
 

GE.21-11186 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة والثالثون 
 2021الثاني/نوفمبر   تشرين  1-12

 * صلحة بشأن ساموا قدمة من الجهات صاحبة الم موجز ورقات المعلومات الم   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1                                                أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
  لهات صااااحمة مةااال ة للة عملتة االساااتعراض ة من مقدم   ( 1) ورقة معلومات   16  الدوري الشااااموه وهو مول  ل 

                         ضامن فرعا  مساتقال  لمسااهمة                                                                          الدوري الشاامو، وي قد   في كا و مول  تقد دا  بال د اصقةاة لعدد الالماته ويت 
                                                                            المؤسسة الوطنتة ل قوق اإلنسان المعتمدة بناء  علة التقدد الاامو بممادئ باريسه

            عتمدة بناء  سسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان الم                           المعلومات المقد مة من المؤ  -       ثانيا   
 على التقيد الكامل بمبادئ باريس

 ال  ي  ال ا  إلنسااااان تتورات ليجابتة، لانا أكااااار للة أن الحظ ديوان المظالم/المؤسااااسااااة الوطنتة ل قوق ا  - 2
 ه ( 2) نسان المد انتة والموارد المشرية والخبرات في مجاالت معدنة من مجاالت حقوق اإل  م دودية   والا قضايا ي 

وأثارت اإلصاالحات الدساتورية اصردرة كاوابو بشاأن تأثدر على علة ال قوق اصسااساتة وساتادة القانون   - 3
ه وعكر ديوان المظالم/المؤسااسااة الوطنتة ل قوق اإلنسااان أن  ( 3) واسااتقالل الساالتة القضااالتة والنةااو بدن الساالتات 

المشاالو التي والهتها م  مة اصراراي وحقوق   الجة لمع                                                    لدرال تعديالت لذرية علة الدساتور لتس أمرا  راروريا  
أثر اإلصاالحات الدساتورية علة حقوق اإلنساان    الملاتة في الماراي معالجة سالتمةه وينم ي لسااموا أن تنظر في 

 ه ( 4) لس ان ساموا وعلة فةو السلتات، وأن تتخذ تدابدر تانو عد  المساس بها 

ال ت ال هناك أدلة  فإنا  ي قانون العمو في ساااااااموا،  وربم اعتمار نوع الجنس أحد أسااااااس التمدد  ف -4
د في القواندن والسااتاساااتعلة التمدد  المتةااو بالمدو الجنسااي والهوية الجنسااانتةه وي                                               نم ي لساااموا أن تجساا 

  ه( 5) المدو الجنسي والهوية الجنسانتة بوصنهما أساسدن للتمدد  وأن تضع برامج توعتة       كامال           تجسددا  
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مظالم/المؤسااااسااااة الوطنتة ل قوق اإلنسااااان علة التقد  الم ر   أثنة فتا ديوان الوفي الوقت الذي  -5
عد  ولود رصد وتقدتم فعالدن، ونقص الموارد  هاللة الت ديات القالمة، بما فد في مجال ت در المناخ، أكار  

واصاااو ه وينم ي لسااااموا أن ت ( 6) والخبرات، وعد  كناية المشااااورات، وال ساااتما مع الجهات صااااحمة المةااال ة
حماية حقوق    لانالة ضاع راماناتوأن ت   بدئة صا تة   لضامان ولود ودعم البرامج القالمةتع ي  الساتاساات  

 ه( 7) من ي تمو أن يتأثروا بأنشتة التخفتف والتاتف

، عمو ديوان المظالم/المؤساااساااة الوطنتة ل قوق اإلنساااان عن كثط مع الشااارطة  2015ومنذ عا   -6
أسااااساااتة في مجال حقوق اإلنساااان صله ة لنناع القانون في  ات تدريبتة  إللراء دور   ةاإلصاااالحت والمؤساااساااات 

التوعتة الجنسانتة ورفع مستوى الوعي بقضايا اصكخاص  القتا  ب في على لطار برنامج المجندين الجدد، بما 
 ه( 8) ةتنوعالم عوي المدول الجنستة والهويات الجنسانتة

الم/المؤسااااسااااة الوطنتة ل قوق اإلنسااااان الضااااوء وفتما يتعلق بظروف االحتجا ، ساااالو ديوان المظ -7
الوطنتة والدولتة ل قوق اإلنسان، واالفتقار   معايدرنقص الموارد، والجهو بال هاالت ديات القالمة، بما فد علة  

ه وينم ي لساااموا أن تدرت توصااتات ديوان المظالم/المؤساساة  ( 9) للة السااتاسااات والنظم المناساامة لتولتا العمو
فعالة  نسااااااااان في تقاريرها عن االحتجا ، مع المسااااااااارعة للة التركد  علة ورااااااااع برامج الوطنتة ل قوق اإل
اء، بما في على رساام سااتاسااات لمعالجة قضااايا مثو االحتجا  بدر الماللم ل طنال مع إلعادة تأهدو السااجن 

مشااااالو صاااا تة  الذين يعانون من    اصكااااخاص عوي اإلعاقة واصكااااخاص رااااد  الوالدين، والتةاااادي للتمدد 
 ه( 10) و الجنسي والهوية الجنسانتة المختلندن وتع ي  قدرة موظني لنناع القانون ستة وعوي المد نن

مع أن التةادي ف                                                                    وقد أبر  تنشا ي ال ةامة بعا الث رات الختدرة دارو النظا  الةا ي الوطنيه -8
 الناس  مةعاات اصوان بالنساااامة للعديد من اصسااااره وقد طالط أفراد كااااتة من  و ف  فإنا لاء بعد  لان سااااريعا،

  تةااادي  كان  الدروس المساااتنادة من تنشاااي ال ةااامة،  ولان، بنضاااو  بإلراء ت قدق، لان ال  ومة رفضاااتاه
وكااانافة   تامةه ويجط علة سااااموا أن تدرس ال االت السااالبتة دراساااة  ( 11) 19-كوفددجال ة  ل         ساااريعا    ال  ومة

تخذة بخةااااوص حالة التوارئ للتعلم منها وت ساااادن اسااااتعداد الةاااا ة العامة  وأن تتألد من أن التدابدر الم
 ه( 12) سحقوق اإلنسان فدها هي االعتمار الرلت أن متناسمة و  19-للتةدي لاوفدد

  ويجري حالتا مرالعة منهج الةاااااااا ة والترنتة البدنتة، وينم ي أن تعالج هذه المرالعة قضااااااااايا التثقتف  -9
                                  م ة علة لعكاء الوعي بهذه القضاااااتة بال قوق المتعلقة بالةااااا ة الجنساااااتة واإلنجابتةه وينم ي لسااااااموا أن تعمو به 

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

: معدالت  ما يلي وربم الجهود المبذولة لتع ي  ال ق في التعلتم، فإن الت ديات المسااااااتمرة تشاااااامو -10
تنررااها لجان لوحدة التعلتم الجامع وعطء التاالتف الخفتة التي المخةااةااة  التساار   وعد  كناية الموارد  
 ه( 14) المدارس القروية علة الوالدين

تة ل قوق اإلنسااااان التقد  الم ر  في ت قدق المساااااواة بدن والحظ ديوان المظالم/المؤسااااسااااة الوطن  -11
عد  ولود تدابدر لتع ي  مشاااااركة المرأة في   من بدنهاالجنساااادن، لانا الحظ في الوقت ننسااااا ولود ث رات، 

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

ار العنف الجنساااااني والعنف العاللي ال ي االن يشاااا الن مةاااادر قلق كبدر، ويجط علة إن انتشاااا و  -12
ساااااموا أن تعتي اصولوية للعنف العاللي الذي يؤثر علة النئات الضااااختنة باتخاع التدابدر التشااااريختة وبدر 

اللي الةااادر ريختة الال مة للتةاادي لا، مع مراعاة التوصااتات الواردة في تقرير الت قدق في العنف العالتشاا 
 ه( 16) عن ديوان المظالم/المؤسسة الوطنتة ل قوق اإلنسان

علة حتااة اصطناال ونماالهم      را  رتد      را   ورلص تقرير الت قدق في العنف العااللي للة أن العنف أثر تاأثد  - 13
هذه القضااتة   فإن  ه وربم تشااديد القواندن والتدابدر للتةاادي لعمو اصطنال، ( 17)                  جنسااي أصاامئ كااالعا  وأن االنتهاك ال 
اصطنال من رالل تدابدر مختلنة في القانون    عمو / ه وينم ي لساموا أن تتةدى بنعالتة لبتع        بال ا                     ال ت ال تثدر قلقا  

 ه ( 18) دن الوكاالت في هذا الةدد آلتة لتنسدق الجهود المشتركة ب  ها والممارسة علة حد سواء، بما فد 
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                                  ، ال يولاد دلداو يا ذكر علة تننداذ هاذا 2013عاا    وربم ال ظر المنروض علة العقوناة البادنتاة في -14
إلدرات اسااتخدا  القوة المعقولة في المدارس بمولط    2018ال ظره ويدل علة على رتة ال  ومة في عا   

قونة البدنتة والترالع عن ء كو كاااااا و من أكاااااا ال العه ويجط علة ساااااااموا لل ا( 19) 2009قانون التعلتم لعا  
 ه( 20) استخدا  القوة المعقولة في المدارسالت ددرات القارتة بالسماح ب 

اصكاخاص عوي اإلعاقة، أكاار ديوان المظالم/المؤساساة الوطنتة ل قوق اإلنساان للة   خصوفتما ي  -15
للة كما أكااااار  ة العدالة والتعلتمولود ث رات في مجاالت ال ةااااول علة الخدمات الةاااا تة والوصااااول لل

ة  ةاااال در الاافتة واصولويات المتضااااارنة تعدق لهود التنندذ المت تقارير عن العنفه وما  الت الموارد بولود  
 ه( 21) بهذه القضايا

لقضاااايا التي يوالهها اصكاااخاص عوو اإلعاقة  وأن لوينم ي لسااااموا أن تتةااادى بنعالتة وكااامول   -16
  وأن تساارع النقا  2031-2021 للنترة  إلعاقةلوطنتة ل كااخاص عوي اسااتاسااة التضااع الةاات ة النهالتة ل

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

                                             المعلومات المقد مة من جهات أخرى صاحبة مصلحة -       ثالثا   

 (24)ات الدولية لحقوق اإلنسانوالتعاون مع اآلليات والهيئ  (23)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أكاارت منظمة العنو الدولتة للة أن سااموا انضامت للة اتنا تة مناهضاة التعذيط، واتنا تة حقوق   -17
بعد علة  سااااااموا  لم تةااااادقو ه  ( 25) اصكاااااخاص عوي اإلعاقة، والبروتوكوالت االرتتارية التنا تة حقوق التنو

البروتوكول االرتتاري ع أكااااااااا ال التمدد  راااااااااد المرأة أو تتاري التنا تة القضااااااااااء علة لمت البروتوكول االر
 ه( 26) ربم الت امها بذلى التنا تة حقوق اصكخاص عوي اإلعاقة

االتنا تة الدولتة للقضااااااء علة لمتع أكااااا ال  بأن تةااااامئ سااااااموا طرفا في   ورقات وأوصااااات عدة -18
ين وأفراد أسااااااااارهم، والعهد الدولي ل ماية حقوق لمتع العمال المهالر   التمدد  العنةاااااااااري، واالتنا تة الدولتة

لخاااص بااال قوق االقتةاااااااااااااااااديااة وااللتماااعتااة والثقااافتااة والبروتوكول االرتتاااري المل ق بااا، والبروتوكول ا
االرتتاري التنا تة القضاااااااء علة لمتع أكاااااا ال التمدد  رااااااد المرأة، والبروتوكول االرتتاري التنا تة حقوق  

 ه( 27) اص عوي اإلعاقةاصكخ

قتو في العالم بأن تنظر سااااااااااااموا في التةاااااااااااديق علة البروتوكول    مناهضاااااااااااة الوأوصاااااااااااة مرك -19
الهادف للة لل اء عقونة   االرتتاري الثاني المل ق بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنتة والسااااااااااااااتاسااااااااااااااتة،

   وأوصااااة فريق دعم الضاااا ايا في ساااااموا( 28) واتنا تة منع لريمة اإلبادة الجماعتة والمعا مة علدها اإلعدا ،
ومعا مة االتجار باصكاااااااخاص، ونخاصاااااااة النسااااااااء واصطنال، الم مو باالنضاااااااما  للة بروتوكول منع وقمع 

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

 (30)اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -باء 

راامن النئة    2016يار/مايو                                                                 أكااارت منظمة العنو الدولتة للة أن م تط أمدن المظالم اعت مد في أ -20
"ألف" بوصاااااانا مؤسااااااسااااااة وطنتة ل قوق اإلنسااااااان وفقا لممادئ باريسه بدر أن اصمر يسااااااتولط الم يد من 

 ه( 31)  قدق والتألد من وعي الجمهور وإم انتة وصولا للتاسلتاتا ووظالنا في مجال الت  دعتمالموارد لت 

رها برلمان سااااموا لتشاااريعات الجديدة التي أقعن اساااتمرار القلق ل اء ا 1الورقة المشاااتركة    ترن عوأ  - 21
  والقانون القضااالي 2020، وعلة ولا الت ديد قانون التعديو الدسااتوري لعا  2020كانون اصول/ديساامبر   في
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ة المتعلقة بالتشااريعات                          ه وكااملت الشااوابو الرلتساا  ( 32) 2020نون اصرارااي وحقوق الملاتة لعا    وقا 2020لعا  
في ساااااااتاق م  مة اصراراااااااي وحقوق      را  كبد      را   تتبدق ال قوق اصسااااااااساااااااتة أو ت ددره ت دد الجديدة ما يلي: لل اء 

للراءات م  مة اصرارااااااااي وحقوق  الملاتة وإل اء الرقابة التي تمارسااااااااها الم  مة العلتا علة هذه ال قوق في  
م  مة   ن دون الملاتة  وتناتى نظا  الم الم الموحد واالساااااااتعاراااااااة عنا بم  متدن ونظامدن قانونددن متوا يد 

أو رلتس)ة( للسالتة القضاالتة  وإراعاف فةاو السالتات بدن السالتة التنندذية والسالتة القضاالتة    نهالتة علتا  
در المعقول في ساالتة م  مة اصرارااي وحقوق الملاتة علة المسااالو  وتقويا اسااتقاللتة القضاااء  والتوسااع ب 

 ه ( 33) ة با"العرف والعادة" رتمت الم 

ه ( 34) أن التشاريعات سانت دون اتماع عملتة لصاالح القانون الةا ت ة 4ركة  وعكرت الورقة المشات  -22
 ه( 35) ساموا مالحظات مماثلة -وأبدت مجموعة التضامن مع ساموا الدولتة 

للة أن هذه القواندن نقلت مساااالو اصراراااي مماكااارة للة ارتةااااص  4الورقة المشاااتركة وأكاااارت  -23
حقوق اإلنساااان اصسااااساااتة وال أح ا  الدساااتور   بمراعاة مل مة م  مة اصراراااي وحقوق الملاتة، التي لم تان

ه وسااات ون ( 36) التاريختة القالمة الرامتة للة ال ماية من االساااتدالء علة اصراراااي العرفتة للشاااعو  اصصااالتة
بعطء نظامدن مننةااااالدن للعدالة، اصمر الذي سااااادؤدي للة تعلو حقوق كاااااعط سااااااموا                   كاااااعط سااااااموا مثقال  

ي تنظون بها علة  علة قدرة لمتع مواطني سااموا علة الدفاع عن أرارادهم التي أثرسات ون لا اصصالي و 
 ه( 37) حمايتهاعلة و ي      ع رف أساس

لسااااااااموا أن تعدد النظر في القواندن التي تتعارض مع الت اماتها  أنا ينم ي    1وعكرت الورقة المشاااااااتركة   - 24
في دسااااتور ساااااموا وأن تعدد صااااتابة مشاااااريع    الدولتة في مجال حقوق اإلنسااااان ومع الممادئ اصساااااسااااتة الواردة 

ماتها  ه وأوصات منظمة العنو الدولتة بأن تتألد سااموا من أنها تني بالت ا ( 38)                                     القواندن ب دث تبد د الشاوابو كما يجط 
حقوق اإلنساان، بسابو منها التألد من مراعاة حقوق اإلنساان في المنا عات المتعلقة باصراراي،  ددان  الدولتة في م 

 ه ( 39) مع الت امات حقوق اإلنسان         متسقا                             ر القانون العرفي تنسدرا           وأن ينس  

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

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -1 

 ( 40) المساواة وعد  التمدد   

يوفر  2013قات العمو والعمالة لعا  كان قانون عالللة أنا لعا   3أكاااااااااااااارت الورقة المشاااااااااااااتركة   -25
و سااااتاسااااات كاااااملة                                                                                بعا ال ماية من التمدد  علة أساااااس المدو الجنسااااي، فإنا ال ي ال ي نتقر للة قواندن أ

المثلتات والمثلددن وم دولي المدو  رااااد  لم اف ة التمدد ه وقد أولد انعدا  ال ماية هذا بدئة سااااهلت التمدد 
الجنسااادن، بمن فدهم أوساااا   هوية الجنساااانتة وأحرار الهوية الجنساااانتة وحاملي صااانات  الجنساااي وم ايري ال

 ه( 41) النافافدن والناتاما التقلددية في ساموا

       بلدا                                                              أن ساااموا بلد متدين لل اية وأنها بدرت دسااتورها لتةاامئ رساامتا   5والحظت الورقة المشااتركة  -26
 ه ( 42) نسانتة لدى عامة الناس ا المدو الجنسي والهوية الج ه وهناك نقص في الوعي بقضاي 2017في عا            مست تا  

ثقافتة: اإلناث، والذكور، والنافافدن،  أن سااااااااااموا لها أرنعة أنواع التماعتة    5وعكرت الورقة المشاااااااااتركة   - 27
                                        بعضااااااهم يعر ف ننسااااااا بأنا عكر مثلي  والمعا   ،                                                               والناتاماه فالنافافدن عكور عند الوالدة لديهم صاااااانات أنثوية للت ة 

ه ومع أنهماا  ( 43)                   صاااااااااااااناات عكورياة للتا ة   ن فاإنااث عناد الوالدة لاديه   رر باأناا م ااير هوياة لنساااااااااااااانتاةه وأماا النااتااماا ال 
هما ثقافتا، فإن النافافدن والناتاما بدر معترف بهما في السااااتاسااااات والةاااا وك القانونتة الم لتة،  هويتان معترف ب 

 ه ( 44) وقانونتا دارو ساموا                        عتراف بهما التماعتا  وال ي االن يوالهان التمدد  والعقمات التي ت ول دون اال 
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اساااااااتتة واإلدارية لم اف ة  بأن تتخذ ساااااااموا التدابدر القانونتة والساااااات  5وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة   -28
   (45) وتنمتتهم مدهراا  العنفممارسااة و                                                      مواطني ساااموا من النافافدن/الناتاما ووصاامهم التماعتا   رااد الت د 

 ة                والهوية الجنسااااااااااات   الجنساااااااااااي لددن بقضاااااااااااايا المدودن العمومددن والممثلدن الم وتوفدر برامج توعتة للموظن
 ه( 46) للتةدي للوصم

بأن تننذ ساااااموا قواندن مناهضااااة للتمدد  ت مي لمتع الناس من التمدد     3كة  وأوصاااات الورقة المشااااتر  -29
ه  (47)اة العامة علة أساااااااس المدو الجنسااااااي والهوية الجنسااااااانتة وحمو صاااااانات الجنساااااادن في لمتع مجاالت ال ت 

  أن من المناسااااط ل  ومة ساااااموا أن تعدد النظر في التشااااريعات والسااااتاسااااات القالمة   5وعكرت الورقة المشااااتركة  
ع نتاق حقوق اإلنساان وال ق في المسااواة وعد  التمدد  لتشامو الجمتع، بمن فدهم المواطنون                                                                                                        وتعدلها ب دث يوسا 

 ه( 48) النافافدن/الناتاما

ومنظمة العنو الدولتة تجريم العالقات الجنسااااتة المثلتة بدن المال دن   3شااااتركة والحظت الورقة الم -30
سنوات   7أن قانون الجرالم يجر  اللوا  ويعاقط علتا بالسجن لمدة تةو للة        أيضا    ه والحظت( 49) بالتراري

ة  لممارسااااااااااااا   م اوالت اللوا  وتهدئة م ان يلجأ للتا المثلدون         أيضاااااااااااااا  بةااااااااااااارف النظر عن الموافقةه ويجر   
 ه( 50) تهم الجنستةعالقا

النشااااااا  الجنسااااااي   لمتع القواندن التي تجر      را   وأوصاااااات منظمة العنو الدولتة ساااااااموا بأن تل ي فو  -31
للة أنا ينم ي لسااااموا أن تشاااتط العالقات   3ه وأكاااارت الورقة المشاااتركة ( 51) المثلي بالتراراااي بدن المال دن

ه وقدمت  ( 52) من قانون الجرالم 71و  68و 67لمواد الجنساااااااااااتة بالتراراااااااااااي من قالمة الجرالم، وعلى بإل اء ا
 ه( 53) ات مماثلةت ولمختة فافافدن سامو توص 3الورقة المشتركة 

 ( 54) التنمتة والبدئة واصعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

أكااااارت منظمة أو تانوسااااتا ل قوق اإلنسااااان للة أن ساااااموا توالا ت ديات مت ايدة بساااابط ت در المناخه    - 32
ر  نساو  متاه الم ر يؤثر في ال قوق االقتةاادية وااللتماعتة والثقافتة، بما فدها ال ق في تقرير المةاد فارتناع م 

بت قدق أهاداف  2015ه وعكرت منظماة العنو الادولتاة أن سااااااااااااااموا الت مات في عاا  ( 55) والمتااه وال اذاء والةااااااااااااا اة 
من التاقة المتجددة للبلد في   ٪ 60ه والحظت أن سااااموا بل ت  2025ب لول عا     ٪ 100المتجددة بنسااامة  التاقة 
 ه ( 56) الثناء لبلوغ اصهداف التموحة لديرة ب      دا   ه وربم تخلنها عن ت قدق أهدافها، فقد بذلت لهو 2018عا  

 تدابدر متساااااااقة مع حقوق اإلنساااااااان   وتنندذ  داعتما   :التيوأوصااااااات منظمة العنو الدولتة سااااااااموا ب  -33
المتوقعاة التي ال  أ ماة المنااخ  آثاار  اس حمااياة كاافتاة منللتاتف وال اد من مخااطر الاوارث تتتئ حمااياة النا 

  صاااااو  عن الوقود اصحنوري   االبتعاد تساااااهو 19-لتةااااادي لاوفددليم ن تجنبها  والتألد من أن أي تدابدر  
التعاون والمساااااعدة الدولددن   تماسمن الارنون  وال رال اقتةااااادو  متسااااقة مع حقوق اإلنسااااان متجددة  طاقة

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

للة أنا ينم ي لساااااموا أن تتجنط تو تع اتناقات تسااااهو علة البلدان  1وأكااااارت الورقة المشااااتركة  -34
مسااااحات كااااساااعة من   تقتضاااي  والشاااركات ال نتة اسااات الل النقراء من رالل مشااااريع التاقة المتجددة التي

 ه( 58) صنها مواد أولتة تؤثر في نهاية المتاف في اصمن ال ذالي نشاء م ارع أحادية الم ةول بو ري إل اصرا 

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 ( 59) اكخةعلة  نافي ال تاة وال رية واصم النرد حق  

 قبول من ربمعلة ال ةمنتشاااااار   ظاهرة عد  المساااااااواة بدن الجنساااااادن عكرت منظمة العنو الدولتة أن -35
ه  (60)والعنف القالم علة المدو الجنسااي والهوية الجنسااانتة   النساااء والنتتات   للعنف رااد لتةاادي  ة ا ل تدعو ل توصااتات 

 ه ( 61) والحظت لمختة ساموا لة ة اصسرة أن العنف الجنسي والجنساني مرتنعان لل اية في ساموا
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ة                         دد النافافدن فئة  مهمشاااا للة أن تقرير الت قدق في العنف العاللي ح 5وأكااااارت الورقة المشااااتركة  -36
بإعداد م يد من                  ه ولذلى، أوصاااااااااي  امن المرلئ أن تتعرض للعنف بمعدالت أعلة من بدرهو لختر  ا توالا

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

 بأن ت يد ساااموا علة ولا الساارعة التمويو والموارد التي تم ن ديوان  1وأوصاات الورقة المشااتركة  -37
نتة ل قوق اإلنساان من تنندذ الممادرات والتوصاتات الواردة في ت قتقها الوطني العا  المظالم/المؤساساة الوط

 ه( 63) في العنف العاللي

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

الساالتة التنندذية في  تدرو  ساااموا عن قلقها ل اء   -لتضااامن مع ساااموا  لدولتة لمجموعة االأعرنت   -38
 ه( 65) ةالسلتة القضالتة، اصمر الذي ينتهى ال ق الدستوري في م المة عادل

 2015 لعا    للمسااااااااعدة القانونتة   مرك  المجتمعي قانون ال وعكرت مجموعة سااااااااموا لدعم الضااااااا ايا أن   -39
في   الم اماةالتف  و تاأنشاأ مؤساساة ح ومتة لتقديم المسااعدة القانونتة ل كاخاص الذين ال يساتتتعون ت م

  لم ي ن  لنشاااااء المرك  صن نظا  المعونة القضااااالتة القالم     دا   المسااااالو الجنالتة والمدنتةه وكان من المتوقع ل
مرت منذ سااااان القانون، لان   أعوا  6لال ل كاااااخاص المتهمدن بارتاا  لرالمه بدر أن ما يقر  من     ا  متاح

 ه( 66) المرك  لم ينتئ أبوابا بعد

                                                                            ك  الدولي لمناصاري م اف ة التمدد  أن دساتور سااموا يعترف بالعرف مةادرا  للقانون لمر والحظ ا -40
  1990(ه وقررت ح ومة ساااااااااموا في عا   )مجلس الرؤساااااااااء النونو)رؤساااااااااء العالالت( و  من رالل الماتاي

عدن  ويت ه  1990تقديم الدعم القانوني للساااااالتة التقلددية لمجلس القرية من رالل قانون المجلس القروي لعا  
 ، العقونة التي ينررااااااااها مجلس اصح ا  علة م الم ساااااااااموا بمولط هذا القانون أن تأرذ في االعتمار، لتخفتف 

 ه( 67) قرية علة سوء سلوك أي كخصرؤساء ال

ما ي  م                                العنف الجنسااااااااااي والعاللي كثدرا    مرتابي   وعكر المرك  الدولي لمناصااااااااااري م اف ة التمدد  أن  -41
  لل رية علة اإلطالقه وتتعارض  ة ساالم  أح ا  بدر متناساط أو ال ي  م علدهم ب        ناراا  علدهم بأح ا  منخنضاة انخ 

  (، وهو كااااا و تقلددي من أكااااا ال المةاااااال ة، وعقونات ifoga  - مثو طلط العنو )لينوبا    ، الممارساااااات التقلددية 
رض في  ارساااات م ايدة في الظاهر، لانها تنمع نظا  العدالة الرساااميه وقد تبدو هذه المم الرؤسااااء  مجلس

 ه( 68) النساء والنتتات راصة ،بنئات معدنة الواقع حوال  كبدرة تضر

وأكاااار المرك  الدولي لمناصاااري م اف ة التمدد  للة أن الةاااعونة في اتخاع القرارات المنروراااة  -42
تان أو تختار تقديم المشاااورة  القرية هي أنها ال تعاقط الجناة في كثدر من اصح رؤسااااء  علة مساااتوى مجلس

 ه( 69) الشرطةاصمر للة ما تمنع الض ايا من لبالغ                                    من الجانيه وإرافة للة على، كثدرا             ض تة بدال  للة ال

العنف العاللي المعنتة بقضاااااااااااااايا م  مة  الوالحظ المرك  الدولي لمناصاااااااااااااري م اف ة التمدد  أن  -43
  ،2013   ي ينص علدها قانون سااااااالمة اصساااااارة لعافي الجرالم الت   لتاون مختةااااااة  2014في عا    أنشاااااائت
العنف العااالليه فقااد أحدلاات لرالم العنف العاااللي للة نظااا  المرا مااة لل ةااااااااااااااول علة المشااااااااااااااورة             وت اادياادا  

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

ا والممارسات العرفتة ة التمدد  بال د من استخدا  اإلينوبوأوصة المرك  الدولي لمناصري م اف  -44
                                                                                           بوصانها عوامو مخننة في حاالت العنف الجنساانيه ويجط أن تانو التشاريعات أنا لن و لدت ن اعات بدن  

فا هذه الن اعات وفقا لمعايدر المسااااااواة بدن    ولط النظا  القضاااااالي التقلددي والنظا  القضاااااالي الرسااااامي،
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المةاااال ة والتعويا المدفوع بمولط القانون  عامو  عتبر   ي   نساااان للضااا تةه وينم ي أالالجنسااادن وحقوق اإل
 ه( 71) في مرحلة لصدار العقونة في هذه القضايا    ا  مخنن               العرفي عامال  

لدعم الضاااا ايا أن ال  ومة لم تبذل أي لهود ، الحظت مجموعة ساااااموا  ( 72) التوصااااتات المقبولة  عن و  -45
ي قدمت أي مسااعدة مالتة للة مالل  المنظمات بدر ال  ومتة  العنف، وال ه  ح ومي لضا ايا   لجأ إلنشااء أي م 

لضاااااا ايا العنف  لجأ القالمةه فمجموعة ساااااااموا لدعم الضاااااا ايا هي المنظمة بدر ال  ومتة الوحددة التي توفر الم 
لدعم الضااااااااا ايا  لمعروف أن عدد اصكاااااااااخاص الذين تؤويهم مجموعة سااااااااااموا واإلهماله ومع على، من ا 

وعكرت  ه (73)19- في المالة علة اصقو، وقد تناقم هذا الوراع بسابط تنشاي كوفدد  20حده بنسامة  يتجاو  
أن تأثدر م  مة اصسارة وم  مة المخدرات والا ول م دود بسابط انعدا  ردمات لعادة        أيضاا  المجموعة  

 ه (74)ة اإلدمات ال  ومتة التأهدو وإعاد 

للمالل        را   المسااعدة المالتة فو   تقد أن  يلي:    وأوصات مجموعة سااموا لدعم الضا ايا سااموا بما  - 46
مالل  ح ومتة للنساااااااااااء في بضااااااااااون الساااااااااانتدن   وأن تنشاااااااااا     (75)القالمة وردمات الدعم عات الةاااااااااالة 

ردمات أو برامج تمولها    ، االسااتعراض الدوري الشااامو ب لول الدورة المقبلة من   وأن تنشاا ،     (76)المقبلتدن 
 ه (77)وإعادة لدمالهم التماعتا   ن علة حد سواء الدولة إلعادة تأهدو الض ايا والمجرمد

بإنشاااااااء مرك  أ مات للنالدن من العنف والنساااااااء واصطنال وتقديم   2وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة  -47
سااااموا لةااا ة اصسااارة بتنندذ "دلدو الخدمات اصسااااساااتة    ه وأوصااات لمختة( 78) المشاااورة بشاااأن العنف العاللي
ة وطني للنالدن من العنف وتقديم التمويو للمنظمات  نظا  لحال( إلنشاااااء IESGالمشااااترك بدن الوكاالت" )

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

للة أن ظروف االحتجا     ببناء مرافق ساجون لديدة، لانها أكاارت   1وأكاادت الورقة المشاتركة   - 48
تة، والمرافق الةااااااا تة، والمتاه، ما يتعلق بالرعاية الةااااااا تة اصسااااااااسااااااا فتت ال تثدر القلق، بما في على  ال 
النظافة الةاااااااا تة، وكذلى عد  ولود أنشااااااااتة إلعادة التأهدو وإعادة اإلدماته وإرااااااااافة للة على، يل    و 

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

أقرت ببرامج لعادة تأهدو المجرمدن، فإنها أوصااات بتاثتف الجهود    2ة وإعا كانت الورقة المشاااترك -49
  للعمو علة ورااع برامج إلعادة تأهدو الضاا ايا وأساارهم والمجرمدن  ومواصاالة العمو علة تع ي  الرؤية الشاااملة 

 ه( 81) الوقالتة وإعادة التأهدو  للتدابدر

ساااموا للة التي: لعادة النظر    ساااموا بأن تعمد -وأوصاات مجموعة التضااامن مع ساااموا الدولتة  -50
، وال سااتما الضااعناء  مورااع االهتما  قابالت مع المشااتما فدهم أو اصكااخاصفي للراءات الشاارطة إللراء م

                                                 البالد قواعد  ندلسااااااااااون مانديال  وإنشاااااااااااء ردمات قانونتة   الذين قد ي ونون من عوي اإلعاقات  وتقدتم امتثال
 ه( 82) ، سواء ألانوا م تج ين لدى الشرطة أ  في السجنمتاحة علة مدار الدو  لجمتع الم تج ين

                                                                              وأكاااااااااارت منظمة العنو الدولتة للة حالة ي م ث فدها عن تسااااااااالتم كاااااااااخص يخت  في بلد ثالث   - 51
عن قلقها من أن  نت اليما لونتساااااااااولتاي ساااااااااايلدلي مالددل اوه وأعر بتهمة التعمر البتتال رلتس الو راء توي
ساااااموا عن    - ه وأعرنت مجموعة التضااااامن مع ساااااموا الدولتة (83)ة ي ون طلط التساااالتم عا دوافع سااااتاساااات

وأوصاااات بإنشاااااء وكالة مسااااتقلة معنتة بالت قدق والمقاراااااة في القضااااايا الجنالتة التي    (84)كااااوابو مماثلة 
العديد من ال قالط الو ارية التي تشرف مماكرة علة         أيضا   ويش و                طرفا  مشتاتا    ي ون فدها رلتس الو راء 

 ه (85)ةالئ الشؤون الخارلتة والمدعي العا  للدولة، وعلى اللتنا  تضار  الم رمو اصمن و 
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                                                                      ال ر يات اصساستة وال ق في المشاركة في ال تاة العامة وال تاة الستاستة  

ما  سااموا أن لعادة لدرات التشاهدر أو القذف بوصانه  -عكرت مجموعة التضاامن مع سااموا الدولتة  -52
قمع ، يثدر مخااوف كبدرة من التعسااااااااااااااف في 2013ن الجرالم لعاا   ط قاانو ، بمولا 2017، في عاا   لريمتدن

  المنةاوص علتا في ه وأوصات بأن تل ي سااموا القذف الجنالي/التشاهدر الجنالي( 86) حرية التعبدر الساتاساي
 ه( 87) 2013قانون الجرالم لعا  

ثاة م ااامدن تقااارير تندااد باأن ثال  2020وأكاااااااااااااااارت منظمااة العنو الادولتااة للة أنهااا تلقاات في عاا    -53
ن لصااااااالحات القانون أو عن موكلدهم الذين يمثلونهم  ع     نا   لمضااااااايقة والترهدط بساااااابط ت دثهم علتعررااااااوا ل

 ه( 88) عن آرالهم ومعتقداتهم الستاستة أو

ب يادة االعتراف بالمرأة في المناصاااااااااط العلتا  1وفي الوقت الذي أكاااااااااادت فتا الورقة المشاااااااااتركة  -54
مسااألة اسااتئةااال التمدد   مة ب الة للة معالجة الم لي، فإنها قالت لن ال  و   والمناصااط القتادية في المجتمع 

: ألور ممثلي القرى من الذكور واإلناث، التي ال ت ال تنتوي علة ما يلي  رااااد المرأة في مجاالت أررى مثو 
تمدد  مع اسااااااااتمرار حةااااااااول الممثالت علة ألور أدنة  وكون بعا القرى التي ت مو فدها النساااااااااء ألقا   

                                             حدن أن بعا القرى ال تعترف باصلقا  التي ت منئ  اتاي ال تساااامئ للنساااااء بالمشاااااركة في مجالس القرى في  م 
 ه( 89)                   للنساء من أ سرهن  

: لعمال المسااااااااواة في اصلور بدن ممثلي القرى من التيسااااااااموا ب  1وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة  -55
اتاي و/أو ت ظر مشااااركة النسااااء الماتاي في  الرلال والنسااااء  واساااتهداف القرى التي ال تسااامئ للنسااااء الم

 ه( 90) التماعات مجالس القرى للتدريط علة حقوق اإلنسان

أناا ال يولاد اعتراف قاانوني ب عتم للمعااررااااااااااااااة، وال مد انتاة لم تاط    1  وعكرت الورقاة المشاااااااااااااتركاة  -56
  ه للمعاررة، وال ردمات للم ث أو الدعم القانوني أو اإلداري متاحة للمعاررة أو صعضاء البرلمان المستقلدن

 ه( 91) دون تتور ثقافة التعددية ال  نتة الستاستةة شدب لمستمر هذا الورع ا وي ول

باعتماد تشاااااريعات لالعتراف ب عتم للمعارراااااة وتوفدر مد انتة    1تركة  وأوصااااات الورقة المشااااا  - 57
أداء مهامهم بنعالتة في مساااءلة    من  أعضاااء المعاررااة أو اصعضاااء المسااتقلدن   لتم دن  وموارد لدارية 

 ه ( 92) ال  ومة 

 ( 93) ك ال الرق حظر لمتع أ  

نو  الم تو الهاادئ، مثاو  أكااااااااااااااار المرك  اصوروني للقاانون والعادالة للة أن اصمم الج رية في ل -58
لالتجار علة حد ساااااااواءه           ومقةااااااادا           مةااااااادرا                                                            سااااااااموا، تشاااااااهد  يادة في االتجار بالمشااااااار، وأنها تعتبر بلدانا  

في بلدان ثالثةه بدد أنا ال يولد في    في الساااخرة ما يساااتخدمون     را  والنسااااء باالتجار، وكثد                  وي ساااتهدف الرلال  
ه وأكاااااااااااار المرك  للة أن من اصهمتة بم ان  ( 94) بالمشااااااااااار التجارا  حجمسااااااااااااموا بتانات د تقة وموثوقة عن  

، التجار بالمشااار دارو البلد  وأن تنظم حمالت توعتةحجم السااااموا: أن توفر بتانات منتظمة ود تقة بشاااأن 
للراءات لت ديد راااااااااا ايا االتجار بالمشاااااااااار   تننذالوعود الااعبة ب تاة أفضااااااااااو، و بمخاطر                  مثال  فتما يتعلق

 ه( 95) المساعدة والعون المناسبدن للض ايا تقد أفضو، و     دا  ت دي 

بتقارير تندد بتجندد ألانط للذها  للة سااااااااااموا                                          وأحاطت مجموعة سااااااااااموا لدعم الضااااااااا ايا علما   -59
مو الشااا اوى الشاااالعة ادعاءات اسااات الل مواطندن من بلد للعمو، لانهم اسااات لوا في الساااخرة والجنسه وتشااا 

لددنه وأكااااارت المجموعة للة أنها لم تتم ن من تولتا أي تهم من                                      ثالث اسااااتألرتهم أساااار من ساااااموا عم اال  
بالتقارير التي تت دث عن ال وات باإللراه        أيضا          علما  ه وأحاطت  ( 96) لنالتة، صن اصمر يتعلق بااااااا "ن اع عمو"

 ه( 97) بدن النساء والنتتات ورلال اصعمال اصلانط المقتمدن في ساموا والعالقات
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ال ينص علة أح ا  كاااملة   2013عم الضاا ايا أن قانون الجرالم لعا  وعكرت مجموعة ساااموا لد -60
       أيضااا   157ه والمادة ( 98) االتجار بالمشاار بأنا لريمة عبر وطنتة فقو 155لم اف ة االتجاره وتعرف المادة 

سامة، فهي ت ظر اسات الل اصكاخاص في الساخرة والجنس، لانها ال تعتبر هاعين اصمرين لريمتدن  بدر منا
ه وال تولد أح ا  مماثلة ل ماية اصكااخاص        عاما   18                                       ما ي رتامان في حق أكااخاص تقو أعمارهم عن لال عند

 ه( 99) عاما فما فوق  18الذين يبل ون من العمر 

 لالعتراف  2013قانون الجرالم لعا       را   بأن تعدل سااااموا فو  وأوصااات مجموعة سااااموا لدعم الضااا ايا  -61
 ه( 100) 157من المادة        عاما   18                        السن  الدنتا الم ددة في   وإل اء 155باالتجار الم لي في المادة 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 ( 101) ال ق في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتتة  

من المتسرندن من      را  أن توفدر فرص العمو ال ي ال مش لة وأن كثد   1الورقة المشتركة عكرت  - 62
  ، للة على   وناإلراااااااااافة   ة في ال ةاااااااااول علة عمو مدفوع اصلره المدارس والخريجدن يجدون صاااااااااعون 

ه والحظاات الورقااة  ( 102) اإلعاااقااة للتمدد  في ال ةاااااااااااااااول علة فرص عمااو   و تعرض اصكاااااااااااااااخاااص عو ي 
، وأوصااااااااااات بتع ي   ( 103) فرص عمو للشاااااااااااما  الذين ال تعتة لهم اصولوية  االفتقار للة   2 المشاااااااااااتركة 

لج لتة للشاااااااااااااااما ، وتوفدر الموارد الال مة لل نا  علة  التدابدر الرامتة للة ال د من المتالة والمتالة ا 
 ه ( 104) مشروع تم دن الشما  

 ( 105) ال ق في مستوى مختشي اللق  

يلي: التألد من أن برامج اإلنعا  االقتةاااااااادي ت مي أوصااااااات منظمة العنو الدولتة سااااااااموا بما   -63
لعاملون في القتاع بدر ال ق في مساااتوى مختشاااي اللق لجمتع الناس، بمن فدهم عوو الدرو المنخنا، وا

  وورااااااع آلتات  19-من أ مة كوفدد    را  الرساااااامي، وبدرهم ممن قد ي ونون معرراااااادن للختر وألثرهم تضاااااار 
 ه( 106) يلها حسط الضرورةللرصد والمرالعة لتقدتم أثرها وتعد

                                                              للة أن حقوق المواطندن كمار السااان واحتتالاتهم لم ت م ث أو تعالج   1وأكاااارت الورقة المشاااتركة  -64
 رساااااامه وأوصاااااات بأن تنظر ساااااااموا في  ( 107) يجطه فعدد كمار الساااااان المتسااااااولدن في كااااااوارع أبتا يت ايد لما

 ه( 108) ن الرعاية                                                       استراتتجتة وطنتة لامار السن كي يوف ر لهم مستوى معقول م

 ( 109) ال ق في الة ة  

  لسا ري للة أن اصمراض بدر الساارية والظروف الةا تة، مثو السامنة وا   1أكاارت الورقة المشاتركة   -65
 ه( 110) وأمراض القلط وارتناع ر و الد  والس تة والسرطان، أصم ت آفة وتؤثر الن علة الشما 

لل ةااامة           رتدرا           تنشااااتا    2019دت في عا   وأكااااارت منظمة العنو الدولتة للة أن ساااااموا كااااه  - 66
ة  بدر متناساااااااااااط علة اصطنال )أفادت تقارير بأن نسااااااااااام                             وفاة، اصمر الذي أثر تأثدرا    83عن  أسااااااااااانر 

٪ من الوفتات(ه ويتعدن علة ساموا أن تتةدى للت ديات التي توالا 87بل ت   اصطنال دون الخامسة 
ي على عد  كناية الرعاية الةااااا تة، وانخناض  الرعاية الةااااا تة والتي أدت للة تنشاااااي المرض، بما ف 

الاافتة    إن حماية ال ق في الرعاية الةاااااااا تة و المضااااااااللة عن اللقاحاته    معدالت التلقتئ، والمعلومات 
، وكذلى حماية ال ق  19- وت ساااادن توفدر المعلومات الةاااا تة تدبدران هامان في سااااتاق لال ة كوفدد 

 ه ( 111) في الة ة علة نتاق أوسع 
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ساااموا بأن تنشاا  ساااموا لجنة للت قدق في وناء   -مجموعة التضااامن مع ساااموا الدولتة وأوصاات   -67
نظا  التةااااادي ل ونئة والجال ات والتعافي  بأن تع   سااااااموا 2ه وأوصااااات الورقة المشاااااتركة ( 112) ال ةااااامة

  علة ما ي ني  نظا  الةااا ة العامة تانو حةاااول  وأوصااات منظمة العنو الدولتة سااااموا بوراااع رتة  ه  ( 113) منها
 ه( 114) الموظندن و يادة مخةةات المد انتة لقتاع الة ة العامة حسط االقتضاءو   التمويو  من 

، وأوصااات ال  ومة بدعم        كبدرا         صااا تا               يشااا و رترا  للة أن االنت ار  2وأكاااارت الورقة المشاااتركة  -68
 ة الننساتة، والتدريط  برامج التوعتة باالنت ار والوقاية منا، والدعوة للة توفدر الموارد التعلتمتة وموارد الةا 

 ه( 115) المناسط للمستشارين المؤهلدن

  لعمو االلتماعي ال الة للة م يد من الموظندن في مجال المشاااااااااورة وا   2والحظت الورقة المشاااااااااتركة   -69
من اصموال لتدريط موظني الرعاية الةااا تة، بمن فدهم      دا   وعلم الننس، وأوصااات بأن تخةاااص سااااموا م ي 

 ه( 116) ررون والمركدون االلتماعدون اصطماء والقابالت والمم

                              و ارة الةاااااااااااااا اة المعتمادة مؤررا  ل  ياةالتننداذو أن الختو القتااعتاة   5والحظات الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -70
ال تتضاامن أي لكااارات للة المواطندن عوي المدو الجنسااي والهوية الجنسااانتة والتعبدر    2030-2021 للنترة

ه وأوصاااات لمختة فافافدن ساااااموا بأن تاون  ( 117) المتنوعة (SOGIESC)الجنساااااني والخةااااالص الجنسااااتة 
 ه( 118) النئة ال ستما و ارة الة ة، كاملة بنهجها لهذهو ال  ومة، 

سااارة أن لحدى القضاااايا ال اسااامة في سااااموا هي عد  ال ةاااول   ة اصوعكرت لمختة سااااموا لةااا  -71
لعد  ولود تثقتف لنسااااي كااااامو في                                                              الاامو علة التثقتف الجنسااااي الشااااامو علة الةااااعدد الوطنيه ونظرا  

لعنف العشاادر والعنف الجنسااي وال مو العارض         كااديدا          تعررااا  النظا  المدرسااي، فإن المراهقات معررااات 
ه وأوصاااات الجمختة بأن ترالع ساااااموا المنهج الدراسااااي القالم للتوعتة بال تاة ( 119)      سااااتا  واصمراض المنقولة لن 

  اصسااااارية لمواءمتا مع لركاااااادات اصمم المت دة التقنتة الدولتة بشاااااأن الترنتة الجنساااااتة في لطار المناهج الدراساااااتة 
 ه( 120) اإلل امتة للمدارس االبتدالتة والثانوية

من  اوما يتةااو ب           مأمونا                               ساااموا كو من ي ر دن للهارااا   الدولتة بأن ت ميالعنو   وأوصاات منظمة -72
 ه( 121) رعاية ومعلومات، بترق منها اإلباحة التامة لإللهاض

 ( 122) ال ق في التعلتم  

فقو من التال  يتنوقون في التعلتم  ٪10تقرير يعترف بأن للة        علما   1الورقة المشتركة أكارت   -73
  لدراسااااتة لال صفضااااو التال  في الوقت الذي تظو فتا اصبلبتة النظاميه وال تتاح فرص ال ةااااول علة المنئ ا 

 ه( 123) ة لل ةول علة عمو     هت أبدر مؤهلة وبدر م

ماره سالوكا للة أن تسالو اصقران في المدارس مقبول علة نتاق واساع باعت   1وأكاارت الورقة المشاتركة   - 74
ه وينم ي لل  ومة أن تع    ( 124) أديط التال  ماللمة لت   طريقة  بوصانا        أيضاا  " بدن اصطنال، ويقبلا المرنون          "عاديا  

، واتخاع تدابدر عاللة ( 125) برامجها للتدريط في مجال التعلتم التقني والمهني لضااااااامان ولود دورات دراساااااااتة بديلة 
 ه ( 126) ، بواستة التال  والمعلمدن الخاصة بالتال    وية مرافق الترن ال للقضاء علة تسلو اصقران في  

 ت محددةحقوق أشخاص محددين أو فئا -4 

 ( 127) النساء  

أفاد المرك  الدولي لمناصااااااري م اف ة التمدد  باسااااااتمرار معاملة العديد من النساااااااء معاملة بدر  -75
التمدد ية للة التقالدد الثقافتة والدينتة واصبوية متاافئة في لوانط ال تاة الخاصاااااااااااااة والعامةه وتعود المعاملة 
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                                                            ر المختشاتة وأعلة درلة من  ولاتهمه وت ن نذ اصدوار الجنساانتة                                           الراساخةه ويعد  الرلال في سااموا أرنا  اصسا 
في سااااااااااموا علة نتاق واساااااااااع، ويع س العنف العاللي والجنساااااااااي الذي يمارساااااااااا الرلال علة المرأة القوة 

 ه( 128) علة نوع الجنس والستترة القالمدن

دن بإ الة ال وال ، وأوصاات منظمة العنو الدولتة ساااموا بمعالجة مسااألة عد  المساااواة بدن الجنساا  -76
سااواء كانت ثقافتة أو اقتةااادية أو مؤسااسااتة أو دينتة، التي تمنع المرأة من تاافؤ النرص في الوصااول للة 

                                              لط النمتتة التي تجر د من الساالتة، وكره النساااء، مواقع الساالتة علة لمتع المسااتويات، والقضاااء علة القوا
 ه( 129) والعنف رد المرأة في المجالدن العا  والخاص

 ( 130) اصطنال  

الحظت مجموعة سااموا لدعم الضا ايا الجهود التي تبذلها ال  ومة لت سادن أطر ساتاساات رعاية  -77
در أن مشاروع القانون هذا اقترح في  ساتما من رالل مشاروع قانون رعاية اصطنال وحمايتهمه بال اصطنال،  

ه وعكرت المجموعة أن مشااااروع      يما  أعوا  تقر  9                                           ومع على، لم ي ساااان  حتة الن وقد مضااااة علتا 2012عا  
القانون ينتقر للة ح مدن عملددن: ال ينشااا  أي مالل  ح ومتة يم ن لو ارة التنمتة االلتماعتة المجتمختة 

  أي مسااااااااعدة مالتة لمقدمي الرعاية لتشاااااااجتع تنشااااااائة اصطنال وت سااااااادن للمرأة لحالة اصطنال للدها  وال يقد
   ه( 131) تهممستوى رعاي 

عة ساااموا لدعم الضاا ايا بأن تعدل ساااموا مشااروع قانون رعاية اصطنال وحمايتهم وأوصاات مجمو  -78
 ه( 132) إلنشاء مالل  ح ومتة ل طنال وفرض تقديم الدعم المالي لمقدمي الرعاية المعتمدين

أن العنف العاللي والجنسااااي واالعتداء الجنسااااي علة اصطنال آرذان  1وعكرت الورقة المشااااتركة  -79
وتعتمد عقونات أكااااد علة  ( 134) وينم ي لساااااموا أن تننذ سااااتاسااااة سااااالمة التنو الشااااخةااااتة  ه( 133) في اال دياد

 2ه وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة ( 135) العنف واالعتداء الجنسااااااااددن علة اصطنال وتع   قواندن حماية التنو
مج بتوفدر اصموال الاافتة للمنظمات بدر ال  ومتة والمؤساااااساااااة الوطنتة ل قوق اإلنساااااان من ألو تنندذ برا

 ه( 136) التوعتة والتثقتف بمنع االعتداء

، وأنهم ال ي الون    ا  واسااااااع          انتشااااااارا  للة أن اصطنال الماعة منتشاااااارون   1الورقة المشااااااتركة وأكااااااارت  -80
ه وأوصاااات بأن تضااااع ساااااموا علة ولا الساااارعة  ( 137) يعملون بعد ساااااعات الدراسااااة ورالل العتو المدرسااااتة

التي   ودجهل، وأن توفر الموارد والادعم ل( 138) اعاة في المادارساسااااااااااااااتراتتجتاة طويلاة اصلاو إلبقااء اصطناال الما 
 ه( 139) همل طنال الماعة وتعلتم آمن فضاء المنظمات بدر ال  ومتة لتوفدر  تبذلها

وأكااااارت الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أكاااا ال العقونة البدنتة التي تمارس رااااد اصطنال للة أن  -81
لاة، والرعااياة  لم ت ظر بعاد في البدات، وفي أماالن الرعااياة البادي  العقوناة البادنتاة المماارساااااااااااااااة علة اصطناال

"حق أي والاد أو معلم أو كااااااااااااااخص   1961من قاانون اصطناال لعاا    14النهاارياة، والمادارسه وتؤكاد الماادة  
آرر لا سااااااااااتترة أو مسااااااااااؤولتة قانونتة عن طنو في لن ال عقونة معقولة با"ه ويعني القبول كااااااااااما العالمي 

علة   ،في غتا  حظر صااااااريئ  ،بدنتة                                              لعنف في ترنتة اصطنال أنا ي نظر للة العقونة اللمسااااااتوى معدن من ا
 ه( 140) أنها "معقولة"

وعكرت الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أكااااااا ال العقونة البدنتة التي تمارس راااااااد اصطنال أنا منذ  -82
الممارساااة علة اصطنال    ظر العقونة البدنتةللقانون  ل لصاااالح أي  االساااتعراض، لم يشااارع علة ما يبدو في

أن ال  ومة تنظر  2017في لمتع اصمالنه وأعلن رلتس الو راء في كانون اصول/ديسااامبر          صاااري ا          حظرا  
 ه( 141) في سن تشريعات إلعادة تتبدق العقونة البدنتة في لمتع المدارس
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لتأديبتة علة للة أن سااااااموا ب الة للة لنناع العقونات واإللراءات ا 2وأكاااااارت الورقة المشاااااتركة  -83
وأنا ينم ي التركد  ألثر علة الساااااااالوك المناسااااااااط في معاهد  ( 142) ن معاملة التال المعلمدن الذين يساااااااادئو 

 ه  ( 143) تدريط المدرسدن

وأوصات الممادرة العالمتة إلنهاء لمتع أكا ال العقونة البدنتة التي تمارس راد اصطنال بأن تسان  -84
ل، مهما كانت رفتنة،  ونة البدنتة الممارساااة علة اصطناسااااموا تشاااريعات ت ظر بوراااوح لمتع أكااا ال العق

()ت( من قاانون 3)23، وكاذلاى الماادة  1961من قاانون اصطناال لعاا     14في كاو م اان، وأن تل ي الماادة  
 ه( 144) ، علة سبدو االستعجال2019تعديو التعلتم لعا  

 ( 145) اصكخاص عوو اإلعاقة  

ة علة ردمات ء عد  حةاااااااول اصكاااااااخاص عوي اإلعاقأعرنت منظمة العنو الدولتة عن قلقها ل ا -85
ودعم صاااااا ددن م ددين، وم دودية اصرةااااااالددن الةاااااا ددن، واالفتقار للة موارد تشااااااختص اإلعاقة التي 

ه وأوصات سااموا بما يلي: االساتثمار ( 146)       تاما                                                    تعترض لعمال حقوق اإلنساان ل كاخاص عوي اإلعاقة لعماال  
إلعاقة، وتدريط الم يد من ها لنالدة لمتع اصكاااااااخاص عوي افي وراااااااع رتة صااااااا تة طبتة مجانتة وتنندذ

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

أو معاكاااااات تقاعدية لذوي االحتتالات للة عد  توفر اسااااات قاقات   1وأكاااااارت الورقة المشاااااتركة  -86
ستما من ي تالون للة رعاية دالمة حتة سن البلوغه وأوصت بأن تننذ ساموا تمويو المعاكات  ال  الخاصة،  

ساتقلة ومنعهم من التقاعدية أو االسات قاقات الشاهرية ل كاخاص عوي اإلعاقة لتم دنهم من أن ي دوا حتاة م
 ه( 148) أسرهمطلط الرعاية مدى ال تاة من أفراد 

بأن تتألد ساموا من لنناع قانون البناء لضمان تركدط من درات          أيضا    1وأوصت الورقة المشتركة   -87
 ه( 149) وطرق درول في لمتع المماني ال  ومتة

 ( 150)                         اصقل تات والشعو  اصصلتة  

اصراراااي ب قوق           مماكااارا                                              أن ال قوق الثقافتة لسااااموا مرتمتة ارتماطا   1الورقة المشاااتركة الحظت   -88
التقلدااديااةه وعلة هااذا، فااإن لمتع من لااديهم ألقااا  الماااتاااي العلتااا يااديرون قتعااة من اصرارااااااااااااااي العرفتااة 
ن المخةااةااة لةاااحط اللقط، وي ق لاو من ين در منا أن يخت  علة هذه اصرارااي دون تمدد ه بدر أ

الشااعو  اصصاالتة   ألتال من نسااو عمال من 3ساااموا لديها مجموعة من المواطندن المتجنساادن علة مدى 
 ه( 151) من ال قمة االستعمارية، الذين ال يعترف النظا  ال الي ب قوقهم

أنا يجط علة ال  ومة أن توفر وتساااجو قتعة أرض عامة بوصااانها  1وعكرت الورقة المشاااتركة  -89
 ه( 152) تقلددية ل حناد المماكرين لهذه اصقلتات الذين هم من مواطني ساموا المتجنسدنقرية 

سااااااموا أن أح ا  قانون تساااااجدو ساااااندات ملاتة   -مجموعة التضاااااامن مع سااااااموا الدولتة  وعكرت -90
من دساااتور ساااامواه وأكاااارت للة   14و 109و  102( تنتهى المواد LTRA 2008)  2008اصراراااي لعا   
العرفتة لمجتمعات الشاااااعو  اصصااااالتة سااااالبت من رالل هذا القانونه ومع أن القانون   رارااااايأن حقوق اص

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

 رون المهال  

للة أن اصطر التشااااااريختة لضاااااامان حماية حقوق العمال المهالرين  1أكااااااارت الورقة المشااااااتركة  -91
 ه( 154) ختنة وأن ال يادة في أعداد العمال اصلانط أدت للة انتهاك حقوقهمر
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