذذ   وتيةمذذم.  ارعر ذذاد 
تي ذذم . وجذذ  تختذذل  اذذاموت " دتاذذل ث ا ذذ  تي ذذمت"قدهذذا دتاذذل تألاذذمم  نذذاع م أ متدهذذا يةذذاز 

ق ويكذذذ  مةم ذذذ  2013وال بةذذذ  إاذذذ تر جذذذااو  اذذذالم  تألاذذذمم يةذذذاص  ذذذ تب  يدر ذذذ ي تذذذلت ت و ذذذ
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ت مهذذذور ةذذذ ودم هبذذذلت تي ذذذااو ق وكذذذليك بك   ذذذ  تيشذذذموال   تس ذذذمتجت  تي ااوا ذذذ  ت ا بذذذ  عد ذذذ . 
وأوات ت ةان  تيوط    ا وا تسانا  قكوم  ااموت بايةمل مع تتذاي  تي مويذ ق وتينذدطا  

تيةامد    هلت تتا  يايادم وعي ت مهور ب ااو  االم  تألامم  ت ة   ق وت  رتما     تاكوم  
ق وتس متجت  تي ااوا   ت ا ب  عد  . وأوات ت ةان  تيوط    ا ذوا تسانذا  أيضذا  2013 يةاص

مايذ  تألهنذ او تيذلي  يبدن ذو  يرضذم    ا ذا  يرةدذى   2013مت ة  جااو  االم  تألاذمم يةذاص  
 .(43)  ذيك تية ن ت  ني ا  قة نتيع  قار  

 2013عدذذذة تاكومذذذ  ساذذذ ترها جذذذااو  اذذذالم  تألاذذذمم يةذذذاص  3وأث ذذذت تيورجذذذ  ت شذذذاك   -31
و طب    قاي ا  عدة تيذم مل مذ  و ذود قا ذ  إىل زيذادم تيذوعي بأقكامذ ق ور اذ ما تألقكذاص ت رةد ذ  

أ   3قرتذذت تيورجذذ  ت شذذاك  بذذأوتمم تامايذذ  وتيذذ هه ت رةذذ د تي طاعذذا  يدر ذذ ي يدة ذذن ت  ذذاا. ور
( ت رةد ذذذذ  A/HRC/18/14) 32-73 واذذذذ   تي ميذذذذى تيةامذذذذل ت ةذذذذس باراذذذذرةمت  تيذذذذ وري تيشذذذذامل 

ا    ذذل بةذذ ق وأواذذت تاكومذذ  بذذأ     ذذل عدذذة و ذذ  تينذذمع  هذذل   -برةذذما تر ر ذذا    تيذذاوتج 
 .  (44)ت  ااب  وتيكا   با وترد  2013تيروا   وأ  متو      ل جااو  االم  تألامم يةاص 

 اذاموت وطذمتز تا ذام  تيذوطس وأهنار  ت ةان  تيوط    ا وا تسانا  إىل أ  تي ذااو   -32
(fa’asamoa  كد همذذذا يذذذ ي ا  ترعرذذذ تج ت  نذذذي واذذذ اى تحملذذذارص. وعدذذذة تيذذذم مل مذذذ  ذيذذذكق  ذذذد )

 نذذي واذذ اى تحملذذارص ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا    اذذاموت  شذذةم بذذاي دى أل  ترعرذذ تج ت 
هما واطاج همذا ت ةدوما  وتيب ااا  تسق اة   ع  طب ةر راة تص و   ااموتق يارارا  م رشم ا  
ع  ذيكق  د  تألط ا  تي  ار ي نوت عدة عدمل با ه  تيع ي ب ي تمل تيدةوج وأاباهبما. و ضال  

ط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا  بذذذأ  إي هذذذا يإلبذذذالال عذذذ  ترعرذذذ تج أو اذذذ اى تحملذذذارص. وأواذذذت ت ةانذذذ  تيو 
 رةذذاو  قكومذذ  اذذاموت مةهذذا ومذذع ت  رتمذذا   ذذ  تاكوم ذذ  ت ة  ذذ  ير رتذذ مل  دذذ  يرك  ذذن تترمذذع 
سزتي  اوج تي همل تحمل ئ   ذوا تيط ذل. وي ب ذي يدمةانذ  تيوط  ذ  ا ذوا تسانذا  أ   ةمذل مذع 

 تألط ا  واذ اى تحملذارص عدةوترعر تج ت  ني ترعر تج   قار  قكوم  ااموت س متج    ى 
 .(45)يدط لممتع    كو  وو ع ابل يإلبالال 

أ   ةمذذذل قكومذذذ  اذذذاموت تألمذذذور تتامذذذ  وأهنذذذار ت مكذذذا تيذذذ وا   اهضذذذي تيرم  ذذذا أ  مذذذ   -33
عدذذة بذذو تيذذوعي بذذأ  تية ذذن ت  ذذاا وترعرذذ تج ت  نذذي  ذذا اذذدوكا  ر  كذذ   (46)(fono) واذذو و

كةامذل خت  ذن     (47)(ifoga) إي و ذاتيدةذوج إىل ط ذوس   م  أ    مدهما أيا  كا  تيرتمفق و 
تحملذذاكمل. ويذذليكق يواذذي ت مكذذا تيذذ وا   اهضذذي تيرم  ذذا اذذاموت بداذذ تر  شذذميةا  يرةذذما تية ذذن 

و ةل تر ر ا  دتال تيذاوتج  ذ  جذااول. وي ب ذي يدرشذميع أ  ينذمح  ق   ت مأم ب    ااا 
  متجت  ت  ا ذ  وت  اة ذ مذا يرةدذى بذاسعدذة  ةذويف    اا ذو بأيضا  يدض   /تيش ع تي ذا ي 

. ويضذذما  ت نذذاجي  تي ضذذاة   وتر نذذذاا   تألقكذذاصق يواذذي ت مكذذا تيذذ وا بداشذذذاج عدذذة تينذذوتج
 . (48)ارتاص يما  تألقكاص

ر ر ذذذا  تيككذذذ  مذذذ  قذذذار  ت   ر يذذذرمل  وث ذذذىوأهنذذذار  م رتمذذذ  تيب ذذذاج تيك ذذذا  إىل أاذذذ -34
 .(49)ت  ا  بنب  ت وتجن تترمة   تيشاةة  تيع ر  شةع عدة تسبالالوترعر تج دتال 
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وأهنار  مبادرم إ اج   ع أهنكا  تية ا  ت ن ي يألط ذا  إىل أ  تية ذا  ت نذ ي  -35
يألط ذذذا    اذذذاموت  ذذذ  جذذذااول   تي رتذذذاص ت  ذذذاةي يك ذذذ   ذذذ  ةرتذذذور إر  اة ذذذا    ت ذذذ ترس و  

وأاذذ   ذذ  ةرتذذور   أواذا  تيمعايذذ  تيب يدذذ  أو ت  ذذا . وتيرواذذل إىل قرتذذم  أواذا  تيمعايذذ  تي وم ذذ ق 
كامذذل يرطدذذ  إاذذ تر  شذذميع حيرتذذم اذذمتق  تية ذذا  ت نذذ ي   هذذل  تألواذذا  ويد ذذي اذذمتق  

مشذذذذموال جذذذذااو  رعايذذذذ   ويرذذذذ ح .1961ع يةذذذذاص   مماذذذذوص تيم نذذذذتيذذذذوترد تاذذذذى   "إاذذذذات  تية وبذذذذ " 
مذذذذ  يكذذذذ   قتيالزمذذذذ   قاي ذذذذا ق  ماذذذذ  ير   ذذذذى تساذذذذالقا  تألط ذذذذا  و ذذذذايرهملق ت اريذذذذ  م اجشذذذذر

 .  (50)يد  اص بليك   ة يدتيوت   
وب ذ   اااذ  بةذ  اذاعا  تيباعذ ق تألط ذا  أ  تارشذار إىل  3ت شاك   تيورج وأهنار   -36

 تيورجذذ ومنذوهمل تر رمذذاعي. وأواذذت  همل ةدذذ محيذذو  دو   قتيةطذل ت  راذذ  أث ذذاج تيذ وتص ت  راذذي و 
ريراتماهتذذا  و ذذ  ت  اج ذذ  م رتمذذ    ذذا  باختذذاذ  ذذ تب  يد ذذ  مذذ  عذذ د تألط ذذا  تيباعذذ  و  3ت شذذاك  

( ت رةد    رتم أاوأ أهنكا  عمل تألط ا  وتختاذ  ذ تب   وريذ  يد ضذاج 182تيةمل تي وي   )رجمل 
 .(51)رير اا بايةملن  ت( بشأ  تا  تألدىن ي138وت  اج   م رتم  تيةمل تي وي   )رجمل ق عد ها

 إاامة العدلل بما ري ذلك اإلرالت م  العقوبة وسلادة القانون  -3 
ير  ص تحملمز م ل وام تارةمت    ما يرةدى رقرتت تبة  أ   ق3ت شاك   تيورج أهنار   -37

بدجامذذ  تيةذذ  ق إىل أ  تيواذذو  إىل تي ضذذاج   اذذاموت ر يذذات   ذذ  كذذاف ور ي ذذوص عدذذة ت نذذاوتم. 
تصذ ما  عدذة همل تير   ت  تيع أأ ميت عدة االق ا  أما ت رتذاا و أجيهل ال يات  ت مهور  

 ذذ  جذذادري   ية يذذ  مذذ  تينذذكا وت. 2013 و ذذ  جذذااو   ةذذ يل اذذالق ا  أمذذا ت رتذذاا يةذذاص 
أ ةذذا  تحملذذاما أو  مذذل  أل ذذمل ر ينذذرط ةو ارتذذاص تحملذذاكمل تيدةذذوج إىل  ذذاما و عدذذة تراذذرةاا   

د ذذااو  تترمةذذيق يممكذذا  إاشذذاجتاكومذذ  عدذذة جمترهذذا  3ت شذذاك   تيورجذذ وه ذذأ  تحملذذاكمل.  كذذاي ن 
وأواذذت بايرةة ذذل برمويدذذ  وإاشذذاة  ك  مذذ  أاااذذ    قمذذ  هنذذأا  أ  ينذذاع  تينذذكا  ت همشذذا

روع ذذ  ت مهذذور  ةايذذ  ي بايةمذذل عدذذة و ذذع بذذمتمه 3تيورجذذ  ت شذذاك  يدنذذكا    اذذاموت. وأواذذت 
 .(52)بأدوتر مكر  أما ت رتاا

ورقبذت ت ةانذ  تيوط  ذ  ا ذوا تسانذا    اذاموت بذايرطورت  تألاذ م تيذع قذذ ثت    -38
 ذا   ذيذذك إاشذذاج وي ذ  منذذر د  يماذذ  أمذاك  ترقرةذذازق وإاشذذاج ةكمذذ   قارتذاص تي ضذذاج ت  ذذاةي

مذذذ  اذذذال  جذذذااو  تينذذذةو  وت ةانذذذا  تاذذذر  ثت تيشذذذبا ق وطاة ذذذ  مذذذ  تساذذذالقا  تيذذذع 
. وأواذذت ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا  قكومذذ  اذذاموت بذذأ     ذذل 2013تساذذالق   يةذذاص 

ق وتيرواذ ا  تيذوتردم     ميذم 2013جااو  تينذةو  وت ةانذا  تساذالق   يةذاص ب ورم كامد  
  رذذذ ص ممتكذذذا ترقرةذذذازق ت ذذذةر    عذذذ  عمد ذذذا  ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا    اذذذاموت 

إمذذذ تد تينذذذةو  با  ذذذا ق و نذذذا منذذذرو  تي رتا ذذذ ق وال  ذذذاو  مو ذذذتيذذذلي ير 2015قايمت /يوا ذذذ  
نذذذذة اجق وو ذذذذذع عمد ذذذذ  ج ااذذذذ   يالاذذذذذر متجق و نذذذذا تيواذذذذو  إىل تيمعايذذذذذ  تيو  ذذذذ  ن و  ذذذذل 

 .(53)ينة اج ك  ن و  ري  مهس وإعادم  أه ل هنامد  ي ا  تتي      وو ع و    ل بمتمه 
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والإلووق رووي معلووات والتجمووا السوولميل وهكوووي  الجالتعبلوور ل وحريووة حريووة الوودي  عو المعتقوود -4 
 المشاركة ري الإللاة العامة والسلاسلة

 ةر   ت ةان  تيوط    ا وا تسانا  أا  ي ب ي مةا   مو ذوال مشذارك  ت ذمأم   اذ ع  -39
تي ذمتر عدذذة ت نذذرويا تي ذذموي وتيذذوطسق وأ  تيرةايذذا ت شذال مذذ  هنذذأا  أ  يذذةدي إىل  نذذا متك ذذل 

ق قكومذ  اذاموتبذأ   بذو ت نرويا. وأوات ت ةان  تيوط  ذ  ا ذوا تسانذا  ت مأم عدة هلي  
ق تيذذوعي باي ذذورم تي مط ذذ  يذذألدوتر ت  نذذاا   ت  رتمذذا   ذذ  تاكوم ذذ  ت ة  ذذ مذذع بايرةذذاو  مةهذذا و 

 .(54)عدة   ع منرويا  تترمعوأثمها عدة ت مأمق عدة أ   نره ف كال  م  تيم ل وت مأم 
 عمل وري ظروف دمل دادلة ومؤاهلةالإلق ري ال -5 

أهنذذذار اذذذ  وا  وهنذذذ  إىل أاذذذ  ي ب ذذذي يد كومذذذ  أ   مت ذذذع جذذذوتاا تراذذذر  تص يضذذذما   -40
 .(55)مةا   مو وال تيرم  ا مةا    ةاي      ع أماك  تيةمل

 الإلق ري الضمان االزتمادي وري مستوى معلشي الئق -6 
   ت وتزاذذ  تيوط  ذذ بذذأ   ماذذ  مذذ  اذذاموت أواذذت ت ةانذذ  تيوط  ذذ  ا ذذوا تسانذذا  قكو  -41

ت نذذمام بذذذ "ت ذذاج مذذ   2016-2012ير   ذذل تصطذذ  تي طاع ذذ  يد ذذام ت نذذر تم  تألمذذوت  تيكا  ذذ  و 
 .(56)2010أ ل تا ام" وتين اا  تيوط    ت رةد   باي مف تي  ي يةاص 

 الإلق ري الصإلة -7 
إىل اذذ ما  تي ذذ   ت  نذذ    أواذذت م رتمذذ  اذذ   تألاذذمم   اذذاموت بضذذما  تيواذذو  -42

وتسجناب ذذذذ   م ذذذذع تألهنذذذذ او دو  مت  ذذذذا ي ذذذذوص عدذذذذة ت ذذذذ   أو تيطب ذذذذ  تر رماع ذذذذ  أو تيو ذذذذع 
  ذذ ميتألجد ذذ . وي ب ذذي ينذذاموت أ   ر ذذل  ذذ تب  إجياب ذذ  ومدمواذذ  يرذذ ري  مو ذذع تر رمذذاعي أو 

وأ ذا ت أ  ه ذال . (57)واذمي  و ةايذ  ير ذ ا هذل  تصذ ما قنااذ   تيمعاي  تي     عدة طما
 .(58)اص ما  تي    ب   ما يرةدى  تي ضايا ت رةد     وا ت مأم تيمي    م ت  ع د
 قتي وع ذذذذ  منذذذذاةلوأواذذذذت ت ةانذذذذ  تيوط  ذذذذ  ا ذذذذوا تسانذذذذا  قكومذذذذ  اذذذذاموت  ةا ذذذذ   -43

عدذذة  يد ذ رمتترمذع  وم هذوص ق  ذاطى تيمي  ذذ  وتي اة ذ   تيواذو  إىل تيمعايذ  تي ذ      توتي ةذوم 
 .(59)د ع راوص تيمعاي  تي     م  اال   ال  يدرك  ن تي  ي

وأواذذت م رتمذذ  اذذ   تألاذذمم   اذذاموت  مذذع ب ااذذا    ذذوص عدذذة تألديذذ  عذذ  أاذذبا   -44
 ذذ ل منذذرويا  تاذذرةما  ت ذذمأم  وتاذذع تامذذلق ور اذذ ما بشذذأ  جمموعذذا  منذذره    ةذذ دم مذذ  

ا يرةدى  وتاع تامل. وي ب ي اكوم  ااموت أ    وص تينكا   ةال م  ع ص  دب   تقر ا اهتا   م
 .(60)تي ناج وتي ر ا ا    مع ب ااا  ع  تس ها     تآلم  ب     نة ل وثار  عدة 

 3ت شذذذذاك  تيورجذذذذ  ق أواذذذذت (A/HRC/18/14) 36-73و  مذذذذا يرةدذذذذى بر   ذذذذل تيرواذذذذ    -45
ةذذامدا عذذ د تي ك ايذذ    ذذما   اذذاموت بر نذذا اوع ذذ    ذذ ا اذذ ما  تيمعايذذ  تي ذذ    مذذ  اذذال

يذذرمل إراذذاتمل إىل ممت ذذى تيمعايذذ  تي ذذ      ت  اطةذذا  و  ممكذذا ت ذذوترد تيمة نذذي   تيذذلي طب ذذا تي
وتيرمذاس ت نذاع م  قعدذة ت ذ ح تي رتاذ   يطال  ت در  ذا بكد ذا  تيطذ ق و  ت وزيادم  مو

 .(61)تي هو  باي    وتيوجاي  تألااا  ت  ح تي رتا    و ةايا تا و  عدة ايادم  مو يتيك اة   
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 الإلق ري التعللم -8 
أهنذذذار  ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا  إىل أ  اذذذاموت  نذذذ  عدذذذة ت نذذذار تي ذذذ  ح  -46

تألط ذذا  تيذذلي  ق ذذو اذذاوز  انذذب   نذذة ل هذذ تف تسمناة ذذ  يألي  ذذ  تألمذذ   2ير   ذذى تتذذ ف 
عدذذة ت نذذرو   مل تربرذذ تةي تسياتمذذي تيشذذامل تيرةدذذ   اذذ   14واذذ وت   5 ذذاتوى أعمذذارهمل بذذا 

تربرذذ تةي وتيكذذااوي   اذاموت جمذذال  و ذذ  ارتذذاص  تيرةدذذ مل. و 2005  ت اةذذ  م ذذل عذاص  90تحملدذي 
ت  را     ااموت. وأوات ت ةان  تيوط    ا ذوا تسانذا  قكومذ  اذاموت بر ذ ا تتاا    ح ت 

 قد مل يكي يكو  تيرةد مل تربر تةي   اذاموت جمااذا  متامذا  يدرةتيةم     ت ناع م يد   م  تيركاي ن
يد ذذذ  مذذذ  عذذذ د تيطذذذال    اذذذ  تي رتاذذذ  تيةذذذامدا   2009جذذذااو  تيرةدذذذ مل يةذذذاص إا ذذذاذ و ذذذما  

 .(62)كذباع  مرةويا   تيشوترال
أهنذذذذار  تيورجذذذذ  (ل A/HRC/18/14) 39-73و 38-73و  مذذذذا يرةدذذذذى بر   ذذذذل تيرواذذذذ را  -47

تيرةدذذ مل   اذذاموت إياتمذذي تبرذذ تج  مذذ  اذذ  تصامنذذ  مذذ  تيةمذذم وقذذ  تيمتبةذذ  عشذذمم إىل أ   3ت شذذاك  
م  تيةممق ويك  ر يات  ه ال تية ي  م  تألط ا  تيلي  يرنذكةو ق بشذكل مد ذو    تيشذوترالق 

و    ذ ا  2009ب ر  م  ترير اا با  راذ ق ور يذات  ه ذال    ذ    إا ذاذ جذااو  تيرةدذ مل يةذاص 
بايذذادم  3 دىن مذذ  ت ذذوترد يضذذما      ذذل  عدذذة تي  ذذو تي ذذ  ح. وأواذذت تيماذذاي  ت شذذاك تاذذ  تأل

 .(63)ت وترد ت اي   وتيمجاب  يضما  تير   ل تيكامل ي ااو  تيرةد مل
ق ذوا تسانذا  مو ذوال تيرك  ذن   جمذا  أ  ذكم  م رتم  تواذ اا ا ا ذوا تسانذا  و  -48

ت ةانا  تيرةد م   تبر تج  م  تيرةد مل تربر تةي وق  ت ذامةي   ويوي      ع ا  رل م اص تأل
هنذذامد  وإب تع ذذ  أ  يدهذذمل أهذذاا اذذاموت  ةد م ذذ  إىل أ  مذذ  هنذذأ  و ذذع م ذذاهه   اذذاموت. وأهنذذار 

عدذذة موتاذذد   نذذا ق ذذاهتمل تي وم ذذ  وإثذذمتج روى تيرضذذام  يذذ يهمل. ومذذ  هنذذأ    رتذذ مل مذذةمتم وطذذس 
 ماراا  تيمته   و بذاد  تأل كذار تنا  أ  ينمح بر   مل أ ضل ق وا تساتيرك  ن   جما  ع  

 .(64)مبادرت    ي مم  أ ل تختاذ 
 الإلقوق الثقارلة -9 

 هذذذمل تيةالجذذذ  بذذذا تألمذذذور تتامذذذ  أهنذذذار  ت ةانذذذ  تيوط  ذذذ  ا ذذذوا تسانذذذا  إىل أ  مذذذ   -49
fa’asamoa ( وتي رتذاص تيذ وا ا ذوا تسانذا . طمتز ق ام )وا تسانذا   نذر      ذأهذاا اذاموت

وبا كلق  د   .وع ص تيرةاة  وت ناوتم وع ص تيرم  اإىل تي  مل تألااا   ت رمكد    تيةا    وتياتبئ 
تا ذذام   اذذاموت ينذذر   إىل جذذ مل أاااذذ    و ذذ  تير اعذذل تر رمذذاعي مكذذل ترقذذاتص وتيكمتمذذ  طذذمتز 

تسانذذا  أ  ت بذذادئ تي وي ذذ  ا ذذوا وط  ذذ  ا ذذوا تيةانذذ  ت وتاذذ  وتامايذذ  وتص مذذ . و ةر ذذ  
ت ةانذذ  تيوط  ذذ  أواذذت ةذذاز بةضذذها تآلاذذم. و يطذذمتز تا ذذام   اذذاموت يتسانذذا  وتي ذذ مل تألاااذذ   

  جمذا  ق ذوا تسانذا  بأ   ضذطدعق  ايذ  مذ  أاشذط  تيروع ذ   ا وا تسانا  قكوم  ااموتق
 . (65) ي  ت  اه مل تصاط   قو  ق وا تسانا    ااموتبب     
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 األشخاص ذوو اإلدااة -10 
دب ذذذاجق يباختذذذاذ تيرذذذ تب  تيالزمذذذ  يرةايذذذا     ذذذل تي ذذذااو  تيذذذوطس  4 أواذذذت تيورجذذذ  ت شذذذاك  -50

وتراذذات  ة ا  تألاذذم   قبدعاجذذ برذذو   إمكاا ذذ  تيواذذو  يدم ذذابا تيرو  ه ذذ  ت رةد ذذ  وت بذذادئ 
إىل تصذ ما  وتي  ذل وت ةدومذا  وتيب  ذ     ذع تألهنذ او ذوي تسعاجذ  تيمتم   إىل  نذا واذو 

ت شذذاك  اذذاموت عدذذة موتاذذد   هودهذذا ير ذذ ا ت ذذوترد ورجذذ  ت اديذذ . و ضذذال  عذذ  ذيذذكق هنذذةةت تي
تيكا    ي عمل تير   ل تي ةا  يإل متجت  تيع  ر لها  مج  تيةمل تيوط    ت ة    باسعاجذ  وتيوقذ م 

 .(66)ت ة    باسعاج 
 شعوب األصللةاألاللات وال -11 

أهنذذار  م رتمذذ  تيب ذذاج تيك ذذا  إىل أ  ق ذذوا تألرت ذذي تترمة ذذ   ةم ذذت يدره يذذ  م ذذل  -51
 ارخي ذا ق  ب  ور جااو  مدك ذ  تألرت ذي وتيرنذة ل. وذكذم  أ  أرت ذي اذاموت تي   ذ  2008 عاص

ايشذةو  مطد ذا  ب جذ  حيردهذا مرةهذ و تيب ذاج  ذ  ت هرمذاإ  ا يرمل إدترهتا عدذة تي  ذو تي ذ  حق 
 .(67)امهاا م  أرت ي أأ   تألاد   تيع جضت أ  ار  

أواذذت م رتمذذ  تيب ذذاج تيك ذذا    اذذاموت بضذذما  مشذذارك  تترمةذذا  تألاذذد     و ذذع و  -52
و  ذذذا   بذذذادئ ت وت  ذذذ  تاذذذمم وت نذذذب    ا ااذذذ   رةدذذذى بذذذايرك ن ير ذذذ  ت  ذذذا  وخت  ذذذن قذذذ م وثذذذار 

  ذذع ت  ذذاطى عدذذة ع اذذ ما  تس اثذذ    قذذار  تيطذذوترئ وتعرمذذاد اطذذ  عمذذل يروزيذذ قوت نذذر  م
تيمي  ذذ  يدةايذذمم يدمنذذاع م    ذذما  إاةذذاج عا ذذل يدمةرمةذذا  تألاذذد   تي ذذ  م تاةذذمل تيذذع 

يواذذذذو  إىل ت نذذذذاع م. و ضذذذذال  عذذذذ  ذيذذذذكق أواذذذذت م رتمذذذذ  تيب ذذذذاج تيك ذذذذا  باختذذذذاذ  نذذذذرط ع ت ر
أي عمد ذذ    ذذاز   ذذما  أ   ذذرمل رمة ذذ  و تيشذذةو  تألاذذد     تألرت ذذي تتقذذى اطذذوت  امايذذ  

 نذذذذر  مت نذذذذب   و ت مم و تاذذذذوت  ذذذذ  باراذذذذر اد إىل ت  مرةهذذذذ ي ب ذذذذاجقتألر  يشذذذذمكا  أ  ب ذذذذ  و عذذذذ  
 .(68)تيشةو  يردك

 المسائل البلئلة -12 
هرمذذاص رأ  ه ذذال أويويذذ  ااهنذذ    رطدذذ  ت  م رتمذذ  تواذذ اا ا ا ذذوا تسانذذا  إىل أهنذذار و  -53

  ت اةذذذ    ميبذذذا  مذذذ   70ذكذذذم  أ  ق ذذذوا تسانذذذا . و و   ذذذ  ت  ذذذا  هذذذي تألويويذذذ  تيذذذع يطمقهذذذا 
  ت  ذذاطى تينذذاقد   ت    ضذذ  وأ  جذذ رت  كبذذ ت  مذذ  تيبذذج تير ر ذذ  يروت ذذ  عدذذة  و ة شذذيتينذذكا  

 .(69)طو  تيناقل
م  تير ذاين بذمتمه اشذط   ذباي ةذل اذاموت يذ   وأهنار  م رتم  تيب اج تيك ذا  إىل أ   -54

 ناع م تيةام  ت   ا تيةا ي ير   ت  ا ق  شمل تيرك ن ير   ت  ا  اماي  جطاال ت اجق وكليك 
ت نذاع م وتس اثذ  منذرو    ذ ا إىل ت  اطى تي اة  . وااموت  ا   إىل  نا   قاي  تيكوترث 

 ايذذ  يضذذما با  هذذا تي  ذذاص   قايذذ  تيكذذوترث تيطب ة ذذ ق عدذذة تيذذم مل مذذ  هذذل  تيذذيتمهق ويرةذذا عد
 .(70)ا ع تي مترعمد   يشةو  تألاد     إهنمتل ت
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إىل  3(ق أهنذذذار  تيورجذذذ  ت شذذذاك  A/HRC/18/14) 41-73و  مذذذا يرةدذذذى بر   ذذذل تيرواذذذ    -55
أ   وع   تينكا  ب ضايا     ت  ا  وأثم  ر  ات   شكل   يا  يرطد  م  تاكوم  مةا ر  ب ورم 

بددمذاج ا ااذا  تاذ  مذ  وثذار   ذ  ت  ذا  وتيرك ذن مةذ   ذم   3تيورجذ  ت شذاك   ةاي . وأوات 
ت  ذذاهه تي رتاذذ   ودتاذذل تاكومذذ  وجمرمذذع اذذاموت عمومذذا   وتعرمذذاد  ذذه مرةذذ د تي طاعذذا ق  ذذا   

 .(71)ذيك مشارك  ت  رتما     تاكوم     بو تيوعي دتال ااموت وعدة ت نرو  تي وا
Notes 
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2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

http://www.ohchr.org/
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
3 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, pages 3 and 4. 
4 JS3, Submission to the UPR, pages 1 and 2. 
5 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, pages 3 and 4. 
6 JS3, Submission to the UPR, pages 1 and 2. 
7 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, pages 3 and 4. 
8 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 8. 
9 JS3, Submission to the UPR, pages 1 and 2. 
10 JS3, Submission to the UPR, page 2. 
11 CGNK, Submission to the UPR, page 3 and 4. See A/HRC/18/14/Add.1, paras. 2 and 3. 
12 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 5 
13 Goshen Trust, Submission to the UPR, page 5 
14 Oceania Human Rights, Submission to the UPR, page 1 
15 JS1, Submission to the UPR, page 3-4 
16 CGNK, Submission to the UPR, page 3 and 4 
17 Goshen Trust, Submission to the UPR, page 4 
18 JS4, Submission to the UPR, page 2 
19 JS1, Submission to the UPR, page 3 
20 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 4 
21 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 4. 
22 Oceania Human Rights, Submission to the UPR, page 2 
23 JS3, Submission to the UPR, page 2. 
24 JS4, Submission to the UPR, page 2 
25 Goshen Trust, Submission to the UPR, page 4 
26 Transgender individual, www.usp.ac.fj 
27 The Samoa Faafafine Association, Submission to the UPR, page 5 
28 SFHA, Submission to the UPR, page 4 
29 CGNK, Submission to the UPR, page 5 and 6 
30 JS1, Submission to the UPR, page 3 
31 JS1, Submission to the UPR, page 4.  
32 SNCW, Submission to the UPR, page 3 
33 High chiefs of the county, village and family, www.pasefika.com. 
34 JS3, Submission to the UPR, page 3. 
35 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 12. 
36 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 10. 
37 JS2, Submission to the UPR, page 1 
38 JS2, Submission to the UPR, page 2 
39 JS2, Submission to the UPR, page 4 
40 SNCW, Submission to the UPR, page 4 
41 Goshen Trust, Submission to the UPR, page 5 
42 JS3, Submission to the UPR, pages 3 and 4.  
43 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 7. 
44 JS3, Submission to the UPR, page 5. 
45 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 9. 
46 A Samoan council of faipules (Samoan native councillor heading a political district and belonging to 

a Fono) constituting the central political structure of a village, district or island; 

www.mirriam-webster.com/dictionary 
47 Ritual apology, http://tpo.tepapa.govt.nz/ViewTopicExhibitDetail.asp?TopicFileID=0x000a27d7 

http://www.mirriam-webster.com/dictionary
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48 ICAAD, Submission to the UPR, page 5 
49 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 4 
50 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Submission to the UPR, page 2 
51 JS3, Submission to the UPR, page 4. 
52 JS3, Submission to the UPR, pages 5 and 6. 
53 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 10. 
54 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 6. 
55 Goshen Trust, Submission to the UPR, page 4 
56 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 13. 
57 SFHA, Submission to the UPR, page 5 
58 SNCW, Submission to the UPR, page 4 
59 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, pages 10 and 11. 
60 SFHA, Submission to the UPR, page 5 
61 JS3, Submission to the UPR, page 7. 
62 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, pages 8 and 9. 
63 JS3, Submission to the UPR, page 8. 
64 Oceania Human Rights, Submission to the UPR, page 2 
65 Samoa National Human Rights Institution, Submission to the UPR, page 5. 
66 JS4, Submission to the UPR, page 3 
67 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 4 
68 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 5 
69 Oceania Human Rights, Submission to the UPR, page 2 
70 Cultural Survival, Submission to the UPR, page 3 
71 JS3, Submission to the UPR, pa5022 ge 8. 

    

 


