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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

ية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       لسامجتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  ساموا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب              وال . ذات الصلة  الرمسية
يرد منـها يف التقـارير     ماخبالف) املفوضية(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
قد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة   و. حقوق اإلنسان 

وقد روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع               . يف التقرير 
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة            . سنوات

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق         ال  وملّا كان هذا التقرير    .تزال صاحلة   ال إن كانت 
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هـذه              

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون /و  مااملسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة     
  .قوق اإلنسانمع اآلليات الدولية حل
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ق أو االنضمام ـتاريخ التصدي

 التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

) ٣(٨املادتـان   (نعم    ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥  قوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحل
  )٣(و) ٢(١٠و

الشكاوى املتبادلة بـني    
  ال): ٤١املادة (الدول 

  -  ال يوجد  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول ٢٥  ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
  -  )أ)(١(٢٨دة املا(نعم   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  اتفاقية حقوق الطفل

، واتفاقية القـضاء    )٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      الربوتوكول االختياري امللحق ب   :  فيها طرفاًساموا  معاهدات ليست   
وكول االختياري األول امللحـق بالعهـد       ، والربوت العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      على مجيع أشكال التمييز العنصري، و     

 والربوتوكول االختياري الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،             مناهضة التعذيب وغ  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية         التفاقية  

والربوتوكول االختياري التفاقية    ،مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            والربوتوكول االختياري التفاقية    
ات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل             حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاع      

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        األطفال يف املواد اإلباحية،     
  ).٢٠٠٧التوقيع فقط،  ( واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،االختياري التفاق

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجل

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

   الربوتوكول الثالثباستثناءنعم،  )٦( هباةامللحقاإلضافية  ت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

 على النظر  ساموا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       شجعت،  ٢٠٠٥يف عام     -١
 واتفاقيـة   ،لثقافيـة يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا         

وغـريه مـن ضـروب     مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       ،العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      املعاملة أو 
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لربوتوكول االختياري  ا وشجعت اللجنة ساموا على التصديق على     . )٨(املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)٩(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

بأن تنظر يف التصديق على     ، أوصت جلنة حقوق الطفل ساموا بإحلاح        ٢٠٠٦ويف عام     -٢
معاهدات دولية رئيسية أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان وفقاً للتوصية املقدمة يف خطـة احملـيط               

ز التعاون والتكامل اإلقليميني اليت اعتمدها ستة عشر زعيماً من زعماء منتدى جزر             اهلادئ لتعزي 
حقوق الطفل بأن تـصدق      وأوصت جلنة  .)١٠(٢٠٠٥أكتوبر  /احمليط اهلادئ يف تشرين األول    

الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيـع األطفـال وبغـاء            ساموا على   
  .)١١(ألطفال يف املواد اإلباحية، وباشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاألطفال واستغالل ا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 حتديدلعدم ، ساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة القلق          ٢٠٠٥يف عام     -٣

اءمـة  ومواإلصالحات القانونيـة الـضرورية      إلجراء   أو أية نقاط مرجعية   جدول زمين   أي  
 جلنة اإلصالح القـانوين   ألن    أيضاً عن قلقها اللجنة  أعربت  و. التشريعات احمللية مع االتفاقية   

تنشأ بعد بسبب االفتقار إىل املوارد، بـالرغم مـن اعتمـاد قـانون هبـذا الـشأن يف                    مل
لضمان التطبيق الكامـل     وحثت اللجنة ساموا على اختاذ التدابري الضرورية         ،)١٢(٢٠٠٢ عام

سواء بتحويل أحكامها بالكامل إىل قوانني حملية أو عـن          ية يف النظام القانوين احمللي،      لالتفاق
  .)١٣( اعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذهاطريق
 على اختاذ تدابري تشريعية لضمان      ساموا جلنة حقوق الطفل   ، حثت ٢٠٠٦يف عام   و  -٤

مـع    كـامالً  يز انـسجاماً  انسجام األحكام الدستورية والقانونية اليت تكفل مبدأ عدم التمي        
  .)١٤(االتفاقية

 بتنقيح تشريعاهتا بغية ضمان إدراج مبدأ مراعاة        ساموا جلنة حقوق الطفل   وأوصت  -٥
والعمـل بـه     بشكل كامـل     معاً يف القانون العام والقانون التقليدي       الفضلىمصاحل الطفل   

  .)١٥( وبراجمهاسامواسياسات وتطبيقه يف 
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧م  وجاء يف تقرير صدر يف عا       -٦

املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون، كفل دستور ساموا أن األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
جاء يف اتفاقية     ما على حنو املتوخاة  النتائج  حتقيق  يكفل املساواة يف االستحقاقات أو        مل إال أنه 

ة ومل يكفل حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن              القضاء على التمييز ضد املرأ    
  .)١٦(الصحة البدنية والعقلية

صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صدر يف عام         -٧
 على العرف يف جمموعة مـن        دستورياً األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، أن ساموا أضفت طابعاً       



A/HRC/WG.6/11/WSM/2 

GE.11-10969 4 

ان أسبقية املساواة بني الرجال والنساء على العرف، فقد تكـون           ويف غياب ضم  . السياقات
  .)١٧(املمارسات التقليدية اليت متيز ضد النساء قانونية يف بعض الظروف

بنية ساموا  لشؤون الالجئني، رحبت مفوضية األمم املتحدة السامية ٢٠١٠ويف عام   -٨
 احمللي عرب قانون ينظم شؤون الالجئني       تنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة بالالجئني على الصعيد      

التوعيـة  وأعربت عن تقديرها ملا أبدته ساموا من اهتمام بتنفيذ أنشطة إضـافية ترمـي إىل                
  .)١٨(٢٠١١عام هذا اجملال خالل  يف القدراتالالجئني وبناء بشؤون 

 ساموا علـى مواصـلة      لشؤون الالجئني وشجعت مفوضية األمم املتحدة السامية        -٩
احلماية الدولية لالجئني، لتوفري  بإرساء إطار قانوين وطين ميكن أن يوفر أساساً واضحاًام االلتز
آلية تتيح التعاون بشكل مالئم مع املنظمات الدولية األخرى مثل املفوضية واملنظمة            إلنشاء  و

  .)١٩(الدولية للهجرة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ٢٠١١ يناير/كانون الثاينحىت لدى ساموا، مل يكن     -١٠

جلنـة  (معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
  .)٢٠()التنسيق الدولية

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ ساموا هيئة مستقلة لتعزيـز            ٢٠٠٦ويف عام     -١١
ؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان      تكون إما تابعة مل   الطفل ورصد تنفيذها    اتفاقية حقوق   

  .)٢١(بادئ باريسمل  هيئة مستقلة، وفقاًمبثابة أو
 أن  االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ     ، ذكرت اللجنة    ٢٠٠٩ويف عام     -١٢

وزارة ل من خـالل     إلعمال حقوق الطف    شامالً اتفاقية حقوق الطفل أتاحت يف ساموا إطاراً      
مبثابة وأصبحت    اليت أعيد تنظيمها مؤخراً    شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية     

ومشلت التحديات اليت واجهت الوزارة غياب االلتزام الثابت        . التفاقيةللتنسيق الوطين   امركز  
لقائمـة علـى    من جانب الشركاء واجلهات ذات املصلحة، وحمدودية فهم أنشطة الدعوة ا          

قضية اسـتغالل   أن تضع احلكومة يف قائمة أولوياهتا       ، وضمان   الوقائع واملعلومات املتعلقة هبا   
  .)٢٢(يف جتارة اجلنساألطفال 

  تدابري السياسة العامة  - دال  
اعتماد ، أوصت جلنة حقوق الطفل ساموا بتعزيز جهودها الرامية إىل           ٢٠٠٦يف عام     -١٣

كما شـجعت اللجنـة     .  مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية     وتنفيذ خطة عمل وطنية تغطي    
ساموا على ضمان مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األطفال والشباب، مشاركة واسعة يف              

  .)٢٣(مجيع جوانب عملية التنفيذ
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، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من            ٢٠٠٥ويف عام     -١٤
تتضمن على حنو كاف هدف التحقيق العملي ملبدأ املساواة           ال ة االستراتيجية للتنمية  أن اخلط 

سيما يف ضوء اإلصالح االقتصادي اجلاري يف ساموا وعملية حتريـر             ال بني املرأة والرجل،  
يف ساموا أحد املكونات    تعزيز املساواة بني اجلنسني     يكون   وأوصت اللجنة بأن     .)٢٤(التجارة

  .)٢٥(ا وسياساهتا اإلمنائية الوطنية املقبلةطتهالصرحية خل
أطر السياسات الوطنية لـساموا     ، أبلغت منظمة الصحة العاملية بأن       ٢٠١٠ويف عام     -١٥

 الـيت   ٢٠١٢-٢٠٠٨واستراتيجياهتا اإلمنائية حددت يف اإلستراتيجية اإلمنائية لساموا للفترة         
  .)٢٦("حتسني نوعية احلياة للجميع"تؤكد منظور 

منتديات األطفال بانتظام يف    ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن عقد        ٢٠٠٦ عام   ويف  -١٦
 أتـاح   ،جزيريت سفايي وأوبولو باملدارس واجملتمعات احمللية والكنائس وغريها من املنظمات         

ساموا تعزز  وأوصت اللجنة بأن     .)٢٧(بعض الفرص لألطفال للمشاركة واإلعراب عن آرائهم      
راك األطفال وإسهامهم بشكل فعال يف مجيع القـرارات الـيت           اجلهود اليت تبذهلا لضمان إش    

  .)٢٨(األسرة، واملدرسة واجملتمع احملليإطار ختصهم يف 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  .التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 )٢٩(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية دم وُنظر فيهقُ

تأخر موعد تقدمي التقريـر األويل        -  - - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٩منذ عام 

 التقرير اجلامع   ٢٠١٠ قدم يف عام   - ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٠٠٣ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
الرابع واخلامس الـذي    للتقريرين  

 ٢٠٠٩حل موعد تقدميه يف عام 

حيل موعد تقدمي التقـارير الثـاين        -  ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١١ يف عام الرابعوالثالث و
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -  ارات اتُّفق عليها من حيث املبدأزي

  -  زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد 
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
  ترسل أي رسالة إىل حكومة ساموا  ملأثناء الفترة املشمولة باالستعراض،  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 والعشرين اليت أرسـلها املكلفـون       الستة من االستبيانات    مل ترد ساموا على أي      الستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود على ا
  )٣٠(بواليات اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
نطقـة  املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف م          يغطي    -١٧

 ويف .)٣١(، ومن بينها سـاموا  بلدان منتدى جزر احمليط اهلادئ    احمليط اهلادئ يف سوفا بفيجي،      
، تابع املكتب اإلقليمي املرحلة األوىل من مشروع رصد التـشرد وإجـراءات             ٢٠٠٩عام  

وأدجمت حقوق اإلنسان يف نظم األمم املتحـدة        . بعد الكوارث يف ساموا     ما يف فترة احلماية  
للكوارث، مبا يف ذلك احلرص على إدماج مبـادئ اللجنـة           بالتصدي  وطنية املعنية   والنظم ال 

 املبكر الـذي    اإلنعاش يف إطار     بشأن التشرد واحللول الدائمة    الدائمة املشتركة بني الوكاالت   
  .)٣٢(يتسونامالإثر وقوع كارثة وضع لساموا 

 اإلنسان التعـاون    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق    ، أتاحت   ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
  .)٣٣(التقين وتطوير القدرات بغية إنشاء مؤسسة وطنية يف ساموا

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             - باء  
  الواجب التطبيقالدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
لتمييز ضد املرأة ساموا إىل تضمني      ، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على ا      ٢٠٠٥يف عام     -١٩

من األوىل    للمادة وفقاً للتمييز ضد النساء      من التشريعات احمللية املناسبة، تعريفاً     هالدستور أو غري  
  .)٣٤(االتفاقية
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 بأن عدم املـساواة بـني       تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ، أفاد   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠
إىل ضرورة معاجلة مسائل من قبيل العنف اجلنسي واملرتيل         وأشار التقرير   . اجلنسني أمر شائع  

  .)٣٥(ليات صنع القرار على مستوى البلدعم ضعف متثيل النساء يفضد النساء و
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صدر يف عام         -٢١

 متنع النساء يف سـاموا مـن        أنه رغم عدم وجود عوائق قانونية      األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
أن  الئتمان املايل، إالاأشكال  عقارية وغري ذلك من ورهوناتاحلصول على قروض مصرفية، 

إنـشاء   يزال مينع النساء من احلصول على ائتمان مايل وقروض لشراء عقارات أو             ال التمييز
  .)٣٦(مشاريع جتارية

صـندوق  /ملتحدة اإلمنـائي   ا  عن برنامج األمم   ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صدر يف عام         -٢٢
يتمتعن باملساواة فيما يتعلـق بامللكيـة،         ال  أن النساء يف ساموا    األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

قد ُمنح   نظام اإلرث األبوي  ألن  واإلدارة، والتمتع حبق امللكية وحق التصرف يف املمتلكات         
نـب املتعلقـة بـاألرض       مما يسمح للرجل بالتحكم يف العديـد مـن اجلوا          ،مركزاً قانونياً 
  .)٣٧(واملمتلكات

احتمال وقـوع   ، عربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء          ٢٠٠٦ويف عام     -٢٣
التمييز بأوجه عدة، كالتمييز على أساس العرق واللون وامللكية والعجز واملولد وامليل اجلنسي             

وأوصت اللجنة سـاموا    .)٣٨(واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واحلالة الزوجية واحلمل       
سيما التمييـز ضـد       ال جبمع بيانات مصنفة تسمح برصد فّعال للتمييز القائم حبكم الواقع،         

  .)٣٩(فال الفقراء وذوي اإلعاقةالفتيات واألط
وأوصت جلنة حقوق الطفل ساموا باعتماد سياسة شاملة لألطفـال ذوي اإلعاقـة               -٢٤

طلحات السلبية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة      مجيع املص حذف  تشمل مجلة من األمور منها      
من التشريعات والنظم واملمارسات وتشجيع إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي            

  .)٤٠(العام
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صدر يف عام         -٢٥

ئلية ونوع اجلنس أُدرجـا يف دسـتور سـاموا          ، أن احلالة العا   األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
يتمتعن باحلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي     ال بوصفهما سببني للحماية ولكن النساء    

  .)٤١(اإليدز/أو اإلعاقة أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
صندوق األمم  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام         -٢٦

  .)٤٢(تدرج بعد يف قوانينها اجلنائية جرائم العنف املرتيل  مل أن ساموااملتحدة اإلمنائي للمرأة
ن قلقلها ألعن ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ٢٠٠٥ويف عام    -٢٧

ختاذ تدابري ملنع ومكافحة األشكال املختلفـة للعنـف ضـد     حيتاج إىل ااملرتيلانتشار العنف   
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 بدون تأخري استراتيجية شاملة ملنع ومكافحة مجيع  ساموابأن تطبق    وأوصت اللجنة    .)٤٣(املرأة
 على كفالة إتاحـة     ساموا اللجنة   وحثت .أشكال التمييز ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل        

إىل كفالة توعية مسؤويل    اً   أيض ساموا ودعت اللجنة  .املأوى جلميع ضحايا العنف من النساء     
القطاع العام، وعلى وجه اخلصوص موظفي إنفاذ القانون واجلهـاز القـضائي، ومقـدمي              

ميع أشكال العنـف    جبخدمات الرعاية الصحية، وموظفي الشؤون االجتماعية، توعية كاملة         
  .)٤٤( هلاللتصديضد املرأة، وتدريبهم بشكل مناسب 

صندوق األمم  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ع ٢٠٠٧يف تقرير صدر يف عام      وجاء    -٢٨
تضع قوانني للتصدي لثالثة قواعد متييزية يف القانون العـام            مل  أن ساموا  املتحدة اإلمنائي للمرأة  
وتتعلق بالسلوك اجلنـسي     ،قة مرتكيب جرائم االعتداء اجلنسي    جناح مالح أدت تارخيياً إىل عدم     

  .)٤٥(تقدمي األدلة على اجلرائم اجلنسية يف احملاكمات، وتقدمي دليل على مقاومة الضحيةالسابق، و
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٢٩

عقوبات دنيا    وال توجد يف ساموا مالحقة قضائية إلزامية       ال أنه األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
 علـى االهتـداء     التشريعات حتديـداً  تنص  باإلضافة إىل ذلك    و. عتداء اجلنسي يف جرائم اال  

وجاء يف التقرير فيما    . بالعرف يف املعاقبة على اجلرائم، مما قد خيفض العقوبة يف حالة الصفح           
يف حالـة   ينبغي إعطاؤهـا      ال أنه ،لمحكمةالسلطة التقديرية ل  املتوقفة على   يتعلق بالكفالة،   
  .)٤٦(عتداء اجلنسي ألي خطراالضحية احتمال تعرض 

صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٣٠
واالجتـار  أية محاية ضـد شـراء الفتيـات         توفر    ال  أن ساموا  األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

  .)٤٧(بالبشر
صـندوق  /منـائي ن برنامج األمم املتحدة اإل     ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٣١

األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أن غشيان احملارم يعترب جرمية يف ساموا بالنسبة إىل الفتيات الاليت      
  .)٤٨( سنة وأكثر، مبا خيالف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦بلغن 
يد عـدد   شاطرت جلنة حقوق الطفل ساموا مشاعر القلق إزاء تزا        ،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٣٢

األطفال العاملني، مبن فيهم األطفال العاملون باخلدمة املرتلية واألطفال الباعة يف الـشوارع             
وأوصت اللجنـة سـاموا      .)٤٩(وعربت على ضرورة القيام بأنشطة هادفة ملعاجلة هذا الوضع        

بإجراء دراسة لتحديد األسباب اجلذرية لظاهرة عمل األطفال ونطاقها من أجل وضع برامج             
  .)٥٠(ن عمل األطفال والقضاء عليهدة اهلدف بشكل جيد وتنفيذها للحد محمد
وأوصت اللجنة ساموا باختاذ التدابري الالزمة ملنع إيذاء األطفال وإمهـاهلم ويـشمل            -٣٣

ذلك، إضافة إىل اإلجراءات القائمة، إنشاء آليات فعالة لتلقي تقارير عـن حـاالت إيـذاء              
  .)٥١(قيق فيهااألطفال ورصد هذه احلاالت والتح
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بسبب ازدهار  احتمال تعرض األطفال لالستغالل اجلنسي      إزاء  وساور اللجنة القلق      -٣٤
وأوصت اللجنة ساموا بإجراء دراسـة لتحديـد األسـباب           .)٥٢(صناعة السياحة يف ساموا   

نتائج هذه الدراسة لوضع سياسة فعالة      واستخدام  اجلذرية لظاهرة االستغالل اجلنسي ونطاقها      
  .)٥٣(فال جنسياًً وتنفيذ تلك السياسة ملعاجلة ظاهرة استغالل األطوشاملة
وأعربت اللجنة عن قلقها لعدم فرض حظر رمسي على استخدام العقوبة البدنيـة يف                -٣٥

 .)٥٤( وملمارسة هذه العقوبة على نطاق واسـع       ،األسرة واملدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة    
يعات حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية يف مجيع        وأوصت اللجنة بأن تضع ساموا وتنفذ تشر      

األطر، مبا يف ذلك األسرة ونظم رعاية الطفل البديلة، وبأن تنظم محالت توعية كيما تكفل               
  .)٥٥(استخدام أشكال تأديب بديلة بشكل ينسجم مع الكرامة اإلنسانية للطفل

  إقامة العدل  -٣  
لمـسؤولية  لالسن الـدنيا    اص إزاء   خساور جلنة حقوق الطفل قلق      ،  ٢٠٠٦يف عام     -٣٦

بدائل لإلجراءات القضائية    أية   وأ، وعدم وجود قضاء مستقل لألحداث       )مثاين سنوات (اجلنائية  
وأوصت .  وحثت اللجنة ساموا على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث          .)٥٦(والسجن

، ورفع الـسن الـدنيا      اللجنة ساموا على وجه اخلصوص بإنشاء نظام قضائي فّعال لألحداث         
ضمان عدم اللجوء إىل احلرمـان مـن احلريـة          ، و للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً     

فصل األطفال احملتجزين عن البالغني، وإتاحة برامج تـدريب  العمل دائماً على كحل أخري و   إال
  .)٥٧(ثبشأن املعايري الدولية ذات الصلة جلميع املهنيني العاملني يف قضاء األحدا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء            ٢٠٠٥يف عام     -٣٧

 عـن   استمرار وجود أحكام متييزية يف قانون األسرة، وباألخص فيما يتعلق بالزواج، فضالً           
 اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص، إزاء       وشعرت. تاةاستمرار التقاليد اليت متيز ضد املرأة والف      

وجود تشريع بشأن قسمة املمتلكات الزوجيـة، وألن        عدم  نظام الطالق املبين على اخلطأ، و     
 ويف .)٥٨( سنة للفتيـان ١٨ سنة، بينما هي   ١٦سن املوافقة على الزواج بالنسبة للفتيات هي        

 وأوصت بأن حتدد ساموا حداً أدىن       )٥٩(، أثارت جلنة حقوق الطفل شواغل مماثلة      ٢٠٠٦ عام
  .)٦٠(لفتيان والفتيات يكون مقبوالً دولياًاللسن القانونية لزواج 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط    ، أثارت   ٢٠٠٩ويف عام     -٣٨
 علـى   اهلادئ شواغل تتعلق باحلد األدىن للسن القانونية للزواج، الذي خيالف اتفاقية القضاء           

وباإلضافة إىل ذلك، يف حني أن موافقة أي من الوالدين متثل           . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
مساواة من الناحية الشكلية، فإن عدم اشتراط موافقة كال الوالدين قد يـؤدي إىل إعطـاء                

 التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         كامالً امتثاالًذلك  يعد   الو ،األولوية إىل موافقة األب   
  .)٦١(التمييز ضد املرأة
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صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٣٩
؛  للبت يف احلـضانة    تعتمد معيار مصاحل الطفل الفضلى      مل  أن ساموا  األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

  .)٦٢("قرار عادل"بدا له أنه   ماويبت القاضي يف مسألة احلضانة على أساس
، رحبت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري تشريعية شـىت لتنظـيم            ٢٠٠٦ويف عام     -٤٠

لعدم وجود إحصاءات ومعلومات أخـرى    أبدت قلقها    لكنها   ،عمليات التبين احمللية والدولية   
وشجعت اللجنة ساموا على     .)٦٣("التبين غري الرمسي  "يسمى    ما اصةبشأن ممارسة التبين، وخب   
 وعلى التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حبمايـة         ،ين وفقاً لالتفاقية  كفالة سري عمليات التب   

  .)٦٤(١٩٩٣األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل لعام 

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٥  
ن قلقها إزاء   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ع        ،  ٢٠٠٥يف عام     -٤١

استمرار اخنفاض متثيل املرأة يف احلياة العامة ودوائر صنع القرار، مبا يف ذلك حمدودية إمكانية               
يترتب على ذلك مـن اخنفـاض         وما ،)املاتاي(حصول املرأة على األلقاب األسرية الرفيعة       

تزال متنع املرأة مـن    الويساور اللجنة القلق ألن القوالب النمطية والتقاليد    . متثيلها يف الربملان  
وشجعت اللجنة ساموا    .)٦٥(ُينتخب شاغلوها سيما املناصب     ال الوظائف العامة، حماولة شغل   

على اختاذ تدابري دؤوبة وفعالة لزيادة متثيل املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعنية يف مجيع جمـاالت                
مؤقتة، هبدف زيادة عـدد     وأوصت بأن تعتمد ساموا تدابري خاصة       . احلياة السياسية والعامة  

للتوعية محالت تنظيم ودعت اللجنة ساموا إىل   . النساء يف الربملان ويف اهليئات احلكومية احمللية      
مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف مناصب صنع القرار، من أجل القـضاء              بأمهية  

  .)٦٦(على العادات واملمارسات اليت متيز ضد املرأة
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧ تقرير صدر يف عام      جاء يف و  -٤٢

حيـق    ال إال أنه .  جرى األخذ بنظام االقتراع العام يف ساموا        أنه األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
قانونية رمسية متنع   عدم وجود عقبات    ورغم  . ملن حيمل لقب املاتاي الترشح لتمثيل دائرته       إال

يف هنـاك    السياسي والعام، إال أن   اجملال  لقب املاتاي واملشاركة يف     لى  احلصول ع النساء من   
يف ساموا أربعـة    ضم الربملان   يو. على هذا املركز  من النساء الاليت حصلن     الواقع، عدد قليل    

خالفاً التفاقية القضاء على مجيع  ،تطبق ساموا  ومل، عضوا٤٩ًمن النساء من بني فقط أعضاء 
تدابري خاصة مثل نظام احلصص الذي يهدف إىل زيادة عدد النساء      ،  أةأشكال التمييز ضد املر   

  .)٦٧(الاليت يدخلن الربملان ويشاركن يف حكم بلداهن

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
إزاء عن قلقها    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       ، أعربت ٢٠٠٥يف عام     -٤٣

وساور اللجنة القلق    .مستوى مشاركتها يف القوى العاملة    تدين  ة يف قطاع العمل و    حالة املرأ 
، كعدم وجود أحكام تتعلق باملساواة يف       هبا ثغرات كبرية  لكون التشريعات احلالية متييزية، أو      
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احلمل، وضـد التحـرش     بسبب  األجر عن األعمال متساوية القيمة، وباحلماية ضد التمييز         
إجازة األمومة مدفوعة األجـر يف      ألن   وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً   . عملاجلنسي يف أمكنة ال   

 .خدمات مالئمة لرعايـة األطفـال  ولعدم توفر ،  متنح يف حدود ضيقة للغاية    القطاع اخلاص 
ل هلـذه   االمتثاوكفالة  تشريعاهتا مع االتفاقية بدون إبطاء،      مواءمة  ودعت اللجنة ساموا إىل     

  .)٦٩(التشريعات
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧تقرير صدر يف عام     جاء يف   و  -٤٤

لرجال يف  املتاحة ل قوق  احلمن  يتمتعن بالكثري   لنساء يف ساموا    ا  أن األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
عدد من اجلوانب اليت متيز ضـد       على  قانون العمل يف ساموا     ينطوي   ومع ذلك    ،العملجمال  
غـري أن    ،تـشريعات العمـل   مبوجب  لتمييز  احلماية للنساء من ا   ام  القطاع الع ويوفر  . املرأة
التـشريعات  كمـا قّيـدت     . تشمل أحكاماً مماثلة    ال تشريعات املطبقة يف القطاع اخلاص    ال

غـري  "ومن ممارسة أعمال يدوية توصف بكوهنا         مبنعها من العمل ليالً   املرأة  خيارات توظيف   
 يف استقاللية النساء وتضع قيوداًتؤثر خلاصة باحلماية، فهذه األحكام ا". مناسبة لقدرهتا البدنية 

  .)٧٠(الوظائفغري معقولة على حقهن يف اختيار املهن و
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٤٥

ومـة يف   ، فيما يتعلق بإجـازة األم     اخلدمة العامة يقدم  قطاع   أن   األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
يفي أي من   الولكن .ساموا، بدالت أسخى من املستويات الدنيا املمنوحة يف القطاع اخلاص

، اليت توصي هبا االتفاقية ومنظمة  أسبوعا١٤ًالقطاعني مبعايري إجازة األمومة املدفوعة، ومدهتا      
األمـن  يضعف  احلماية من الفصل من اخلدمة، مما       تتاح    ال وعالوة على ذلك،  . العمل الدولية 

  .)٧١()كأو اخترن ذل(إذا احتجن إىل إجازة أخرى للنساء الوظيفي 
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٤٦

، ‘آمنة‘أرباب العمل بتوفري ظروف عمل      يلزم  التشريع العام   أن   األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
 توجد  وال تنص على أي محاية صحية حمددة للعامالت احلوامل        تعتمد أحكاماً   مل سامواإال أن   
  .)٧٢(األمهات املرضعاتتتعلق بأحكام 
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٤٧

تتاح سبل   والتوجد محاية من التحرش اجلنسي يف ساموا          ال  أنه األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
  .)٧٣(العامتشريعات القطاع  القانون اجلنائي أو تشريعات حقوق اإلنسان أومبوجب  انتصاف

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض مستوى معيـشة          أعربت  ،  ٢٠٠٦يف عام     -٤٨

 وأوصت اللجنة ساموا بتعزيز اجلهود اليت       .)٧٤(األطفال واملراهقني، وباألخص يف املناطق الريفية     
تبذهلا لتخفيف وطأة الفقر وتقدمي الدعم واملساعدة املادية، مع التركيز بوجه خاص على األسر              

  .)٧٥(، وكفالة حق األطفال يف التمتع مبستوى معيشي مناسبتعرضاً للتهميش واحلرماناألكثر 
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تحدة اإلمنائي إىل أن التقدم االقتصادي      ، أشار تقرير برنامج األمم امل     ٢٠٠٧ويف عام     -٤٩
وذكر أن التنمية يف ساموا صادفتها عقبات منـها حجـم   . ومتفاوتاًاً واالجتماعي كان بطيئ  

البلد، وبعدها عن األسواق اخلارجية، وصغر حجم األسواق احمللية، وارتفاع تكاليف املعيشة، 
 والبنية التحتية غـري      الكوارث الطبيعية،  والتدمري املنتظم الناجم عن    وانعدام املوارد الطبيعية،  

  .)٧٦(وأوجه القصور يف القدرات البشريةالكافية، 
، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل ارتفاع نسبة مـن فقـدوا   ٢٠٠٩ويف عام     -٥٠

وكانت اآلثار السلبية على .  بسبب األزمة املالية العاملية٢٠٠٨وظائفهم وفصلوا منها يف سنة 
ى االجتماعي واالقتصادي بارزة للعيان يف ساموا ومنها ازدياد عدد األطفال الـذين             املستو

يبيعون خمتلف أنواع السلع يف الشوارع، وزيادة نسبة اجلرائم مبا يف ذلك جـرائم الـسرقة                
  .)٧٧( عن أعمال عنف ترتكب ضد النساء واألطفالزيادة اإلبالغوالقتل، و

 الطفل عن القلق إزاء زيادة معدالت احلمـل         أعربت جلنة حقوق  ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٥١
وتعاطي العقاقري والعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي بني املراهقني ولعدم إتاحة قدرٍ كاٍف من             

كما ساورها القلق إزاء النقص الشديد يف عـدد مـوظفي           . املعلومات عن الصحة اإلجنابية   
 بـأن جتـري     وأوصت اللجنة جمدداً   .)٧٨(وحدة الصحة العقلية وافتقارهم للمهارات الالزمة     

ساموا دراسة شاملة لتقييم طبيعة مشاكل املراهقني الصحية ونطاقها، واستعمال هذه الدراسة            
كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحية للمراهقني مبشاركة كاملة منهم، مع التركيز بشكل       

  .)٧٩(خاص على الوقاية من العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن            ٢٠٠٥ويف عام     -٥٢

صـحة  تزال إحدى األسباب الرئيـسية العـتالل          ما التعقيدات النامجة عن احلمل والوالدة    
 وحثت اللجنة ساموا على زيادة جهودها لتحسني توفري اخلدمات املتعلقة بالصحة            .)٨٠(املرأة

 .األمهـات صـحة  ية من أجل خفض معدالت اخلصوبة وحاالت اعـتالل  اجلنسية واإلجناب 
ودعت اللجنة ساموا إىل زيادة توفري املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة إىل النساء والفتيـات              
وإىل الترويج على نطاق واسع للتربية اجلنسية املوجهة إىل الفتيات والفتيان، مع إيالء اهتمام              

  .)٨١(اإليدز/املراهقات ومكافحة فريوس نقص املناعة البشريخاص ملنع حصول حاالت محل 
، أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن معدل انتشار اإلصابة ٢٠٠٧ويف عام   -٥٣

إال أن أنظمة الرصـد ليـست       . بفريوس نقص املناعة البشري صنف يف خانة املعدل املنخفض        
عدد من عوامـل    وجود  ويوحي  . دل انتشار الفريوس  لتقدمي تقديرات دقيقة عن مع    مالئمة بعد   

  .)٨٢(تفشي جائحة فريوس نقص املناعة البشري على حنو سريعلاخلطر إىل أن البلد عرضة 
خلفـض  ، شجعت جلنة حقوق الطفل ساموا على مواصلة جهودها   ٢٠٠٦ويف عام     -٥٤

وعالوة على ذلك،    .وفيات األطفال والرضع وعلى اختاذ تدابري إضافية لزيادة نطاق التحصني         
أوصت اللجنة ساموا بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لتزويد اجملتمعات الريفية خبدمات رعاية صحية             

  .)٨٣(جيدة وميسورة التكلفة ومتاحة بسهولة
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صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٥٥
ض يعترب جرمية يف ساموا ويعاقب عليها بالسجن ملدة         اإلجها أن   األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

 سبع سنوات وأنه رغم إمكانية إجراء اإلجهاض من الناحية القانونية إلنقاذ حياة األم، فإنـه              
عدم رفع اإلجهـاض     إن. من حقوقهن اً  تتاح للنساء مرافق لإلجهاض املأمون بوصفه حق       ال

صـحتهن  اإلجهاض يعّرض    ة للراغبات يف  من قائمة اجلرائم وعدم توفري مرافق آمنة وميسور       
  .)٨٤(صحة أي طفل يولد بعد إجهاض غري مكتملكذلك للخطر و

مشكلة منتـشرة   ة اليونيسيف أن سوء التغذية ليس       ، ذكرت منظم  ٢٠٠٨ويف عام     -٥٦
لكنها ذكرت أن األطفال يف سن الدراسة يعانون بصورة متزايدة من فقر            أطفال ساموا،   بني  

  .)٨٥(الدم والسمنة
، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن هجرة املوظفني الطبيني املؤهلني          ٢٠٠٦ويف عام     -٥٧

 يف إحداث ضغط على قطـاع       وانتقال املوظفني من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية تسبباً        
  .)٨٦( املناطقالصحة وبروز تفاوت بني

  احمللي واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف التعليم  -٨  
الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير إيالء أولوية عالية للتعلـيم يف            ،  ٢٠٠٦يف عام     -٥٨

بيد أن اللجنة   . ساموا وإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة بناء املدارس اليت دمرهتا الكوارث الطبيعية           
عربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب، وبـاألخص يف مرحلـة التعلـيم               

والحظت اللجنة أيضاً أن تطبيق سياسة التعليم اإللزامي مع عدم إتاحته جماناً يعـين              . بتدائياال
وأوصـت  . )٨٧(عجز بعض اآلباء عن دفع رسوم املدارس ومن مث تقييد حق األطفال يف التعليم             

خفـض  املـدارس، و  إىل  اللجنة ساموا باختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل انتظام حضور التالميذ           
وأوصت اللجنة كذلك سـاموا     . عدالت التسرب، وإدماج التعليم املهين يف املناهج الدراسية       م
املرحلة االبتدائية، وبأن    زيادة اإلنفاق احلكومي على التعليم وكفالة التعليم اجملاين واإللزامي يف         ب

  .)٨٨(نيتعزز جهودها الرامية لتحسني نوعية التعليم بإتاحة التدريب املناسب واملستمر للمدرس
، أن نسبة الفتيان امللتحقني     ٢٠٠٩عام  يف  منظمة اليونيسيف   أجرهتا  وأشارت دراسة     -٥٩

  .)٨٩(بالتعليم الثانوي كانت أقل بكثري من نسبة الفتيات
صـندوق  /ن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ع ٢٠٠٧جاء يف تقرير صدر يف عام       و  -٦٠

على قدم املساواة يف التعلـيم العـايل يف   يشاركن    ال  اإلناث  أن األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،          ١٠لمادة  لساموا، وحىت متتثل ساموا     

ينفـذ    مل لب إىل احلكومة اعتماد تدابري خاصة للنهوض باملرأة يف جمال التعليم ولكن ذلك            طُ
 وذلك لضمان عدم    ،لالتفاقية املذكورة   امتثاالً حظر طرد الطالبات احلوامل      وطلب أيضاً . بعد

  .)٩٠( املؤسسات التعليمية بسبب احلملتعرض الفتيات للتمييز يف
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  اللجوءوطالبو املهاجرون والالجئون   -٩  
أن تغري املناخ  ، أقرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني٢٠١٠يف عام    -٦١

نسبة للعديد من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ، مبـا          ُيشكل جمموعة فريدة من التحديات بال     
فيها ساموا، بسبب ارتفاع منسوب البحر والتملح والعواصف املتزايدة التواتر واحلدة وتقلب            

يعتربون   ال طبيعية/ املشردين بسبب عوامل مناخية    وذكرت املفوضية أن   .املناخ بشكل متزايد  
هناك صلة واضحة بني التدهور البيئي      إال أن   ،  ١٩٥١ مبوجب اتفاقية الالجئني لعام   " الجئني"

وأثبتـت  . أو تغري املناخ، من جهة، والتوترات االجتماعية والرتاعات، من جهـة أخـرى            
إىل الـدخول يف     التجارب يف البلدان اجلزرية األخرى يف احمليط اهلادئ أن التشرد قد يؤدي           

الغالب بسبب األرض أو االنتفـاع      منافسة مع اجملتمع املضيف، ويفضي إىل نزاع يكون يف          
ويف أسوأ االحتماالت، لو غمـرت  ). املاء الصاحل للشرب على سبيل املثال    (باملوارد احملدودة   

" للتشرد خارجياً "األرض بالكامل بسبب ارتفاع منسوب البحر، فإن السكان قد يتعرضون           
  .)٩١(ولفقدان الدولة السيادية ذاهتا حبكم الواقع أو حبكم القانون

 حكومة ساموا باالنضمام إىل     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وأوصت    -٦٢
بشأن خفض   ١٩٦١ املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٥٣اتفاقية عام   

االتفاقيتني املتعلقـتني باألشـخاص عـدميي       ومن شأن االنضمام إىل     . حاالت انعدام اجلنسية  
سلبية علـى   ا ال  هبدف جتنب تداعياهت   وختفيضها ملنع حاالت انعدام اجلنسية   إطار  إرساء   اجلنسية

احلد األدىن ملعيار املعاملة املتاحة لألشخاص عدميي اجلنسية، وإتاحـة          األفراد واجملتمع، وكفالة    
  .)٩٢(االستقرار واألمن هلؤالء األشخاص، وضمان تلبية حقوق واحتياجات أساسية معينة

  شردون داخلياًاألشخاص امل  -١٠  
دمرة امل، ذكر تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن أمواج تسونامي           ٢٠٠٩يف عام     -٦٣
 وأضـرت وشردت األسر والقرى أوقعت قتلى   ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /ضربت ساموا يف أيلول   اليت  

يف توليد أمواج مـد     وتسببت الزالزل األرضية    . )٩٣(البيئة الطبيعية ببوسائل عيش السكان و   
وكانـت الـسواحل    .  جبزر أوبولو وسافاي ومانونو يف ساموا      أحلقت أضراراً اليت   ناميتسو

هي أكثر املنـاطق    )  يف املائة من السكان    ٢٠حيث يعيش   (الشرقية واجلنوبية جلزيرة أوبولو     
  شـخص ٥ ٣٠٠يقـرب مـن     مـا  وقد تضرر من التسونامي بـشكل مباشـر       . تضرراً

 وقتـل أكثـر      شـخص  ٣٠٠كثـر مـن     وجـرح أ  .  قرية ٢٣  أسرة معيشية يف   ٦٨٥ أو
  .)٩٤()يف عداد املوتىُيعتقد أهنم ومنهم أربعة مفقودين (شخصاً  ١٤٧ من
أطفال األسر اليت انتقلت إىل مناطق داخلية مـن         التحق  ،  ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٤

املدارس االبتدائية والثانوية على الساحل بانتظار استكمال تشييد مدارس يف منـاطق            بالبلد،  
على األطفال، يقول اآلبـاء إهنـم       عالمات التوتر واخلوف    ونظراً لظهور   . توطني اجلديدة ال

للسماح لألطفال بعدم ، مقارنة بالفترة اليت سبقت وقوع التسونامي، حالياً أصبحوا أكثر ميالً
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 املدرسية  الواجباتوعدم إجناز   ويقول املعلمون إن الغياب عن املدرسة        .الذهاب إىل املدرسة  
  .)٩٥( بات أكثر مما كان عليه قبل التسونامية التصرف يف الفصلوإساء
املكتب اإلقليمـي   وعقب رصد وضع األشخاص املشردين بسبب التسونامي، أوصى           -٦٥

 بعدم التمييز يف مرحلـة      يف منطقة احمليط اهلادئ    األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       ملفوضية
ت والتوزيع وضمان إجراء حتريات وحتقيق التوازن هبدف        االستجابة فيما يتعلق بتقييم االحتياجا    

ومن املوصى به عالوة على ذلك، إجـراء        . جتنب أي حتيز مقصود أو عفوي جلهات مستفيدة       
  .)٩٦(تقييم الحق للتوزيع واملساعدة لضمان وصول املساعدات إىل اجلهات املستفيدة املقصودة

يف منطقـة   حدة السامية حلقوق اإلنسان      األمم املت  للمكتب اإلقليمي ملفوضية  وتبني    -٦٦
احمليط اهلادئ، أن العديد من املشردين فقدوا وثائق اهلوية الشخصية وأوصى املكتـب بـأن               
تكفل احلكومة حصول مجيع املشردين، ومن بينهم النـساء، واملـسنون واألشـخاص ذوو              

  .)٩٧(اإلعاقة، على وثائق بديلة بشكل ميسر وجماناً

   وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات  - ثالثاً  
تتمثـل يف   حتديات،  تواجه  بأن ساموا   ، سلمت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٦يف عام     -٦٧

حتـول دون   كبرية  البلد لكوارث طبيعية مثل األعاصري، اليت ُتسبب أحياناً صعوبات          تعرض  
  .)٩٨(اإلعمال التام حلقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية

 أن حاالت الطوارئ األمم املتحدة لرعاية الطفولةملنظمة ذكر تقرير   ٢٠٠٩م  ويف عا   -٦٨
، قد تـؤثر يف صـحة       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩من قبيل التسونامي الذي ضرب ساموا يف        

  .)٩٩(األطفال وتعرضهم بشكل كبري لإلصابة باألمراض
 وعرضة  يئياًبضعيفة  ، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن ساموا دولة         ٢٠١٠ويف عام     -٦٩

البلـد  إمكانية تعرض   وبينت املنظمة أن    . للكوارث الطبيعية مثل األعاصري واألمراض الوبائية     
ألعاصري وغري ذلك من الكوارث الطبيعية أثارت أمهية وضع آليـات حمكمـة التخطـيط               ل

  .)١٠٠(لالستعداد للكوارث
جئني مبشاركة  ، سلمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال       ٢٠١٠ويف عام     -٧٠

تبذله مـن جهـود إلصـدار      وماالالجئنياملتعلقة ب قدرات  الساموا املستمرة يف أنشطة بناء      
  .)١٠١(الالجئنيبشأن تشريعاهتا 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ال يوجد
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
جلنة حقوق الطفل إىل ساموا أن تنظر يف التماس مـساعدة           ، طلبت   ٢٠٠٥يف عام     -٧١

  .)١٠٢(اتفاقية حقوق الطفللتعزيز ورصد تنفيذ إنشاء هيئة مستقلة بغية تقنية 
منتدى ، نظمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بالشراكة مع ٢٠٠٩ويف عام   -٧٢

، حلقـة عمـل     ط اهلادئ ومنتدى جزر احملي   وبدعم من حكومة ساموا      آسيا واحمليط اهلادئ  
 ملبادئ استهدفت تعزيز قدرة دول احمليط اهلادئ بغية إرساء آليات وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً 

  .)١٠٣(باريس
ذكرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات         ،  ٢٠١٠ويف عام     -٧٣

بإمكاهنا أشارت إىل أن    و ٢٠٠٥مارس  / آذار ٧ أن ساموا انضمت إىل املنظمة يف        والتوصيات
  .)١٠٤( من املنظمةالتماس املساعدة التقنية

، أعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن تقديرها ملـا           ٢٠١٠ويف عام     -٧٤
 للتوعية وبناء القـدرات يف      ٢٠١١خالل عام   أبدته ساموا من اهتمام بتنفيذ أنشطة إضافية        

  .)١٠٥(جمال شؤون الالجئني
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