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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن ساموا*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش اااموه وهو مول ل  16ورقة معلومات مقدمة من لهات ص اااحمة مة اال ة للة عملتة االس ااتعراض
()1

الدوري الشاامو ،ويقد في كا و مول تقددا بال د اصقةاة لعدد الالماته ويتضامن فرعا مساتقال لمسااهمة
المؤسسة الوطنتة ل قوق اإلنسان المعتمدة بناء علة التقدد الاامو بممادئ باريسه

ثانيا -المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة بناء
على التقيد الكامل بمبادئ باريس
-2

الحظ ديوان المظالم/المؤس ا اسا ااة الوطنتة ل قوق اإلنسا ااان تتورات ليجابتة ،لانا أكا ااار للة أنا ال ي ال

-3

وأثارت اإلصاالحات الدساتورية اصردرة كاوابو بشاأن تأثدر على علة ال قوق اصسااساتة وساتادة القانون

يوالا قضايا م دودية المد انتة والموارد المشرية والخبرات في مجاالت معدنة من مجاالت حقوق اإلنسان ه
()2

واسااتقالل الساالتة القضااالتة والنةااو بدن الساالتات ه وعكر ديوان المظالم/المؤساسااة الوطنتة ل قوق اإلنسااان أن
()3

لدرال تعديالت لذرية علة الدساتور لتس أم ار راروريا لمعالجة المشاالو التي والهتها م مة اص ارراي وحقوق
الملاتة في الماراي معالجة سالتمةه وينم ي لسااموا أن تنظر في أثر اإلصاالحات الدساتورية علة حقوق اإلنساان
لس ان ساموا وعلة فةو السلتات ،وأن تتخذ تدابدر تانو عد المساس بها()4ه

-4

وربم اعتمار نوع الجنس أحد أسا ا ااس التمدد في قانون العمو في سا ا اااموا ،فإنا ال ت ال هناك أدلة

علة التمدد المتةااو بالمدو الجنسااي والهوية الجنسااانتةه وينم ي لساااموا أن تجس اد في القواندن والسااتاسااات

تجسددا كامال المدو الجنسي والهوية الجنسانتة بوصنهما أساسدن للتمدد وأن تضع برامج توعتة()5ه
*

تةدر هذه الوثتقة من دون ت رير رسميه
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وفي الوقت الذي أثنة فتا ديوان المظالم/المؤسا اسا ااة الوطنتة ل قوق اإلنسا ااان علة التقد الم ر

في مجال ت در المناخ ،أكار للة الت ديات القالمة ،بما فدها عد ولود رصد وتقدتم فعالدن ،ونقص الموارد

والخبرات ،وعد كناية المش اااورات ،وال س ااتما مع الجهات ص اااحمة المة اال ة()6ه وينم ي لس اااموا أن تواص ااو
تع ي الساتاساات ودعم البرامج القالمة لضامان ولود بدئة صا تة وأن تضاع رامانات لانالة حماية حقوق
من ي تمو أن يتأثروا بأنشتة التخفتف والتاتف()7ه

ومنذ عا  ،2015عمو ديوان المظالم/المؤسا اس ااة الوطنتة ل قوق اإلنس ااان عن كثط مع الش اارطة
-6
والمؤس اس ااات اإلص ااالحتة إللراء دورات تدريبتة أس اااس ااتة في مجال حقوق اإلنس ااان صله ة لنناع القانون في
لطار برنامج المجندين الجدد ،بما في على القتا بالتوعتة الجنسانتة ورفع مستوى الوعي بقضايا اصكخاص

عوي المدول الجنستة والهويات الجنسانتة المتنوعة()8ه

وفتما يتعلق بظروف االحتجا  ،سا االو ديوان المظالم/المؤسا اسا ااة الوطنتة ل قوق اإلنسا ااان الضا ااوء
-7
علة الت ديات القالمة ،بما فدها نقص الموارد ،والجهو بالمعايدر الوطنتة والدولتة ل قوق اإلنسان ،واالفتقار
للة السااتاسااات والنظم المناساامة لتولتا العمو()9ه وينم ي لساااموا أن تدرت توصااتات ديوان المظالم/المؤساساة
الوطنتة ل قوق اإل نسا ا ا ااان في تقاريرها عن االحتجا  ،مع المسا ا ا ااارعة للة التركد علة ورا ا ا ااع برامج فعالة
إلعادة تأهدو السااجناء ،بما في على رساام سااتاسااات لمعالجة قضااايا مثو االحتجا بدر الماللم ل طنال مع

الوالدين ،والتةا اادي للتمدد را ااد اصكا ااخاص عوي اإلعاقة واصكا ااخاص الذين يعانون من مشا ااالو ص ا ا تة
ننستة وعوي المدو الجنسي والهوية الجنسانتة المختلندن وتع ي قدرة موظني لنناع القانون()10ه

-8

وقد أبر تنشاي ال ةامة بعا الث رات الختدرة دارو النظا الةا ي الوطنيه فمع أن التةادي

لان س ا اريعا ،فإنا لاء بعد فوات اصوان بالنسا اامة للعديد من اصسا ااره وقد طالط أفراد كا ااتة من عامة الناس
بإلراء ت قدق ،لان ال ومة رفض ااتاه ولان ،بنض ااو الدروس المس ااتنادة من تنش ااي ال ة اامة ،كان تة اادي

ال ومة سا اريعا لجال ة كوفدد)11(19-ه ويجط علة س اااموا أن تدرس ال االت الس االبتة د ارس ااة تامة وك اانافة

للتعلم منها وت سا اادن اسا ااتعداد الةا ا ة العامة وأن تتألد من أن التدابدر المتخذة بخةا ااوص حالة التوارئ
للتةدي لاوفدد 19-متناسمة وأن حقوق اإلنسان فدها هي االعتمار الرلتس()12ه
-9

ويجري حالتا مرالعة منهج الة ا ا ا ا ة والترنتة البدنتة ،وينم ي أن تعالج هذه المرالعة قضا ا ا ااايا التثقتف

بال قوق المتعلقة بالةا ا ا ة الجنس ا ااتة واإلنجابتةه وينم ي لس ا اااموا أن تعمو بهمة علة لعكاء الوعي بهذه القض ا ااتة

علة لمتع المستويات من ألو كشف المناهتم الخاطئة()13ه
-10

وربم الجهود المبذولة لتع ي ال ق في التعلتم ،فإن الت ديات المسا ا ااتمرة تشا ا اامو ما يلي :معدالت

التساار

وعد كناية الموارد المخة اةااة لوحدة التعلتم الجامع وعطء التاالتف الخفتة التي تنررااها لجان

-11

والحظ ديوان المظالم/المؤس ا اسا ااة الوطنتة ل قوق اإلنسا ااان التقد الم ر في ت قدق المسا اااواة بدن

المدارس القروية علة الوالدين ه
()14

الجنسا اادن ،لانا الحظ في الوقت ننسا ااا ولود ث رات ،من بدنها عد ولود تدابدر لتع ي مشا اااركة المرأة في

صنع القرار علة "مستوى القرية"ه وقال لن على ناتج أساسا عن ممارسات قروية راسخة عات طابع أبوي()15ه
-12

وإن انتشا اار العنف الجنسا اااني والعنف العاللي ال ي االن يشا ا الن مةا اادر قلق كبدر ،ويجط علة

سا اااموا أن تعتي اصولوية للعنف العاللي الذي يؤثر علة النئات الضا ااختنة باتخاع التدابدر التش ا اريختة وبدر

التش اريختة الال مة للتةاادي لا ،مع مراعاة التوصااتات الواردة في تقرير الت قدق في العنف العاللي الةااادر

عن ديوان المظالم/المؤسسة الوطنتة ل قوق اإلنسان()16ه
-13

ورلص تقرير الت قدق في العنف العااللي للة أن العنف أثر تاأثد ار رتد ار علة حتااة اصطناال ونماالهم

وأن االنتهاك الجنسااي أصاامئ كااالعا()17ه وربم تشااديد القواندن والتدابدر للتةاادي لعمو اصطنال ،فإن هذه القضااتة

ال ت ال تثدر قلقا بال اه وينم ي لساموا أن تتةدى بنعالتة لبتع/عمو اصطنال من رالل تدابدر مختلنة في القانون
والممارسة علة حد سواء ،بما فدها آلتة لتنسدق الجهود المشتركة بدن الوكاالت في هذا الةدد()18ه
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وربم ال ظر المنروض علة العقوناة البادنتاة في عاا  ،2013ال يولاد دلداو ياذكر علة تننداذ هاذا

ال ظره ويدل علة على رتة ال ومة في عا  2018إلدرات اسااتخدا القوة المعقولة في المدارس بمولط

قانون التعلتم لعا )19(2009ه ويجط علة سا ا اااموا لل اء كو كا ا ا و من أكا ا ا ال العقونة البدنتة والترالع عن
الت ددرات القارتة بالسماح باستخدا القوة المعقولة في المدارس()20ه

-15

وفتما يخص اصكاخاص عوي اإلعاقة ،أكاار ديوان المظالم/المؤساساة الوطنتة ل قوق اإلنساان للة

ولود ث رات في مجاالت ال ةا ااول علة الخدمات الة ا ا تة والوصا ااول للة العدالة والتعلتم كما أكا ااار للة

ولود تقارير عن العنفه وما الت الموارد بدر الاافتة واصولويات المتضا ااارنة تعدق لهود التنندذ المتةا االة
بهذه القضايا()21ه

-16

وينم ي لس اااموا أن تتة اادى بنعالتة وك اامول للقض ااايا التي يوالهها اصك ااخاص عوو اإلعاقة وأن

تضااع الةاات ة النهالتة للسااتاسااة الوطنتة ل كااخاص عوي اإلعاقة للنترة  2031-2021وأن تساارع النقا

حول مشروع قانون اصكخاص عوي اإلعاقة لتوفدر الضمان االلتماعي لتلى النئة()22ه

ثالثا -المعلومات المقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية
-17

()23

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()24

أكاارت منظمة العنو الدولتة للة أن سااموا انضامت للة اتنا تة مناهضاة التعذيط ،واتنا تة حقوق

اصك ا ااخاص عوي اإلعاقة ،والبروتوكوالت االرتتارية التنا تة حقوق التنو()25ه ولم تة ا اادق س ا اااموا بعد علة

البروتوكول االرتتاري التنا تة القض ا ا ا اااء علة لمتع أك ا ا ا ا ال التمدد ر ا ا ا ااد المرأة أو البروتوكول االرتتاري
التنا تة حقوق اصكخاص عوي اإلعاقة ربم الت امها بذلى()26ه

-18

وأوص ا اات عدة ورقات بأن تة ا اامئ س ا اااموا طرفا في االتنا تة الدولتة للقض ا اااء علة لمتع أكا ا ا ال

التمدد العنة ا ا ا ااري ،واالتنا تة الدولتة ل ماية حقوق لمتع العمال المهالرين وأفراد أس ا ا ا اارهم ،والعهد الدولي

الخاااص بااال قوق االقتةا ا ا ا ا ا ا اااديااة وااللتماااعتااة والثقااافتااة والبروتوكول االرتتاااري المل ق بااا ،والبروتوكول

االرتتاري التنا تة القضا ا اااء علة لمتع أك ا ا ا ال التمدد را ا ااد المرأة ،والبروتوكول االرتتاري التنا تة حقوق

اصكخاص عوي اإلعاقة()27ه
-19

وأوص ا ا ا ا ااة مرك مناهض ا ا ا ا ااة القتو في العالم بأن تنظر س ا ا ا ا اااموا في التة ا ا ا ا ااديق علة البروتوكول

االرتتاري الثاني المل ق بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنتة والسا ا ا ا ا ا ااتاسا ا ا ا ا ا ااتة ،الهادف للة لل اء عقونة

اإلعدا  ،واتنا تة منع لريمة اإلبادة الجماعتة والمعا مة علدها

()28

وأوصا ااة فريق دعم الض ا ا ايا في سا اااموا

باالنض ا ا ااما للة بروتوكول منع وقمع ومعا مة االتجار باصك ا ا ااخاص ،ونخاص ا ا ااة النس ا ا اااء واصطنال ،الم مو

التنا تة اصمم المت دة لم اف ة الجريمة المنظمة عبر الوطنتة()29ه

باء -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان
-20

()30

أكااارت منظمة العنو الدولتة للة أن م تط أمدن المظالم اعتمد في أيار/مايو  2016راامن النئة

"ألف" بوصا ا اانا مؤسا ا اسا ا ااة وطنتة ل قوق اإلنسا ا ااان وفقا لممادئ باريسه بدر أن اصمر يسا ا ااتولط الم يد من

الموارد لتدعتم سلتاتا ووظالنا في مجال الت قدق والتألد من وعي الجمهور وإم انتة وصولا للتا()31ه
-21

وأعرنت الورقة المش ااتركة  1عن اس ااتمرار القلق ل اء التشا اريعات الجديدة التي أقرها برلمان س اااموا

في كانون اصول/ديساامبر  ،2020وعلة ولا الت ديد قانون التعديو الدسااتوري لعا  2020والقانون القضااالي
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لعا  2020وقانون اص اررااي وحقوق الملاتة لعا )32(2020ه وكااملت الش اوابو الرلتس اة المتعلقة بالتش اريعات

الجديدة ما يلي :لل اء تتبدق ال قوق اصس ا ا اااس ا ا ااتة أو ت ددره ت دد ار كبد ار في س ا ا ااتاق م مة اص ارر ا ا ااي وحقوق
الملاتة وإل اء الرقابة التي تمارسا ا ا ااها الم مة العلتا علة هذه ال قوق في للراءات م مة اص اررا ا ا ااي وحقوق

الملاتة وتناتى نظا الم الم الموحد واالس ا ا ااتعار ا ا ااة عنا بم متدن ونظامدن قانونددن متوا يدن دون م مة

علتا نهالتة أو رلتس(ة) للسالتة القضاالتة وإراعاف فةاو السالتات بدن السالتة التنندذية والسالتة القضاالتة

وتقويا اسااتقاللتة القضاااء والتوسااع بدر المعقول في ساالتة م مة اص اررااي وحقوق الملاتة علة المسااالو

المرتمتة با"العرف والعادة"()33ه
-22

وعكرت الورقة المشاتركة  4أن التشاريعات سانت دون اتماع عملتة لصاالح القانون الةا ت ة()34ه

-23

وأك ااارت الورقة المش ااتركة  4للة أن هذه القواندن نقلت مس ااالو اص ارر ااي مماكا ارة للة ارتة اااص

وأبدت مجموعة التضامن مع ساموا الدولتة  -ساموا مالحظات مماثلة ه
()35

م مة اص ارر ااي وحقوق الملاتة ،التي لم تان مل مة بمراعاة حقوق اإلنس ااان اصس اااس ااتة وال أح ا الدس ااتور
التاريختة القالمة الرامتة للة ال ماية من االس ااتدالء علة اص ارر ااي العرفتة للش ااعو اصص االتة()36ه وس اات ون

ك ا ااعط س ا اااموا مثقال بعطء نظامدن مننة ا االدن للعدالة ،اصمر الذي س ا اادؤدي للة تعلو حقوق ك ا ااعط س ا اااموا

اصصالي وسات ون لا أثر علة قدرة لمتع مواطني سااموا علة الدفاع عن أ اررادهم التي ي تنظون بها علة

أساس عرفي وعلة حمايتها()37ه
-24

وعكرت الورقة المش ا ا ااتركة  1أنا ينم ي لس ا ا اااموا أن تعدد النظر في القواندن التي تتعارض مع الت اماتها

الدولتة في مجال حقوق اإلنسا ااان ومع الممادئ اصسا اااسا ااتة الواردة في دسا ااتور سا اااموا وأن تعدد صا ااتابة مشا اااريع

القواندن ب دث تبدد الشاوابو كما يجط()38ه وأوصات منظمة العنو الدولتة بأن تتألد سااموا من أنها تني بالت اماتها

الدولتة في مددان حقوق اإلنساان ،بسابو منها التألد من مراعاة حقوق اإلنساان في المنا عات المتعلقة باص ارراي،
وأن ينسر القانون العرفي تنسد ار متسقا مع الت امات حقوق اإلنسان()39ه

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسسسسسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسسساني
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعد التمدد
-25

()40

أك ا ا ا ا ا ااارت الورقة المش ا ا ا ا ا ااتركة  3للة أنا لعا كان قانون عالقات العمو والعمالة لعا  2013يوفر

بعا ال ماية من التمدد علة أسا اااس المدو الجنسا ااي ،فإنا ال ي ال ينتقر للة قواندن أو سا ااتاسا ااات كا اااملة
لم اف ة التمدد ه وقد أولد انعدا ال ماية هذا بدئة سا ااهلت التمدد را ااد المثلتات والمثلددن وم دولي المدو

الجنس ااي وم ايري الهوية الجنس ااانتة وأحرار الهوية الجنس ااانتة وحاملي ص اانات الجنس اادن ،بمن فدهم أوس ااا
النافافدن والناتاما التقلددية في ساموا()41ه

-26

والحظت الورقة المشااتركة  5أن ساااموا بلد متدين لل اية وأنها بدرت دسااتورها لتةاامئ رساامتا بلدا

-27

وعكرت الورقة المش ا ا ا ااتركة  5أن س ا ا ا اااموا لها أرنعة أنواع التماعتة ثقافتة :اإلناث ،والذكور ،والنافافدن،

مست تا في عا 2017ه وهناك نقص في الوعي بقضايا المدو الجنسي والهوية الجنسانتة لدى عامة الناس ه
()42

والناتاماه فالنافافدن عكور عند الوالدة لديهم صا ا اانات أنثوية للتة ،بعضا ا ااهم يعرف ننسا ا ااا بأنا عكر مثلي والمعا

الرر باأناا م ااير هوياة لنس ا ا ا ا ا ااانتاةه وأماا النااتااماا فاإنااث عناد الوالدة لاديهن صا ا ا ا ا ا اناات عكورياة لل اتة()43ه ومع أنهماا

هويتان معترف بهما ثقافتا ،فإن النافافدن والناتاما بدر معترف بهما في السا ااتاسا ااات والةا ا وك القانونتة الم لتة،
وال ي االن يوالهان التمدد والعقمات التي ت ول دون االعتراف بهما التماعتا وقانونتا دارو ساموا()44ه
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-28

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  5بأن تتخذ سا ا اااموا التدابدر القانونتة والسا ا ااتاسا ا اااتتة واإلدارية لم اف ة

الت د رااد مواطني ساااموا من النافافدن/الناتاما ووصاامهم التماعتا وممارسااة العنف رادهم وتنمتتهم

()45

وتوفدر برامج توعتة للموظندن العمومددن والممثلدن الم لددن بقض ا ا ا ا ااايا المدو الجنس ا ا ا ا ااي والهوية الجنس ا ا ا ا ااتة

للتةدي للوصم()46ه
-29

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  3بأن تننذ سا اااموا قواندن مناهضا ااة للتمدد ت مي لمتع الناس من التمدد

علة أسا ا اااس المدو الجنسا ا ااي والهوية الجنسا ا ااانتة وحمو صا ا اانات الجنسا ا اادن في لمتع مجاالت ال تاة العامة ه
()47

وعكرت الورقة المشا ااتركة  5أن من المناسا ااط ل ومة سا اااموا أن تعدد النظر في التش ا اريعات والسا ااتاسا ااات القالمة
وتعدلها ب دث يوساع نتاق حقوق اإلنساان وال ق في المسااواة وعد التمدد لتشامو الجمتع ،بمن فدهم المواطنون

النافافدن/الناتاما()48ه
-30

والحظت الورقة المشا ااتركة  3ومنظمة العنو الدولتة تجريم العالقات الجنسا ااتة المثلتة بدن المال دن

بالتراري ه والحظت أيضا أن قانون الجرالم يجر اللوا ويعاقط علتا بالسجن لمدة تةو للة  7سنوات
()49

بة ا ا ا ا ا اارف النظر عن الموافقةه ويجر أيض ا ا ا ا ا ااا م اوالت اللوا وتهدئة م ان يلجأ للتا المثلدون لممارسا ا ا ا ا ا اة

عالقاتهم الجنستة()50ه
-31

وأوصا ا اات منظمة العنو الدولتة سا ا اااموا بأن تل ي فو ار لمتع القواندن التي تجر النشا ا ااا الجنسا ا ااي

المثلي بالت ارر ااي بدن المال دن ه وأك ااارت الورقة المش ااتركة  3للة أنا ينم ي لس اااموا أن تش ااتط العالقات
()51

الجنس ا ا ا ا ااتة بالت ارر ا ا ا ا ااي من قالمة الجرالم ،وعلى بإل اء المواد  67و 68و 71من قانون الجرالم()52ه وقدمت

الورقة المشتركة  3ولمختة فافافدن سامو توصتات مماثلة()53ه

التنمتة والبدئة واصعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-32

()54

أكا ااارت منظمة أو تانوسا ااتا ل قوق اإلنسا ااان للة أن سا اااموا توالا ت ديات مت ايدة بسا اابط ت در المناخه

فارتناع منساو متاه الم ر يؤثر في ال قوق االقتةاادية وااللتماعتة والثقافتة ،بما فدها ال ق في تقرير المةادر

والمتااه وال اذاء والةا ا ا ا ا ا ا اة()55ه وعكرت منظماة العنو الادولتاة أن س ا ا ا ا ا اااموا الت مات في عاا  2015بت قدق أهاداف

التاقة المتجددة بنس اامة  ٪100ب لول عا 2025ه والحظت أن س اااموا بل ت  ٪60من التاقة المتجددة للبلد في

عا 2018ه وربم تخلنها عن ت قدق أهدافها ،فقد بذلت لهودا لديرة بالثناء لبلوغ اصهداف التموحة()56ه
-33

وأوص ا ا اات منظمة العنو الدولتة س ا ا اااموا بالتي :اعتماد وتنندذ تدابدر متس ا ا ااقة مع حقوق اإلنس ا ا ااان

للتاتف وال اد من مخااطر الاوارث تتتئ حمااياة النااس حمااياة كاافتاة من آثاار أ ماة المنااخ المتوقعاة التي ال
يم ن تجنبها والتألد من أن أي تدابدر للتة ا اادي لاوفدد 19-تس ا ااهو االبتعاد عن الوقود اصحنوري ص ا ااو

طاقة متجددة متسا ااقة مع حقوق اإلنسا ااان واقتةا اااد رال من الارنون والتماس التعاون والمسا اااعدة الدولددن

لمواصلة العمو من ألو ت قدق أهدافها في مجال الاهرناء المتجددة بنسمة  ٪100ب لول عا )57(2025ه
-34

وأكا ااارت الورقة المشا ااتركة  1للة أنا ينم ي لسا اااموا أن تتجنط تو تع اتناقات تسا ااهو علة البلدان

والش ااركات ال نتة اس اات الل النقراء من رالل مش اااريع التاقة المتجددة التي تقتض ااي مس اااحات ك اااس ااعة من

اص ارري إلنشاء م ارع أحادية الم ةول بوصنها مواد أولتة تؤثر في نهاية المتاف في اصمن ال ذالي()58ه
-2

الحقوق المدنية والسياسية

حق النرد في ال تاة وال رية واصمان علة كخةا
-35

()59

عكرت منظمة العنو الدولتة أن عد المسا ا اااواة بدن الجنسا ا اادن ظاهرة منتشا ا اارة علة الربم من قبول

توصااتات تدعو للة التةاادي للعنف رااد النساااء والنتتات والعنف القالم علة المدو الجنسااي والهوية الجنسااانتة ه
()60

والحظت لمختة ساموا لة ة اصسرة أن العنف الجنسي والجنساني مرتنعان لل اية في ساموا()61ه
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-36

وأكا ااارت الورقة المشا ااتركة  5للة أن تقرير الت قدق في العنف العاللي حدد النافافدن فئة مهمش ا اة

توالا الختر ومن المرلئ أن تتعرض للعنف بمعدالت أعلة من بدرهاه ولذلى ،أوص ا ا ا ااي بإعداد م يد من

الدراسات عن تجار العنف التي يتعرض لها النافافدن()62ه
-37

وأوصاات الورقة المشااتركة  1بأن ت يد ساااموا علة ولا الساارعة التمويو والموارد التي تم ن ديوان

المظالم/المؤساساة الوطنتة ل قوق اإلنساان من تنندذ الممادرات والتوصاتات الواردة في ت قتقها الوطني العا
في العنف العاللي()63ه

لقامة العدل ،بما في على مسألة اإلفالت من العقا  ،وستادة القانون

()64

-38

أعرنت المجموعة الدولتة للتضااامن مع ساااموا  -ساااموا عن قلقها ل اء تدرو الساالتة التنندذية في

-39

وعكرت مجموعة س ا ا اااموا لدعم الض ا ا ا ايا أن قانون المرك المجتمعي للمس ا ا اااعدة القانونتة لعا 2015

السلتة القضالتة ،اصمر الذي ينتهى ال ق الدستوري في م المة عادلة ه
()65

أنشاأ مؤساساة ح ومتة لتقديم المسااعدة القانونتة ل كاخاص الذين ال يساتتتعون ت مو تاالتف الم اماة في
المسا ااالو الجنالتة والمدنتةه وكان من المتوقع لدا لنشا اااء المرك صن نظا المعونة القضا ااالتة القالم لم ي ن

متاحا لال ل ك ا ااخاص المتهمدن بارتاا
المرك لم ينتئ أبوابا بعد()66ه

-40

لرالمه بدر أن ما يقر من  6أعوا مرت منذ س ا اان القانون ،لان

والحظ المرك الدولي لمناصاري م اف ة التمدد أن دساتور سااموا يعترف بالعرف مةاد ار للقانون

من رالل الماتاي (رؤسا ا ا اااء العالالت) والنونو (مجلس الرؤسا ا ا اااء)ه وقررت ح ومة سا ا ا اااموا في عا 1990
تقديم الدعم القانوني للسا ا االتة التقلددية لمجلس القرية من رالل قانون المجلس القروي لعا 1990ه ويتعدن

علة م الم سا ا ا اااموا بمولط هذا القانون أن تأرذ في االعتمار ،لتخفتف اصح ا  ،العقونة التي ينررا ا ا ااها مجلس

رؤساء القرية علة سوء سلوك أي كخص()67ه
-41

وعكر المرك الدولي لمناصا ا ا ا ااري م اف ة التمدد أن مرتابي العنف الجنسا ا ا ا ااي والعاللي كثد ار ما ي م

علدهم بأح ا منخنضاة انخناراا بدر متناساط أو ال ي م علدهم بأح ا ساالمة لل رية علة اإلطالقه وتتعارض
الممارس ا ااات التقلددية ،مثو طلط العنو (لينوبا  ،)ifoga -وهو ك ا ا و تقلددي من أك ا ا ال المة ا ااال ة ،وعقونات

مجلس الرؤس اااء مع نظا العدالة الرس ااميه وقد تبدو هذه الممارس ااات م ايدة في الظاهر ،لانها تنرض في
الواقع حوال كبدرة تضر بنئات معدنة ،راصة النساء والنتتات()68ه

-42

وأك ااار المرك الدولي لمناص ااري م اف ة التمدد للة أن الة ااعونة في اتخاع الق اررات المنرور ااة

علة مس ااتوى مجلس رؤس اااء القرية هي أنها ال تعاقط الجناة في كثدر من اصحتان أو تختار تقديم المش ااورة
للة الض تة بدال من الجانيه وإرافة للة على ،كثد ار ما تمنع الض ايا من لبالغ اصمر للة الشرطة()69ه
-43

والحظ المرك الدولي لمناص ا ا ا ا ا ااري م اف ة التمدد أن الم مة المعنتة بقض ا ا ا ا ا ااايا العنف العاللي

أنشا ا اائت في عا  2014لتاون مختةا ا ااة في الجرالم التي ينص علدها قانون سا ا ااالمة اصس ا ا ارة لعا ،2013

وت اادياادا العنف العااالليه فقااد أحدلاات لرالم العنف العاااللي للة نظااا الم ار مااة لل ةا ا ا ا ا ا ااول علة المشا ا ا ا ا ا ااورة

الجماعتة ل سارة بدال من لصاادار العقونةه وعلة هذا ،من بدر المناسااط النظر في قضااايا العنف الجنسااي
في م مة العنف العاللي()70ه

-44

وأوصة المرك الدولي لمناصري م اف ة التمدد بال د من استخدا اإلينوبا والممارسات العرفتة

بوصانها عوامو مخننة في حاالت العنف الجنساانيه ويجط أن تانو التشاريعات أنا لن ولدت ن اعات بدن

النظا القض ا ااالي التقلددي والنظا القض ا ااالي الرس ا اامي ،ولط فا هذه الن اعات وفقا لمعايدر المس ا اااواة بدن
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الجنس اادن وحقوق اإلنس ااان للض ا تةه وينم ي أال يعتبر عامو المة ااال ة والتعويا المدفوع بمولط القانون
العرفي عامال مخننا في مرحلة لصدار العقونة في هذه القضايا()71ه
-45

وعن التوصا ااتات المقبولة( ،)72الحظت مجموعة سا اااموا لدعم الض ا ا ايا أن ال ومة لم تبذل أي لهود

إلنشااء أي ملجأ ح ومي لضا ايا العنف ،وال هي قدمت أي مسااعدة مالتة للة مالل المنظمات بدر ال ومتة

القالمةه فمجموعة سا ا اااموا لدعم الض ا ا ا ايا هي المنظمة بدر ال ومتة الوحددة التي توفر الملجأ لض ا ا ا ايا العنف
واإلهماله ومع على ،من ا لمعروف أن عدد اصك ا ا ا ااخاص الذين تؤويهم مجموعة س ا ا ا اااموا لدعم الض ا ا ا ا ايا

يتجاو حده بنسامة  20في المالة علة اصقو ،وقد تناقم هذا الوراع بسابط تنشاي كوفدد)73(19-ه وعكرت

المجموعة أيضاا أن تأثدر م مة اصسارة وم مة المخدرات والا ول م دود بسابط انعدا ردمات لعادة

التأهدو وإعاد ة اإلدمات ال ومتة()74ه
-46

وأوصات مجموعة سااموا لدعم الضا ايا سااموا بما يلي :أن تقد المسااعدة المالتة فو ار للمالل

القالمة وردمات الدعم عات الةا ا ا ا االة

المقبلتدن

()76

()75

وأن تنش ا ا ا ا ا مالل ح ومتة للنسا ا ا ا اااء في بضا ا ا ا ااون السا ا ا ا اانتدن

وأن تنش ا  ،ب لول الدورة المقبلة من االسااتعراض الدوري الشااامو ،ردمات أو برامج تمولها

الدولة إلعادة تأهدو الض ايا والمجرمدن علة حد سواء وإعادة لدمالهم التماعتا()77ه

-47

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  2بإنشا ا اااء مرك أ مات للنالدن من العنف والنسا ا اااء واصطنال وتقديم

المش ااورة بش ااأن العنف العاللي ه وأوص اات لمختة س اااموا لةا ا ة اصسا ارة بتنندذ "دلدو الخدمات اصس اااس ااتة
()78

المشا ااترك بدن الوكاالت" ( )IESGإلنشا اااء نظا لحالة وطني للنالدن من العنف وتقديم التمويو للمنظمات

بدر ال ومتة التي تقد الدعم المماكر للنالدن()79ه
-48

وأكاادت الورقة المشاتركة  1ببناء مرافق ساجون لديدة ،لانها أكاارت للة أن ظروف االحتجا

ال ت ال تثدر القلق ،بما في على فت ما يتعلق بالرعاية الة ا ا ا تة اصس ا ا اااس ا ا اتة ،والمرافق الة ا ا ا تة ،والمتاه،
والنظافة الة ا ا ا ا تة ،وكذلى عد ولود أنشا ا ا ااتة إلعادة التأهدو وإعادة اإلدماته وإرا ا ا ااافة للة على ،يل

رصد طول مدة االحتجا قبو الم المة عن كثط بالنظر للة ال االت اصردرة التي احتج فدها متهمون
لنترات منرطة()80ه

-49

وإعا كانت الورقة المش ااتركة  2أقرت ببرامج لعادة تأهدو المجرمدن ،فإنها أوص اات بتاثتف الجهود

للعمو علة ورااع برامج إلعادة تأهدو الضا ايا وأساارهم والمجرمدن ومواصاالة العمو علة تع ي الرؤية الشاااملة

للتدابدر الوقالتة وإعادة التأهدو()81ه
-50

وأوصاات مجموعة التضااامن مع ساااموا الدولتة  -ساااموا بأن تعمد ساااموا للة التي :لعادة النظر

في للراءات الشاارطة إللراء مقابالت مع المشااتما فدهم أو اصكااخاص مورااع االهتما  ،وال سااتما الضااعناء

الذين قد ي ونون من عوي اإلعاقات وتقدتم امتثال البالد قواعد ندلسا ا ا ا ااون مانديال وإنشا ا ا ا اااء ردمات قانونتة
متاحة علة مدار الدو لجمتع الم تج ين ،سواء ألانوا م تج ين لدى الشرطة أ في السجن()82ه
-51

وأك ا ا ا ااارت منظمة العنو الدولتة للة حالة يم ث فدها عن تس ا ا ا االتم ك ا ا ا ااخص يخت

في بلد ثالث

بتهمة التعمر البتتال رلتس الو راء توي اليما لونتس ا ا ا ااولتاي س ا ا ا ااايلدلي مالددل اوه وأعرنت عن قلقها من أن

ي ون طلط التسا االتم عا دوافع سا ااتاسا ااتة( )83ه وأعرنت مجموعة التضا ااامن مع سا اااموا الدولتة  -سا اااموا عن
كا اوابو مماثلة

()84

وأوصا اات بإنشا اااء وكالة مسا ااتقلة معنتة بالت قدق والمقارا اااة في القضا ااايا الجنالتة التي

ي ون فدها رلتس الو راء طرفا مشتاتا ويش و أيضا العديد من ال قالط الو ارية التي تشرف مماكرة علة
رمو اصمن والشؤون الخارلتة والمدعي العا للدولة ،وعلى اللتنا

GE.21-11186
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ال ريات اصساستة وال ق في المشاركة في ال تاة العامة وال تاة الستاستة
-52

عكرت مجموعة التضاامن مع سااموا الدولتة  -سااموا أن لعادة لدرات التشاهدر أو القذف بوصانهما

لريمتدن ،في عاا  ،2017بمولاط قاانون الجرالم لعاا  ،2013يثدر مخااوف كبدرة من التعسا ا ا ا ا ا ااف في قمع

حرية التعبدر الساتاساي()86ه وأوصات بأن تل ي سااموا القذف الجنالي/التشاهدر الجنالي المنةاوص علتا في

قانون الجرالم لعا )87(2013ه
-53

وأك ا ا ا ا ا ا ااارت منظمااة العنو الادولتااة للة أنهااا تلقاات في عاا  2020تقااارير تندااد باأن ثالثاة م ااامدن

تعررا ا اوا للمضا ا ااايقة والترهدط بسا ا اابط ت دثهم علنا عن لصا ا ااالحات القانون أو عن موكلدهم الذين يمثلونهم

أو عن آرالهم ومعتقداتهم الستاستة()88ه
-54

وفي الوقت الذي أك ا ا ا ااادت فتا الورقة المش ا ا ا ااتركة  1ب يادة االعتراف بالمرأة في المناص ا ا ا ااط العلتا

والمناصااط القتادية في المجتمع الم لي ،فإنها قالت لن ال ومة ب الة للة معالجة مسااألة اسااتئةااال التمدد

را ااد المرأة في مجاالت أررى مثو ما يلي :ألور ممثلي القرى من الذكور واإلناث ،التي ال ت ال تنتوي علة
تمدد مع اسا ا ا ااتمرار حةا ا ا ااول الممثالت علة ألور أدنة وكون بعا القرى التي ت مو فدها النسا ا ا اااء ألقا

ماتاي ال تسا اامئ للنسا اااء بالمشا اااركة في مجالس القرى في حدن أن بعا القرى ال تعترف باصلقا
للنساء من أسرهن()89ه
-55

التي تمنئ

وأوص ا ا اات الورقة المش ا ا ااتركة  1س ا ا اااموا بالتي :لعمال المس ا ا اااواة في اصلور بدن ممثلي القرى من

الرلال والنس اااء واس ااتهداف القرى التي ال تس اامئ للنس اااء الماتاي و/أو ت ظر مش اااركة النس اااء الماتاي في

التماعات مجالس القرى للتدريط علة حقوق اإلنسان()90ه
-56

وعكرت الورقاة المش ا ا ا ا ا ااتركاة  1أناا ال يولاد اعتراف قاانوني ب عتم للمعااررا ا ا ا ا ا ااة ،وال مد انتاة لم تاط

للمعاررة ،وال ردمات للم ث أو الدعم القانوني أو اإلداري متاحة للمعاررة أو صعضاء البرلمان المستقلدنه

وي ول هذا الورع المستمر بشدة دون تتور ثقافة التعددية ال نتة الستاستة()91ه
-57

وأوص ا اات الورقة المش ا اتركة  1باعتماد تش ا اريعات لالعتراف ب عتم للمعارر ا ااة وتوفدر مد انتة

وموارد لدارية لتم دن أعضاااء المعاررااة أو اصعضاااء المسااتقلدن من أداء مهامهم بنعالتة في مساااءلة

ال ومة()92ه

حظر لمتع أك ال الرق
-58

()93

أكا ا ا ا ا ا ااار المرك اصوروني للقاانون والعادالة للة أن اصمم الج رية في لنو الم تو الهاادئ ،مثاو

س ا ا اااموا ،تش ا ا ااهد يادة في االتجار بالمش ا ا اار ،وأنها تعتبر بلدانا مة ا ا ااد ار ومقة ا ا اادا لالتجار علة حد س ا ا اواءه

ويس ااتهدف الرلال والنس اااء باالتجار ،وكثد ار ما يس ااتخدمون في الس ااخرة في بلدان ثالثةه بدد أنا ال يولد في
س ا ا ا ا اااموا بتانات د تقة وموثوقة عن حجم االتجار بالمش ا ا ا ا اار()94ه وأك ا ا ا ا ااار المرك للة أن من اصهمتة بم ان

لس اااموا :أن توفر بتانات منتظمة ود تقة بش ااأن حجم االتجار بالمش اار دارو البلد وأن تنظم حمالت توعتة،

مثال فتما يتعلق بمخاطر الوعود الااعبة ب تاة أفضا ا ا ا ااو ،وتننذ للراءات لت ديد ر ا ا ا ا ا ايا االتجار بالمشا ا ا ا اار
ت ديدا أفضو ،وتقد المساعدة والعون المناسبدن للض ايا()95ه

-59

وأحاطت مجموعة س ا ا ا اااموا لدعم الضا ا ا ا ا ايا علما بتقارير تندد بتجندد ألانط للذها

للة س ا ا ا اااموا

للعمو ،لانهم اس اات لوا في الس ااخرة والجنسه وتشا امو الشا ا اوى الش ااالعة ادعاءات اس اات الل مواطندن من بلد

ثالث اسا ااتألرتهم أسا اار من سا اااموا عماال من لددنه وأكا ااارت المجموعة للة أنها لم تتم ن من تولتا أي تهم

لنالتة ،صن اصمر يتعلق با ا ا ا "ن اع عمو"()96ه وأحاطت علما أيضا بالتقارير التي تت دث عن ال وات باإللراه

والعالقات بدن النساء والنتتات ورلال اصعمال اصلانط المقتمدن في ساموا()97ه
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-60

وعكرت مجموعة ساااموا لدعم الض ا ايا أن قانون الجرالم لعا  2013ال ينص علة أح ا كاااملة

لم اف ة االتجاره وتعرف المادة  155االتجار بالمشاار بأنا لريمة عبر وطنتة فقو ه والمادة  157أيضااا
()98

بدر مناسامة ،فهي ت ظر اسات الل اصكاخاص في الساخرة والجنس ،لانها ال تعتبر هاعين اصمرين لريمتدن

لال عندما يرتامان في حق أكااخاص تقو أعمارهم عن  18عاماه وال تولد أح ا مماثلة ل ماية اصكااخاص
الذين يبل ون من العمر  18عاما فما فوق()99ه

-61

وأوص اات مجموعة س اااموا لدعم الضا ا ايا بأن تعدل س اااموا فو ار قانون الجرالم لعا  2013لالعتراف

باالتجار الم لي في المادة  155وإل اء السن الدنتا الم ددة في  18عاما من المادة 157

-3

ه

()100

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتتة
-62

()101

عكرت الورقة المشتركة  1أن توفدر فرص العمو ال ي ال مش لة وأن كثد ار من المتسرندن من

المدارس والخريجدن يجدون ص ا ا ا ااعون ة في ال ة ا ا ا ااول علة عمو مدفوع اصلره وناإلر ا ا ا ااافة للة على،

ي تعرض اصك ا ا ا ا ا ا اخاااص عوو اإلعاااقااة للتمدد في ال ة ا ا ا ا ا ا ااول علة فرص عمااو()102ه والحظاات الورقااة
المش ا ا ا ا ااتركة  2االفتقار للة فرص عمو للش ا ا ا ا ااما

الذين ال تعتة لهم اصولوية( ،)103وأوص ا ا ا ا اات بتع ي

التدابدر الرامتة للة ال د من المتالة والمتالة ا لج لتة للش ا ا ا ا ا ا ااما  ،وتوفدر الموارد الال مة لل نا علة

مشروع تم دن الشما ()104ه

ال ق في مستوى مختشي اللق
-63

()105

أوص ا ا اات منظمة العنو الدولتة س ا ا اااموا بما يلي :التألد من أن برامج اإلنعا

االقتة ا ا ااادي ت مي

ال ق في مس ااتوى مختش ااي اللق لجمتع الناس ،بمن فدهم عوو الدرو المنخنا ،والعاملون في القتاع بدر
الرسا ا اامي ،وبدرهم ممن قد ي ونون معررا ا اادن للختر وألثرهم تضا ا اار ار من أ مة كوفدد 19-وورا ا ااع آلتات
للرصد والمرالعة لتقدتم أثرها وتعديلها حسط الضرورة()106ه

-64

وأك ااارت الورقة المش ااتركة  1للة أن حقوق المواطندن كمار الس اان واحتتالاتهم لم تم ث أو تعالج

لما يجطه فعدد كمار السا ا اان المتسا ا ااولدن في ك ا ا اوارع أبتا يت ايد

ه وأوصا ا اات بأن تنظر سا ا اااموا في رسا ا اام

()107

استراتتجتة وطنتة لامار السن كي يوفر لهم مستوى معقول من الرعاية

ال ق في الة ة

ه

()108

()109

-65

أكاارت الورقة المشاتركة  1للة أن اصمراض بدر الساارية والظروف الةا تة ،مثو السامنة والسا ري

-66

وأكا ااارت منظمة العنو الدولتة للة أن سا اااموا كا ااهدت في عا  2019تنشا ااتا رتد ار لل ة اامة

وأمراض القلط وارتناع ر و الد والس تة والسرطان ،أصم ت آفة وتؤثر الن علة الشما ()110ه

أس ا ا ا ا اانر عن  83وفاة ،اصمر الذي أثر تأثد ار بدر متناس ا ا ا ا ااط علة اصطنال (أفادت تقارير بأن نس ا ا ا ا اامة

اصطنال دون الخامسة بل ت  ٪ 87من الوفتات)ه ويتعدن علة ساموا أن تتةدى للت ديات التي توالا

الرعاية الة ا ا تة والتي أدت للة تنش ا ااي المرض ،بما ف ي على عد كناية الرعاية الة ا ا تة ،وانخناض

معدالت التلقتئ ،والمعلومات المضا ا ا االلة عن اللقاحاته وإن حماية ال ق في الرعاية الة ا ا ا ا تة الاافتة
وت سا اادن توفدر المعلومات الةا ا تة تدبدران هامان في سا ااتاق لال ة كوفدد ،19 -وكذلى حماية ال ق

في الة ة علة نتاق أوسع()111ه
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-67

ال ة ا اامة

وأوصاات مجموعة التضااامن مع ساااموا الدولتة  -ساااموا بأن تنش ا ساااموا لجنة للت قدق في وناء
ه وأوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  2بأن تع

()112

س ا اااموا نظا التة ا اادي ل ونئة والجال ات والتعافي

منها()113ه وأوص اات منظمة العنو الدولتة س اااموا بور ااع رتة تانو حة ااول نظا الةا ا ة العامة علة ما ي ني

من التمويو والموظندن و يادة مخةةات المد انتة لقتاع الة ة العامة حسط االقتضاء()114ه

وأك ااارت الورقة المش ااتركة  2للة أن االنت ار يش ا و رت ار ص ا تا كبد ار ،وأوص اات ال ومة بدعم

-68

برامج التوعتة باالنت ار والوقاية منا ،والدعوة للة توفدر الموارد التعلتمتة وموارد الةا ة الننساتة ،والتدريط

المناسط للمستشارين المؤهلدن()115ه

والحظت الورقة المش ا ا ا ااتركة  2ال الة للة م يد من الموظندن في مجال المش ا ا ا ااورة والعمو االلتماعي

-69

وعلم الننس ،وأوص اات بأن تخة ااص س اااموا م يدا من اصموال لتدريط موظني الرعاية الةا ا تة ،بمن فدهم

اصطماء والقابالت والممررون والمركدون االلتماعدون()116ه

والحظات الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  5أن الختو القتااعتاة والتننداذياة لو ارة الةا ا ا ا ا ا ا اة المعتمادة مؤر ار

-70

للنترة  2030-2021ال تتضاامن أي لكااارات للة المواطندن عوي المدو الجنسااي والهوية الجنسااانتة والتعبدر
الجنسا اااني والخةا ااالص الجنسا ااتة ) (SOGIESCالمتنوعة()117ه وأوصا اات لمختة فافافدن سا اااموا بأن تاون

ال ومة ،وال ستما و ارة الة ة ،كاملة بنهجها لهذه النئة()118ه

وعكرت لمختة س اااموا لةا ا ة اصسا ارة أن لحدى القض ااايا ال اس اامة في س اااموا هي عد ال ة ااول

-71

الاامو علة التثقتف الجنسا ااي الشا ااامو علة الةا ااعدد الوطنيه ونظ ار لعد ولود تثقتف لنسا ااي كا ااامو في
النظا المدرسااي ،فإن المراهقات معررااات تعررااا كااديدا لعنف العشاادر والعنف الجنسااي وال مو العارض
واصمراض المنقولة لنسا ااتا()119ه وأوصا اات الجمختة بأن ترالع سا اااموا المنهج الد ارسا ااي القالم للتوعتة بال تاة

اصسا ا ارية لمواءمتا مع لرك ا ااادات اصمم المت دة التقنتة الدولتة بش ا ااأن الترنتة الجنس ا ااتة في لطار المناهج الد ارس ا ااتة

اإلل امتة للمدارس االبتدالتة والثانوية()120ه

وأوصاات منظمة العنو الدولتة بأن ت مي ساااموا كو من يردن للهارااا مأمونا وما يتةااو با من

-72

رعاية ومعلومات ،بترق منها اإلباحة التامة لإللهاض()121ه

ال ق في التعلتم
-73

()122

يتنوقون في التعلتم

أكارت الورقة المشتركة  1علما للة تقرير يعترف بأن  ٪10فقو من التال

النظاميه وال تتاح فرص ال ةا ااول علة المنئ الد ارسا ااتة لال صفضا ااو التال في الوقت الذي تظو فتا اصبلبتة

بدر مؤهلة وبدر مهتأة لل ةول علة عمو()123ه

وأكاارت الورقة المشاتركة  1للة أن تسالو اصقران في المدارس مقبول علة نتاق واساع باعتماره سالوكا

-74

"عاديا" بدن اصطنال ،ويقبلا المرنون أيضاا بوصانا طريقة ماللمة لتأديط التال

ه وينم ي لل ومة أن تع

()124

برامجها للتدريط في مجال التعلتم التقني والمهني لض ا ا اامان ولود دورات د ارس ا ا ااتة بديلة

 ،واتخاع تدابدر عاللة

()125

للقضاء علة تسلو اصقران في المرافق الترنوية الخاصة بالتال  ،بواستة التال والمعلمدن
-4

ه

()126

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء
-75

()127

أفاد المرك الدولي لمناصا ا ااري م اف ة التمدد باسا ا ااتمرار معاملة العديد من النسا ا اااء معاملة بدر

متاافئة في لوانط ال تاة الخاص ا ا ا ا ا ااة والعامةه وتعود المعاملة التمدد ية للة التقالدد الثقافتة والدينتة واصبوية

10

GE.21-11186

A/HRC/WG.6/39/WSM/3

ال ارساخةه ويعد الرلال في سااموا أرنا

اصسار المختشاتة وأعلة درلة من ولاتهمه وتننذ اصدوار الجنساانتة

في س ا ا ا اااموا علة نتاق واس ا ا ا ااع ،ويع س العنف العاللي والجنس ا ا ا ااي الذي يمارس ا ا ا ااا الرلال علة المرأة القوة

والستترة القالمدن علة نوع الجنس()128ه
-76

وأوصاات منظمة العنو الدولتة ساااموا بمعالجة مسااألة عد المساااواة بدن الجنس ادن بإ الة ال وال ،

س اواء كانت ثقافتة أو اقتةااادية أو مؤس اسااتة أو دينتة ،التي تمنع المرأة من تاافؤ النرص في الوصااول للة

مواقع الساالتة علة لمتع المسااتويات ،والقضاااء علة القوالط النمتتة التي تجرد من الساالتة ،وكره النساااء،

والعنف رد المرأة في المجالدن العا والخاص()129ه

اصطنال
-77

()130

الحظت مجموعة سااموا لدعم الضا ايا الجهود التي تبذلها ال ومة لت سادن أطر ساتاساات رعاية

اصطنال ،ال ساتما من رالل مشاروع قانون رعاية اصطنال وحمايتهمه بدر أن مشاروع القانون هذا اقترح في

عا  2012ومع على ،لم يسا اان حتة الن وقد مضا ااة علتا  9أعوا تقريماه وعكرت المجموعة أن مشا ااروع

القانون ينتقر للة ح مدن عملددن :ال ينشا ا أي مالل ح ومتة يم ن لو ارة التنمتة االلتماعتة المجتمختة
للمرأة لحالة اصطنال للدها وال يقد أي مس ا ا اااعدة مالتة لمقدمي الرعاية لتش ا ا ااجتع تنش ا ا اائة اصطنال وت س ا ا اادن

مستوى رعايتهم()131ه
-78

وأوصاات مجموعة ساااموا لدعم الض ا ايا بأن تعدل ساااموا مشااروع قانون رعاية اصطنال وحمايتهم

-79

وعكرت الورقة المشا ااتركة  1أن العنف العاللي والجنسا ااي واالعتداء الجنسا ااي علة اصطنال آرذان

إلنشاء مالل ح ومتة ل طنال وفرض تقديم الدعم المالي لمقدمي الرعاية المعتمدين

في اال دياد

ه وينم ي لسا اااموا أن تننذ سا ااتاسا ااة سا ااالمة التنو الشا ااخةا ااتة

()133

العنف واالعتداء الجنسا ا ا ااددن علة اصطنال وتع

قواندن حماية التنو

()135

()134

ه

()132

وتعتمد عقونات أكا ااد علة

ه وأوصا ا ا اات الورقة المشا ا ا ااتركة 2

بتوفدر اصموال الاافتة للمنظمات بدر ال ومتة والمؤسا ا اس ا ااة الوطنتة ل قوق اإلنس ا ااان من ألو تنندذ ب ارمج

التوعتة والتثقتف بمنع االعتداء()136ه
-80

وأكا ا ااارت الورقة المشا ا ااتركة  1للة أن اصطنال الماعة منتشا ا اارون انتشا ا ااا ار واسا ا ااعا ،وأنهم ال ي الون

يعملون بعد سا اااعات الد ارسا ااة ورالل العتو المدرسا ااتة

()137

ه وأوصا اات بأن تضا ااع سا اااموا علة ولا السا اارعة

اسا ا ا ا ا ا ااتراتتجتاة طويلاة اصلاو إلبقااء اصطناال المااعاة في المادارس( ،)138وأن توفر الموارد والادعم للجهود التي

تبذلها المنظمات بدر ال ومتة لتوفدر فضاء آمن ل طنال الماعة وتعلتمهم()139ه
-81

وأكا ااارت الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أك ا ا ال العقونة البدنتة التي تمارس را ااد اصطنال للة أن

العقوناة البادنتاة المماارس ا ا ا ا ا ا ااة علة اصطناال لم ت ظر بعاد في البدات ،وفي أماالن الرعااياة الباديلاة ،والرعااياة

النهاارياة ،والمادارسه وتؤكاد الماادة  14من قاانون اصطناال لعاا " 1961حق أي والاد أو معلم أو كا ا ا ا ا ا ااخص
آرر لا سا ا ا ا ااتترة أو مسا ا ا ا ااؤولتة قانونتة عن طنو في لن ال عقونة معقولة با"ه ويعني القبول كا ا ا ا ااما العالمي

لمسا ا ااتوى معدن من العنف في ترنتة اصطنال أنا ينظر للة العقونة البدنتة ،في غتا
أنها "معقولة"()140ه

-82

حظر ص ا ا اريئ ،علة

وعكرت الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أكا ا ا ا ال العقونة البدنتة التي تمارس ر ا ا ااد اصطنال أنا منذ

االس ااتعراض ،لم يش اارع علة ما يبدو في أي لص ااالح للقانون ل ظر العقونة البدنتة الممارس ااة علة اصطنال

حظ ار صا اري ا في لمتع اصمالنه وأعلن رلتس الو راء في كانون اصول/ديس اامبر  2017أن ال ومة تنظر
في سن تشريعات إلعادة تتبدق العقونة البدنتة في لمتع المدارس()141ه
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-83

وأك ا ااارت الورقة المش ا ااتركة  2للة أن س ا اااموا ب الة للة لنناع العقونات واإللراءات التأديبتة علة

المعلمدن الذين يسا ا ا اادئون معاملة التال

وأنا ينم ي التركد ألثر علة السا ا ا االوك المناسا ا ا ااط في معاهد

()142

تدريط المدرسدن()143ه
-84

وأوصات الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أكا ال العقونة البدنتة التي تمارس راد اصطنال بأن تسان

س اااموا تشا اريعات ت ظر بور ااوح لمتع أكا ا ال العقونة البدنتة الممارس ااة علة اصطنال ،مهما كانت رفتنة،

في كاو م اان ،وأن تل ي الماادة  14من قاانون اصطناال لعاا  ،1961وكاذلاى الماادة ()3(23ت) من قاانون
تعديو التعلتم لعا  ،2019علة سبدو االستعجال()144ه

اصكخاص عوو اإلعاقة
-85

()145

أعرنت منظمة العنو الدولتة عن قلقها ل اء عد حة ا ا ااول اصك ا ا ااخاص عوي اإلعاقة علة ردمات

ودعم ص ا ا ا ددن م ددين ،وم دودية اصرةا ا ااالددن الة ا ا ا ددن ،واالفتقار للة موارد تشا ا ااختص اإلعاقة التي

تعترض لعمال حقوق اإلنساان ل كاخاص عوي اإلعاقة لعماال تاما()146ه وأوصات سااموا بما يلي :االساتثمار
في ور ا ا ااع رتة ص ا ا ا تة طبتة مجانتة وتنندذها لنالدة لمتع اصك ا ا ااخاص عوي اإلعاقة ،وتدريط الم يد من

اصرةالددن الة ددن ،وتع ي عمو المنظمات العاملة مع اصكخاص عوي اإلعاقة لتوفدر ردمات الة ة
البدنتة والعقلتة ،و يادة فرص ال ةول علة ردمات ص تة م ددة()147ه

-86

وأك ا ااارت الورقة المش ا ااتركة  1للة عد توفر اس ا اات قاقات أو معاك ا ااات تقاعدية لذوي االحتتالات

الخاصة ،ال ستما من ي تالون للة رعاية دالمة حتة سن البلوغه وأوصت بأن تننذ ساموا تمويو المعاكات
التقاعدية أو االسات قاقات الشاهرية ل كاخاص عوي اإلعاقة لتم دنهم من أن ي دوا حتاة مساتقلة ومنعهم من
طلط الرعاية مدى ال تاة من أفراد أسرهم()148ه

وأوصت الورقة المشتركة  1أيضا بأن تتألد ساموا من لنناع قانون البناء لضمان تركدط من درات

-87
وطرق درول في لمتع المماني ال ومتة

اصقلتات والشعو اصصلتة
-88

ه

()149

()150

الحظت الورقة المش ااتركة  1أن ال قوق الثقافتة لس اااموا مرتمتة ارتماطا مماكا ا ار ب قوق اص ارر ااي

التقلدااديااةه وعلة هااذا ،فااإن لمتع من لااديهم ألقااا

الماااتاااي العلتااا يااديرون قتعااة من اص اررا ا ا ا ا ا ااي العرفتااة

المخةاةااة لةاااحط اللقط ،وي ق لاو من ين در منا أن يخت

علة هذه اص اررااي دون تمدد ه بدر أن

ساااموا لديها مجموعة من المواطندن المتجنساادن علة مدى  3ألتال من نسااو عمال من الشااعو اصصاالتة

من ال قمة االستعمارية ،الذين ال يعترف النظا ال الي ب قوقهم()151ه
-89

وعكرت الورقة المش ااتركة  1أنا يجط علة ال ومة أن توفر وتس ااجو قتعة أرض عامة بوص اانها

-90

وعكرت مجموعة التض ا ااامن مع س ا اااموا الدولتة  -س ا اااموا أن أح ا قانون تس ا ااجدو س ا ااندات ملاتة

قرية تقلددية ل حناد المماكرين لهذه اصقلتات الذين هم من مواطني ساموا المتجنسدن

ه

()152

اص ارر ااي لعا  )LTRA 2008( 2008تنتهى المواد  102و 109و 14من دس ااتور س ااامواه وأك ااارت للة

أن حقوق اص ارر ا ااي العرفتة لمجتمعات الش ا ااعو اصص ا االتة س ا االبت من رالل هذا القانونه ومع أن القانون

ال ينص ت ديدا علة أن اص ارراي العرفتة يم ن أن تخضاع للبتع والشاراء علة برار بتع اص ارراي المتلقة
المدة ،فإن لنناع قانون عا  2008قد يؤدي للة نقو ملاتة اصراري العرفتة()153ه

المهالرون
-91

أكا ا ااارت الورقة المشا ا ااتركة  1للة أن اصطر التش ا ا اريختة لضا ا اامان حماية حقوق العمال المهالرين

رختنة وأن ال يادة في أعداد العمال اصلانط أدت للة انتهاك حقوقهم

12

ه
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