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 مقدمة -     أوال   

  200 000ل عدد ساااااااااا ان ا عن                                                         ساااااااااااموا دولة ة رية ةاااااااااامحرة نامية تقي في المحي  ال اد  ويق    -1
إلى قيم ا                                                                                         نساامة. وتتمثل رتيت ا في األةل اليويل في تحسااحن نواية الحياة ل ميي مواس ي سااامواا اساات ادا  

أن نتحمل  ساااتدعيحياة ي ل وهو أسااا ور فريد   ا(fa'asamoa)  المسااايحية وثقافت ا وتقالحدنا السااااموية ال ريدة
مسااترياادين في بلظ م مات ماتا     انا' وقرانا وب دaiga' أساارناالمساالولية ال مااية عن ضنااا ا الونن وعن  

'matai' وتساات د وقوا اسنسااان إلى الايم األساااسااية المتمث ة في ح الة ااوترات واللرامة والمساااواة واألمن .
مثل ااوترات   اع ى قيم أسااساية توةا الت اعل ااةتماعي  دةل  ميي. وبالمثلا ت يو  التقالحد السااموية ال ري 

ع ى تلامل قيم ا   الحرص     ند      وي    .( 1) اية والرعاية وتن ز وقوا اسنسااان ضشاا ل متواد واللرامة والمحوة والحم
 ودنا الرامية إلى تن ي  ةميي وقوا اسنساااااااان ة في        وحويا      را  السااااااااموية والمسااااااايحية مي وقوا اسنساااااااان أم

 والحريات األساسية في ساموا واوترام ا وومايت ا وإعمال ا.

اآلثار المدمرة المساتمرة ال ايا ة عن تمحر الم او وعن األزمات الصاحية التي تسابه فح ا          ويا     -2
التقدت   منةوانه   فيمساااااار ال              إب أن  ا ع سااااا    ان يمت ال    را  عساااااح            امتحانا   19-وباء الحصاااااوة وةاوحة حوفحد

سااتدامة البح ية. واسااتادم ا لتحقحق ال مو المسااتدات والتقدت ااةتماعي واا       سااايا   ا       ة حدا         ة دا   امذل ا من أة  
دراك ال رص إو    اريةعم ية ااساااتنرال الدور  الشاااامل لتقحيم التقدت المحرز ضاساااتمرار وتحديد التحديات ال

                   أن  التقرير الادور    انتااو  إي اامياة. واألهم من بلاظ  تلتي  المرل  ل اذا   رساااااااااااااااةالمتااواة اتاااب إةراءات م
ن   قاوم ع ى الحقوا متن ي  مشاااارحة أةاااحار المصااا حة   إرسااااءفي                     رةاااة ل مااااي قدما  ال  تيحالشاااامل ي 
فيا وتنمحق الوعي ضا. وي سااا م اتواه ن   قاوم ع ى وقوا اسنساااان في ت  حذ أهدام الت مية   فنالة  مشاااارحة

من االت امات الدولية واسق يمية مي االت امات متقديم التقارير ويتواءت من ا ضشااااااااااا ل   ساااااااااااواهاالمساااااااااااتدامة و 
         ي مح  ن.استراتي 

وع ى  توةااااية 94ويرح  تقرير ساااااموا ع ى التقدت المحرز في ت  حذ التوةاااايات المقبولة وعددها  -3
م ا  وي التي أ 35 الااااااااااااااااا من تحديات. ويشاامل بلظ التقدت المحرز في ضنن التوةاايات   ت  حذهاما يواة ا 

د ه ا لمحة سااااارينة عن . وتر 2016الشاااااامل الثاني لسااااااموا في أيار/مايو  الدور  خال  ااساااااتنرال   ع ما
في ااساااااتنرال   بحر ل االمشااااااورات الوس ية ولم يرد   أث اء  تمسااااااول مسااااات دة ونايااااا ة ا ت ا  قاومة أثحر 

 الدور  الشامل األخحر.

 إعداد التقرير والنهج القائم على الحقوق  -       ثانيا   

المن ية ضالت  حذ واسمالغ والمتاضنة الم شااابة ضموةه   الوس ية قادت عم ية إعداد تقرير سااااموا فرقة النمل  - 4
ال رةااااة ل مشااااارحة    ألةااااحار المصاااا حة  . وأتاح إنشاااااء هذه اآللية 2016قرار م  س الوزراء الصااااادر في عات 

 واءمة مات ف عم يات اسمالغ. ا ضاستادات ال    القياعي الشامل وم              وأوسي نياقا      قا  أكثر اتسا  مشارحة 

 جمع البيانات  

م  ميااااو ي               ساااااعد تيبحق   -5 ت امات  للتسااااتنحن ضا ساااااموا في توةيا عم ية الت  حذ واسمالغ عن اا        ةاااا 
في وضااي خية ت  حذ وس ية مت ميي   ا"SADATA"يااو ة ميانات ساااموا    ساامى   ي   احقوا اسنسااانض  المتن قة

التوةاااايات وتحديد ما يشااااور الت  حذ من ثمرات وةمي البيانات ضانتمات من خال  المشاااااورات بات الصاااا ة  
                                                                                                 مذلظ. وو د  ث هذا التيبحق في اآلونة األخحرة ليشمل أهدام الت مية المستدامة واستراتي ية ت مية ساموا.
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المن ومات المساااتقاة من التقارير الوس ية بات الصااا ة  ب لبيانات و ضا        أيااااا  هذا التقرير   في  نحن      واسااات   -6
 . ( 2) 2016المقدمة م ذ عات  

 مشاورات واسعة ومجدية  

 ( 3) ياتى لم اقشاة ااساتنرال الدور  الشاامل وما ورد فيا من توةايات                         اغت م  فرقة النمل فرةاا   -7
لسااااااياسااااااات النامة والاية القيااية واالت امات الدولية. وقدم  المشاااااااورات  ا ت اول شاااااااورات  ممن خال  

ضشبن تقرير ساموا الثاني عن ااستنرال الوس ي اليوعي   2020و  2019                             الوس ية التي أ ةري  في عامي  
إةراء م اقشاااات مي الشاااوار    المشااااورات  ت ظ   مسااااهمة هامة. وأتاو  المساااتدامةت  حذ أهدام الت مية   ضشااابن
وممث ي القرى في أوبولو وساااااافا  وم ممات الم تمي المدني والقياه الااص    البرلمان أعاااااااء ا  و واألس

 واألوساط األكاديمية ووساو  اسعالت واأليااص بو  اسعاقةا ع ى سبحل المثا  ا الحصر.

وعقدت اةتماعات                                                                 وخال  التحااااااااحر لالساااااااتنرال الدور  الشااااااااملا اةتمن  فرقة النمل يااااااا ريا   - 8
                                                                                            مشااااااااترحة مي فرقة النمل المن ية ضبهدام الت مية المسااااااااتدامة. وق د  ت خصاااااااايصااااااااا ل ذا المرل عرل وأ ةري  

. وناقشاا  ل  ة ت سااحق السااياسااات الوس ية ااسااتنرال  2021مشاااورة مي المريااحات لالنتااضات النامة لنات 
ار ما فن تا ويا  تقرير ااساااااااااتنرال الوس ي ع ى غر   2021و يران/يونيا    17                             أث اء اةتماع ا الذ  ع قد في  

. وتتبلف هذه ال   ة من ةميي رتسااااااء الوزارات الح ومية والشااااارحات المم وحة 2020اليوعي الثاني في عات 
 ل دولة. وحان  ت ظ أو  مرة ت اقش فح ا ال   ة ااستنرال الدور  الشامل وما يتصل ضا من مساول. 

                                                    نددة التي أ ةري  مي مات ف أةاااااحار المصااااا حةا عقدت فرقة  وباسضاااااافة إلى المشااااااورات المت  -9
النملا ضايادة رويساا ا وهو الرويس الت  حذ  لوزارة الاارةية والت ارةا ضالتناون مي الملسااسااة الوس ية لتن ي   

          وي  ل بلظ   .( 4) 2021لم ممات الم تمي المدني في نيسان/أمريل                                    ووماية وقوا اسنسانا م تدى ماصصا  
                                                                                   ال    المتوي؛ إب ياااااااااااامل الم تدى ةميي الم ممات غحر الح ومية المح ية التي قدم  عروضااااااااااااا    في     را   تمحح 

                                                                                          لالسااااتنرال الدور  الشااااامل لساااااموا. وأعقب  م تدى م ممات الم تمي المدني مشاااااورات فردية أ ةري  مي 
غحر الح ومية فريق األمم المتحدة المايم ومي الملسااسااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسااان والم ممات 

؛ إب أن ا         مسااااتحوا                                                                                 التي قدم  تقارير فردية/مشااااترحة. وحان  هذه المشاااااورات األولى من نوع ا ومث   ن  ا  
أتاو  ل رقة النمل أن تساااااتمي ضشااااا ل موايااااار من الم ممات غحر الح ومية إلى قاااااااياها وياااااواغ  اا مل 

                                   الشااااااااااااواغل التي أ ثحرت والتوةاااااااااااايات التي  من ا. والت ت رويس فرقة النمل متقديم ةميي        م ديا                 وأقام  ووارا  
                                                                                   ق دم  إلى الوزارات والملسااااااسااااااات الح ومية المن ية. وياااااا     توةاااااايات أةااااااحار المصاااااا حة وتوةاااااايات 

الح ومحون في إةراء ووار ةاااريح  ن اسااات د إليا المسااالولو          أسااااساااا    2016ااساااتنرال الدور  الشاااامل لنات  
ار المصاااااااا حة لتقديم تن يقات م ع ى ما أثحر من دات يومحن. وسااااااااتنقد فرقة النمل ة سااااااااة أخرى مي أةااااااااح

 مساول ضشبن هذا ااستنرال الدور  الشامل.

الذ  اتونتا سااااااموا ويا  هذا ااساااااتنرال مشاااااارحة أةاااااحار المصااااا حة المن زة   واختص ال    -10
نبذلا من ة دا                                                                                    وال ادفة ضاألولويةا ألن  مشااارحت م في م ورة السااياسااات والبرام ا ضما في بلظ اسااتنرال ما  

 في ال    القاوم ع ى الحقوا.         أساسيا         اةرا           ت ند ع
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 تعزيز إطار حقوق اإلنسان في ساموا -       ثالثا   

 (5)اإلطار الدستوري والتشريعي -ألف 

( هو القانون األع ى في البالد. ويحدد ال  ء الثاني م ا 1960دساااااااتور دولة سااااااااموا المساااااااتق ة ) -11
الحقوا األساااااسااااية التي تنترم م ا سااااامواا ومن مح  ا الحق في الحياة والحق في الحرية الشاااااصااااية وعدت 
الاااااوه ل منام ة الالإنساااانية ول نمل القسااار  والحق في محاكمة عادلة والحقوا المتن قة ضالقانون ال  اوي 

والحقوا المتن قة ضالتن يم الدي ي والحقوا المتصااااااااا ة ضحرية التنبحر والت مي وتلوين ال مايات  وورية الدين  
       أيااا  والت قل واسقامة ووقوا الم لية وعدت الاااوه ل تشارينات التمحح ية. وي ص ال  ء الثاني من الدساتور 

                                                              ع ى سبل انتصام ي بتمى م  ا إن اب الحقوا األساسية المبح  ة فيا.

                                                             من الدساااااااااتور ع ى أن  ةميي األياااااااااااص متسااااااااااوون أمات القانون وع ى عدت   15وت ص المادة  -12
التمحح  ع ى أساااال ال سااال أو ال مة أو ال  س أو الدين أو الرأ  الساااياساااي أو غحره أو األةااال ااةتماعي 

قاانون أو   أو م اان المحالد أو الوضااااااااااااااي النااو ي. ويم ن ل مح ماة الن ياا أن تن ن عادت قاانونياة وبيالن أ 
ضش ل ةريح أو من      يا   تمحح                                                                             اوحة أو إينار أو ممارسة ل س ية الت  حذية أو اسدارية من ةانه الدولةا ي ند  

 وحث التيبحق النم ي.

م اا عدت  102ي  ل الدسااااتورا ضموةه المادة ا ( 6) وفي مااااامار وماية وقوا األراضااااي النرفية -31
إلى الحماية   1965حر األراضااااااي النرفية والترخيص م ا لنات نقل م لية هذه األراضااااااي. ويشااااااحر قانون تبة

             ومن ثما فإن    .( 7) ( من بلظ القانون 4)4والمادة   102الدستورية التي تتمتي م ا هذه األراضي ضموةه المادة 
 .ا  وقوا األراضي النرفية ل م تمنات المح ية في ساموا تتمتي ضمستوى ةحد من الحماية ضموةه قوانح  

 قوانين األسرة في ساموا  استعراض  

. وتساااااااعد هذه القوانحن ع ى         قانونا   11ا أم م  ساااااااموا عن إةااااااالح ما م موعا  2016في عات  -14
تحقحق اامتثا  لاللت امات الدوليةا وا سااايما ات اقيات وقوا اسنساااان الرويسااايةا مثل ات اقية القاااااء ع ى 

الي ل. وتتواةااااال ة ودنا مي مشاااااروه اساااااتنرال لقوانحن ةميي أيااااا ا  التمحح  ضاااااد المرأة وات اقية وقوا  
                                                                                    األسااااااارة ت ريا ل  ة إةاااااااالح القوانحن في سااااااااموا ساااااااح صاااااااه ااهتمات فيا ع ى ساااااااتة  من قوانحن األسااااااارة  

وهو ساحتيح فرةاة م مة لمنال ة ضنن   2019وبدأت المشااورات ضشابن هذا المشاروه في عات    .( 8) األسااساية
التشارينات القاومة أو لم تميح ا ضالقدر اللافي.                            وةايات التي لم تشام  ا فنال  المسااول الق ح ة المتواية من الت 
وقانون محاكم األسرة   2013أو ات بات ة ة في قانون سالمة األسرة لنات                                فن ى سبحل المثا ا توةد واليا  

ت ص ع ى عدت اللشااااف عن هوية من يقدمون ياااا اوى ضشاااابن الن ف األساااار  وع ى ومايت م.   2014لنات 
مواد         أياااااا                                          من مشااااروه اسااااتنرال قوانحن األساااارة. وساااات راعى                                     أن  ثمة اعتوارات أخرى سااااتلون ة ءا   غحر

القانون الدولي ب  الصااا ة ضشااابن وقوا المرأة أو األس ا  أو األياااااص بو  اسعاقة أو غحرهم من ال  ات 
 .سرةالااي ة ضغية ااسترياد م ا في األة اء المن ية من مشروه استنرال قوانحن األ

 مشروع القانون لتعديل قانون عالقات العمل والتوظيف  

ع ى ت نحل المسااااواة محن ال  ساااحن في القوة   ( 9) 2013ي ص قانون عالقات النمل والتوظيف لنات  -51
النام ة. ومن يااااااابن إةراء م يد من عم يات اساااااااتنرال قانون عالقات النمل والتوظيف أن ي  ل اامتثا  

                                                                               ويقترح مشااااروه القانون الحالي لتنديل قانون عالقات النمل والتوظيف إنشاااااء ُّلية تم  م   لاللت امات الدولية.
تنديالت ت ص ع ى        أياااااااااا                                                                 تشاااااااامل الشاااااااا اوى المتن قة ضالتحرف ال  سااااااااي. وباسضااااااااافة إلى بلظا أ دخ   
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من قانون   20. ويساااااانى مشااااااروه القانون إلى اقتراح تنديل ل مادة                                 اسااااااتادات مصااااااي حات محايدة ة سااااااانيا  
                                      ي يبق ع ى الرةا  وال ساااااااء سااااااواء  ضسااااااواء.                                                         عالقات النمل والتوظيف ي ص ع ى تنريف "التمحح "ا تنري ا  

فيما يتن ق متشاااااامحل األس ا  ي ص ع ى رفي الحد األدنى  51ل مادة          تنديال          أياااااااا  ويقترح مشااااااروه القانون  
 .( 10) س ة ل نمل الافيف 16إلى  15لسن النمل من 

 تعديل الجرائم  مشروع قانون   

                                                                                   من المقرر أن ي نرل مشااااااااروه قانون تنديل ال راوم الذ  أعده م ته المدعي النات في تشاااااااارين   -16
ع ى م  س الوزراء ل موافقة ع يا. ويقترح مشااااااااااااااروه القانون هذا تنديل قانون ال راوم    2020األو /أكتوبر  

 ار ضاألياااااص والتنامل مي األياااااص  لتشاااديد النقوبات وأو ات السااا ن المتن قة مت ريه الم اةرين واات 
 :ما ي ي       أياا  ألغرال ااستمال  ال  سي أو ااناراط في النمل القسر . ويقترح مشروه القانون 

فصاااااااااااااال مواد ااعتاداء ع ى األس اا  وت ريم اا ضموةاه و م ةادياد قااوم ماذاتاا يشاااااااااااااامال  )أ( 
 ع ى ود سواء؛ ال شاط عبر يو ة اسنترن  وخارة ا

 توسايي نياا الح م الحالي ضشابن اساتدراأل األس ا  وإدراأل ةراوم ةديدة لت ريم اساتمالة )ر( 
يااص دون سان الثام ة عشارة أو اساتدراةا ضشا ل ةاريح واساتادات نمات إللتروني لممارساة نشااط ة ساي  

 مي ياص دون سن الثام ة عشرة؛

 توسيي نياا الح م الحالي المتن ق ضالت مر السحبراني؛ )أل( 

   ريم تقاسم المواد الحميمة دون موافقة أةحام ا ضاستادات نمات إللتروني؛ت  )د( 

  (11)                                                                             ضاااااااامان إدراأل ال راوم المقتروة ال ديدة وال راوم التي ي سااااااااتادت فح ا نمات إللتروني )ها( 
 .ضمن الواية القااوية خارأل الحدود اسق يمية فيما يتن ق ضال راوم بات ال وانه عبر الوس ية

 1961واج لعا   قانون الز   

ا أةاااااااوح الحد األدنى القانوني لسااااااان ال واأل اآلن 2016م ذ ااساااااااتنرال الدور  الشاااااااامل لنات   -17
تناديالت  2020                                              ات ااقياة وقوا الي ال. وتااااااااااااااام ن قاانون ال  رة لناات                              ل  تياات وال تياانا امتثااا       ياا   متساااااااااااااااو 

 16لتناديال الحاد األدنى لساااااااااااااان ال واأل من    1961من قاانون ال واأل لناات    9                   أ دخ ا  ع ى الماادة    ( 12) تواياة
ر ل ذحور        أياااااا   10                      ل ذحور. وع دل  المادة        عاما   18 إلى ساااا ة   21                                          ليصااااوح ساااان الموافقة ع ى زواأل الق صاااا 

 .س ة 19عن         عوضا  

 مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته  

قانون منال ة المساااااول ال اياااا ة المسااااتمرة المتن قة ضشاااابن مشااااروه     قا                          أ ةري  مشاااااورات أوسااااي نيا -18
                                                                                            ضحماية األس ا  رغم أن ا ا ي ا  في ياااا ل مشااااروه قانون م ذ التقرير األخحر. وين ف م ته المدعي النات 

هذا المشااااروه ع ى  ع ى دراسااااة مشااااروه القانون قبل تقديما إلى م  س الوزراء ل موافقة ع يا. وي ص    يا  وال
األس ا  وومايت م وع ى تقديم المسااعدة إلى األس ا  المحتاةحن إلى الرعاية والحماية ع ى نحو يتساق رفاه 

مي اات اقيات والمنايحر الدولية والمواد  والايم الثقافية المساااااااايحية. وي من ال دم الرويسااااااااي الم شااااااااود من 
واسهما  وااستمال .   ( 13) واسيذاءمشروه القانون في تن ي  رفاه األس ا  وومايت م من ةميي أي ا  الن ف  

                                                                                          واألهم من بلظا أن  مشااااااروه القانون ي ص ع ى إنشاااااااء ُّلية تل ل اسمالغ ع ى الوةا الساااااا يم وااساااااات اضة  
 .واسوالة في الوق  الم اسه إلى مقدمي الادمات المن ححن
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 (14)المؤسسات والسياسات الوطنية -باء 

 بالغ والمتابعةفرقة عمل اآللية الوطنية للتنفيذ واإل  

فرقة عمل اآللية الوس ية ل ت  حذ وسمالغ والمتاضنة الم شااااااابة ضموةه قرار م  س الوزراء الصاااااااادر  -19
والت ارة في ساااااااااموا رواساااااااات ا هي ل  ة مشااااااااترحة محن الوزارات    والتي تتولى وزارة الاارةية  2016في عات 

نساااان وعن ت ساااحق ةاااياغة التقارير الوس ية  مسااالولة عن ت  حذ الت امات سااااموا الدولية في م ا  وقوا اس
المقااادماااة إلى هح اااات المنااااهااادات وت ميم زياااارات قيرياااة من قبااال اسةراءات الاااااةااااااااااااااااة لم  س وقوا  

وتتبلف فرقة النمل من الرتساااااء الت  حذيحن ل وزارات الح ومية الرويسااااية الم   ة ضإعما  وقوا    .( 15) اسنسااااان
 ل نمل الذ  تاي ي ضا ضاستمرار.      را   وازدادت عاوية فرقة النمل هذه م ذ إنشاو ا نم اسنسان واسمالغ ع  ا.  

إلى ة ه مي      وا   ا أعدت فرقة النملا ة  2016وم ذ ااسااااتنرال الدور  الشااااامل الثاني في عات  -20
ن فرقة النمل المن ية ضبهدام الت مية المساااتدامةا خارسة سريق اساااتنرال ات اقيات/عم يات وقوا اسنساااا

واسمالغ ع  ا مي القياعحن المن ححن ضبهدام الت مية المسااتدامة وبالت مية المسااتدامة في ساااموا. وأتاح بلظ 
مشااارحة أةااحار المصاا حة ضاسراد سوا  دورة ااسااتنرال الدور  الشاااملا ممت محن ما تتيحا المشاااورات  

 من فرص يتى في هذا الصدد.

التحااااااااحر سعداد التقارير عن ات اقية القاااااااااء ع ى ةميي  وحان ل رقة النمل دور فنا  في أعما   - 21
أياا ا  التمحح  ضااد المرأة واسمالغ عن أهدام الت مية المسااتدامة واسااتاااافة ال ريق النامل الااص والتصااديق 
ع ى ات اقية األمم المتحدة لم اهاااااة التنذيه وات اقية األمم المتحدة لم افحة ال ساااااد. وما فت   يااااو ة ميانات  

 التي تم تحديث ا اآلن تدعم أعما  ال ح ة الوس ية ل ت  حذ واسمالغ والمتاضنة.   (SADATA) ساموا 

أيدت ساااااااااااامواا مي دو  المحي  ال اد ا مواد  الممارساااااااااااة في المحي  ال اد  ضشااااااااااابن اآلليات   -22
 .2020الوس ية ل ت  حذ واسمالغ والمتاضنة ويرع  في تيبيق ا من ا في عات 

 لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانالمؤسسة الوطنية   

أو  ملساساة   2016أةاوح  الملساساة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنساان في سااموا في عات  -23
من التحالف النالمي ل ملسااااسااااات الوس ية لحقوا اسنسااااان.   "ألف"                                    في م يقة المحي  ال اد  تم  ح الصاااا ة  

                                                                                               وم ذ إنشاااء هذه الملسااسااةا أعدت سااتة تقارير وس ية عن والة وقوا اسنسااان. وأتاو  هذه التقارير فرةاا  
 هامة ل حوار الوس ي والم تمنيا وا سيما من أةل اتااب إةراءات لمنال ة مسبلة وماية وقوا اسنسان.

اسةراءات التي اتاذت ا   2019الملسااسااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسااان لنات               وقيم  تقرير -24
إلى   2015من عات    الح ومة ضشاابن التوةاايات الواردة في تقارير وقوا اسنسااان التي أعدت ا هذه الملسااسااة

 اسنسان.ول ذا التقحيم الس و  المستقل أهمية ضالمة لمواة ة الحوار المتن ق ضمساول وقوا  .2017عات 

 ( 16) :ما ي ي 2019وتبرز نتاو  تقرير الملسسة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسان لنات  -52

                                                            وتم ت او  مات ف قاااايا وقوا اسنسااان المبح  ة في توةاايات تقرير                    أ ورز تقدت حبحرا" 
ي ا    بلظا ا والة وقوا اسنسااان الذ  أعدتا الملسااسااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسااان. ومي 

 يتنحن مذ  م يد من ال  د وتى يتمتي س ان ساموا ضحقوق م ضش ل حامل".

ووصا   سااموا ع ى الدرةة "ضاء" في التقحيم الذ  أةرتا الملساساة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا  -26
إلى                                                                                         اسنسان. وتن ي ت ظ الدرةةا وسه تص يف الملسسةا أن  الح ومة ن ذت ما قدمتا إلح ا من توةيات

ود منقو  وحام. وفي م ا  الدعم اللافي المقدت إلى الملساااااساااااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنساااااانا 
لدولة ة رية ةاامحرة     را  مسااتم                                                                             تشاا   ل المساااول المتن قة ضالقدرات المحدودة من الموارد الوشاارية والمالية ياااغال  
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بلظ الم ممات غحر الح ومية. ول ن حان  نامية مثل ساااااااااااااموا ول قياعحن النات والااص ضبكم  ماا ضما في  
م ذ تقريرنا           داوما      را  حبح                                                                              الملساساة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنساان قد أضااف  إلى النام حن فح ا موظ ا  

. وتن ف 2016/2017مقارنة ضال ترة   2020/2021                                                 األخحرا فإن  مح انحت ا ياااااااااا دت زيادة سفي ة في ال ترة 
ل ذه الملساااااساااااة من خال  الشاااااراكات والتناون الوثحق.  وسااااااول أخرى لتقديم الدعمالح ومة ع ى ال مر في 

 ومي بلظا لم تنرقل ق ة الموارد هذه ت  حذ واية الملسسة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسان ضش ل ناةح. 

 فرقة العمل المعنية بأهداف التنمية المستدامة  

من ية ضبهدام الت مية المسااتدامة تتولى ت سااحق متاضنة ا فرقة عمل 2016أنشاابت سااامواا في عات   -27
ا وهي تااام       أياااا  ت  حذ أهدام الت مية المسااتدامة واسمالغ ع  ا. وتترأل وزارة الاارةية والت ارة هذه ال رقة 

وتتيح الناااااوية الموساااانة    .( 17) عاااااويت ا قادة القياعات المن ية التي تمثل أضناد الت مية المسااااتدامة الثالثة
واألمم المتحدة. والت ات ساااااموا ضاتواه   ة الم ممات غحر الح ومية وم سااااقي القياعات األربنة عشاااارمشااااارح

ن   محوره الشاااااااانه ووقوا اسنسااااااااان إزاء الت مية المسااااااااتدامة دور رويسااااااااي في السااااااااني إلى تحقحق الرفاه 
في م ا  وقوا    ااةتماعي وااقتصااااااااد  لشااااااانب ا. وتتساااااااق ةميي أهدام الت مية المساااااااتدامة مي الت امات ا

خيةا   14وعددها    ت مية ساااموا ضشاا ل أفااال في الاي  القيااية المات  ة ةاسنسااان ضغية دم  إسااتراتي ي 
 فتتم مذلظ المواءمة محن أولويات ا وبحن الموارد المتاوة.

 لجنة تنسيق السياسات الوطنية وغيرها  

ضاألهمية المت ايدة لدور ل  ة الوس ية لت ساااااااحق الساااااااياساااااااات وببهمية ال   ة المن ية              ن سااااااا م أيااااااااا   -28
ي ل/ات اقية وقوا األيااااااص بو  لضات اقية القااااااء ع ى ةميي أياااا ا  التمحح  ضااااد المرأة/ات اقية وقوا ا

ية لتن ي   الملساااساااة الوس    اسعاقة الم شااابة وديثا وياااو ة م ممة ال  اهة في سااااموا التي تشاااارك في قيادت ا
ووماية وقوا اسنساااان وم ته مراةنة الحسااااضات في سااااموا ول  ة الت ساااحق المن ية ضات اقية األمم المتحدة 
لم افحة ال سااااااد. وساااااي ون لشاااااو ة م ممة ال  اهة في سااااااموا ول  ة الت ساااااحق المن ية ضم افحة ال سااااااد دور 

 ت اوزات أو ماال ات.أساسي في ضمان ال  اهة وم ي ومراقوة ال ساد وما يتصل ضا من 

 الرئيسية الوطنية السياسات  

ساااااااااااااايااسااااااااااااااات وس ياة وخية   6والت مياة ااةتماااياة في اآلوناة األخحرة  المرأة م تمي  وزارة  أس قا  -29
في النمل المتن ق ض ميي ات اقيات وقوا اسنسااااااان. وهذه   أساااااااسااااااية ع اةاااااار        ت ند   وهي  االقياه الم تمني

 السياسات هي:

  2031- 2021الوس ية لساموا ضشبن المساواة محن ال  سحن ووقوا المرأة وال تاة ل  ترة  السياسة  •
 .ال  سحن محن ل مساواة  سياسة ُّخر في ضا الماي ي النمل إلى  تست د التي

  :2031- 2021ساياساة سااموا الوس ية لساالمة األسارة: القاااء ع ى الن ف الناو ي ل  ترة   ت مي  •
ضشااااا ل    فح امحن مناهدات وقوا اسنساااااان وأهدام الت مية المساااااتدامة. وي صاااااه الترحح   

 .وال تيات ال ساء ضد سيما وا الن فا ع ى القااء ع ىرويسي  

    را  موايا           ارتواسا    2031-2021التساححر الشاامل ل  ترة   لحسان الوس ية سااموا  ساياساة  ترتو  •
 ل ميي أفراد الم تمي المح ي.                                                          ضبن ي ون وسن التسححر ع ى الصنحدين الوس ي والقرو  يامال  

أهمية ضالمة   2031-2021األيااااص بو  اسعاقة ل  ترة   ضشاابن  الوس ية  ساااموا لسااياسااة •
  وت  حذ   الحقوا   ع ى القاوم  ال    إرساااااااءفي تن ي  ال  ود الرامية إلى ترساااااايو الشاااااامو  و 

 وقوا األيااص بو  اسعاقة. ات اقية
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  2031-2021الت مية ااقتصاااادية الم تماية ل  ترة  ضشااابن  الوس يةساااياساااة سااااموا   تن ز •
 .واألسر األفرادزيادة ال رص ااقتصادية المتاوة ل ان اء من 

     را   مواياا            ارتواسا    2030-2020ساااموا الوس ية لرعاية الي ل وومايتا ل  ترة   سااياسااة  ترتو  •
ضمشاروه قانون رعاية الي ل وومايتا وتم د السابحل لتحساحن البح ة التم ح ية لمنال ة عدد 

 من المساول المتص ة ضحماية وقوا الي ل.

والم تمي المح يا  سااااااااااالمة األساااااااااارة  2026-2021قياه الت مية الم تماية ل  ترة   خية  وتن ز -30
سااايما في م ا  الن ف ال  ساااي وضااامان قدرة الم تمنات المح ية ع ى مواة ة اللوارث وتمحر الم او.  وا

 .                     في الم تمي اقتصاديا                                                  تحسحن الب ية التحتية وتم حن ال  ات األكثر ضن ا         أياا  وهي تتامن  

  أةااااااحارالمحدثة لمشاااااااورات واساااااانة ال ياا مي    القيااية  والاية السااااااياسااااااات هذه  خااااااان و  -31
 .الشامل الدور   وااستنرال المناهدات هح ات توةيات الحسوان في وأخذت المص حة

 2040 لعا  ساموا واستراتيجية ساموا تنمية استراتيجية  

 ولل  ا ا2025-2021 ل  ترة ال ديدةوضاااااااي الصااااااايمة ال  اوية اساااااااتراتي ية ت مية سااااااااموا  تبخر -32
 ال رةااااااةالم او ومااسر اللوارث. وتت  ى  تمحر بإدارةالن اةاااااار الشااااااام ة المتن قة ضال  سااااااانية و   تسااااااتوقي
ت مية  اسااااااااتراتي ية مشااااااااروهفي   ااةتماايةتقدت في مااااااااامار اسدماأل ااةتماعي وتن ي  الحماية    سوراز

                                                التي أ ع ن ع  ا في اآلونة األخحرة ضما لصااااون السااااالت    2040ساااااموا الحالي. وتقر اسااااتراتي ية ساااااموا لنات  
 قتااايواألمن والشاامو  من أهمية ضالمة في تحقحق تي نات ساااموا في م ا  الت مية المسااتدامةا وهو أمر ي 

 تيوير التن يم وتحسحن الحماية ااةتمااية وزيادة الوعي.

 سياسة األمن القومي وغيرها  

        موسااااانا                      وهي تتاااااامن تنري ا   ا2018اساااااتحدث  سااااااموا أو  ساااااياساااااة ل ا ل من القومي في عات  -33
. وتحدد       أيااا  ل من ا يشامل أمن الحدود وال راوم النامرة ل حدود فحساها مل وتمحر الم او واألمن الوشار  

الصاااااااحي ضحساااااااوان ا من ياااااااواغل األمن الوس ي هذه الساااااااياساااااااة الن ف الناو ي والن ف ال  سااااااااني واألمن  
ومي ال  ود الرامية    2020وأولوياتا. ويتسااق ت  حذ هذه السااياسااة ضشاا ل وثحق مي سااياسااة تمحر الم او لنات 

إلى تن ي  وقوا اسنسااااااان من خال  إةراءات م رسااااااة ل ذا المرل تم تساااااا ي  الاااااااوء ع ح ا في الاي   
  ي والبح ة والصحة والتن يم والقانون والندالة.القيااية المن يةا مثل خي  الم تمي المح

 دليل الخدمات األساسية المشتركة بين الوكاالت  

ر أو  دلحل ل ادمات األساااااااااسااااااااية المشااااااااترحة محن الوحاات في ساااااااااموا -34 ةاااااااادر في حانون                                                                  ي يساااااااا  
ال  ساااااااااني ووماية  ضال متحن الساااااااااموية واسنل ح ية ال    القاوم ع ى ال اةحن من الن ف   2021الثاني/ي اير  

الي لا وهو يتيح مواد  توةح ية ومنايحر وإةراءات عم ية لإلوالة ل ميي أةااااااااحار المصاااااااا حة المن ححن.  
عرى الت ساااااحق مي                                                                               وي ند  الدلحل وساااااح ة أسااااااساااااية لتن ي  التصاااااد  ل ن ف ال  سااااااني ووماية الي ل وتوسحد

 المسبلة. ضنن الم ممات غحر الح ومية والم تمنات المح ية الم تمة م ذه

                                                                                    واساات حد ث  هذه الملسااسااات والسااياسااات أو ع    زت م ذ ااسااتنرال الدور  الشااامل الثاني. وهي  -35
ملسااااسااااات هامة بات واية في م ا  وقوا اسنسااااان أو لدي ا        أياااااا  تساااات حه مواياااارة ل توةاااايات وتمثل 

ة في ة ودنا الرامية إلى إعما  وثاوق توةح ية تساتلمل التشارينات القاومة وتم د السابحل سنشااء مح ة تم ح ي 
 وقوا اسنسان.
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 (18)إذكاء الوعي والتدريب -جيم 

ن ذت الح ومة وأةاااااحار المصااااا حة في م ا  وقوا اسنساااااان والشااااارحاء الدولحون مرام  عديدة  -36
ل تواية. ومن محن البرام  الرويسااااااااااية التقارير الساااااااااا وية التي تندها االية الوس ية ل ت  حذ واسمالغ والمتاضنة 

وء المشااااااترحة محن ااتحاد وخي  ت مية المقاسنات وبرنام  المرأة في األدوار الايادية وموادرة تساااااا ي  الااااااا 
عن مرنام  سااااموا ل شاااراكة ضشااابن األياااااص بو  اسعاقة. وزادت عم ية       فااااال  األوروبي واألمم المتحدةا 

تقرير ااسااتنرال الوس ي اليوعي الثاني التي ةرت في اآلونة األخحرة الوعي ضمساااول وقوا اسنسااان من 
 ماضية.خال  مرام  التواية والتدريه ع ى مدى الس وات ال

                                                                                     وت شاا  ي الم تمنات المح ية والل اوس والقياه الااص والم ممات غحر الح ومية ع ى المشااارحة  -37
في ضنن التصااورات الساا بية ويا        را                          لتحقحق تحو  ي حدث تمحح      يا   في ة ود التدريه وإبحاء الوعي هذها سااا

ة والت مية ااةتمااية ووزارة الشاارسة  قبو  وقوا اسنسااان وإن اء الن ف الناو ي. وتواةاال وزارة م تمي المرأ 
والسا ون والملساساات اسةاالوية ووزارة الند  وإدارة المحاكما ضما في بلظ مات ف القياعاتا ت  حذ مرام  

 تواية في القرى ضالتناون مي الم ممات غحر الح ومية أو الشرحاء الدولححنا نشدانا لم يد من ال  م.

لقانون التدريه فن ى ساابحل المثا ا يااارك محامو ساااموا وضااواط ويواةاال المساالولون عن إن اب ا -38
 ( 19) 2019الشااااارسة في التدريه الذ  اساااااتااااااافتا ياااااو ة موظ ي القانون في ة ر المحي  ال اد  في عات 

ضشااااااابن "األدلة ال حدة دون تلرار إيذاء الااااااااحايا: تن ي  التدامحر الااةاااااااة ل شااااااااكحن الاااااااان اء من الن ف 
ووضاااان  وزارة الند  وإدارة المحاكم والشاااارسة والراضية اسعالمية التاضنة لراضية  .  ( 20) ال  سااااي وال  ساااااني"

ةااااااح حي ساااااااموا المربية الصاااااايمة ال  اوية لدلحل تدوين محاضاااااار المحاكم ضغية ااعترام ضحقوا وساااااااو  
إعالت ل دقة في     يا  اسعالت في اسمالغ عن إةراءات المحاكم وتحسااااااااحن ةودة تدوين محاضاااااااار المحاكم توخ

ال م ور. وعاد التدريه ضال اودة ع ى الشااااارسة ومسااااا  ي المحاكم وع ى وماية وقوا الااااااحايا )وا سااااايما 
األس ا  م  م(. وتواةاااااااال الملسااااااااسااااااااة الوس ية ل تن ي  ووماية وقوا اسنسااااااااان والشاااااااارسة إتاوة التثايف 

مااية في المدارل األساااسااي في م ا  وقوا اسنسااان لم  د  الشاارسة. وتتااامن م اه  الدراسااات ااةت 
 اامتداوية والثانوية التثايف في م ا  وقوا اسنسان.

وأتاو  مرو ة المشاااااااورات النامة ضشاااااابن مشااااااروه اسااااااتنرال قوانحن األساااااارة زيادة م اةاااااارة وقوا   - 39
ما يصال إلى ثالثة                                                                                  اسنساان وتن ي ها من خال  هذا ااساتنرال. ون ذت وزارة الت ارة والصا اعة والنمل أيااا  

  تواية في حل سااااااااا ة مالية وفق األهدام الواردة في مح انحت ا. ويشااااااااامل الوعي التثايف ضشااااااااابن المواد   مرام 
 األساسية مثل الحق في الت ميم/ورية تلوين ال مايات وومر التمحح  في الم  ة والنمل والمساواة في األةر. 

 (21)قبول المعايير الدولية وااللتزامات التعاهدية -دال 

       ساااا   من ت ت ت ساااااموا ضمحثاا األمم المتحدة وباسعالن النالمي لحقوا اسنسااااانا وهي سرم في   -40
ع ى ةميي البروتوحوات ااختيارية        أياااا                وةااد ق  ساااموا    .( 22) لحقوا اسنساااناات اقيات األساااسااية التسااي 

وقوا األياااااااااااص بو                                                                          الثالثة ات اقية وقوا الي ل. وم ذ تقريرنا األخحرا ةاااااااااد ق  سااااااااااموا ع ى ات اقية
اسعاقة واناااااااااااااام  إلى ات اقية األمم المتحدة لم اهااااااااااااااة التنذيه. ول ن لم تلن سااااااااااااااموا سرفا في ةميي 
اات اقيات األساااااسااااية لحقوا اسنسااااانا فإن ا أدرة  ضال نل المواد  الرويسااااية في قوانح  ا الوس ية. وتدرل 

المسااااتقبل القريها إن أم ن بلظ. وب ااااال عم يات الح ومة م مة هذه اات اقيات ضغية اانااااامات إلح ا في 
توةاية ل تصاديق/ااناامات   15توةاية من أةال   13 التصاديق األخحرةا تلون سااموا قد ن ذت الت  حذ التات

من محن التوةايات           ة ويا                  توةاية ت  حذا   20و       حامال                   توةايات ت  حذا   4       أيااا  كان  قد أيدت ا. ون ذت سااموا  
 ال ره. الثالثحن المذحورة ل ذا
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وتشااااااااامل مناهدات األمم المتحدة األخرى لحقوا اسنساااااااااان والمناهدات بات الصااااااااا ة التي تلون  -41
سااموا سرفا فح ا نمات روما األسااساي ل مح مة ال  اوية الدولية واات اقيات األسااساية الثماني لم ممة النمل 

د. وتواةاااااال الح ومة تقحيم ا لما إلى ات اقية م افحة ال سااااااا ا انااااااام  ساااااااموا2018وفي عات   .( 23) الدولية
 توقى من ات اقيات وقوا اسنسان.

                                                                                     وي ن ف اآلن ع ى وضااي الصاايمة ال  اوية لمشاااريي تقارير الن د الدولي الااص ضالحقوا المدنية  -42
والساااياساااية وات اقية وقوا األياااااص بو  اسعاقة وات اقية وماية ةميي األياااااص من ااخت اء القسااار . 

                ن ت وضااااي الصاااايمة  وبدأت المشاااااورات ضشاااابن تقرير ات اقية األمم المتحدة لم اهاااااة التنذيه. ومن المقرر أ
وتسااااااااااااتادت عم ية ااسااااااااااااتنرال الدور    .2022                                                        ال  اوية ل ميي التقارير وت قدت ضح و  الربي األو  من عات  

 الشامل الحالية ل  مر في التقارير غحر الم تم ة.

  ا قدم  ساااااااااموا دعوة م تووة داومة إلى ةميي الم   حن موايات في إسار اسةراءات الااةااااااااة         وختاما   -43
متحدةا وساااااااااتمل هذه الدعوة قاومة. وم ذ التقرير األخحرا ت ق  سااااااااااموا زيارة ال ريق النامل المن ي ل مم ال

في    . ونترقه زيارة المقرر الااص المن ي ضالحق 2017ضمسبلة التمحح  ضد المرأة في القانون والممارسة في عات  
                            الت مية ع دما ت  تح الحدود.

 مواصلة تنفيذ التوصيات -       رابعا   

 الحقوق المدنية والسياسية -ألف 

 ( 24) ظروف االحتجاز وحظر الرق واالتجار غير المشروع -1 

"ا ي وز تنرين أ  وع ى أنا ا  من دساتور سااموا ع ى عدت المنام ة الالإنساانية  7ت ص المادة  -44
ويتسق التصديق ع ى ات اقية األمم المتحدة  ياص ل تنذيه أو المنام ة أو النقوبة الالإنسانية أو الم ح ة".

مي التنذيه تح  أ  ظرم من      قا   لم اهاااااة التنذيه مي دسااااتورنا ويساااات د إلى اقت اع ا ضندت التسااااامح مي 
من أهدام الت مية المساااااتدامة  16المروم. وساااااين ز ت  حذ هذه اات اقية ة ودنا المتواةااااا ة لتحقحق ال دم  

وأفااال إدارة. ويتااامن قانون                                              اب القانون ض نالية وةنل الساا ون أكثر أمانا  وتحسااحن إقامة الند  وتن ي  إن 
اسياااااااااارة إلى قواعد األمم المتحدة الدنيا الموودة لمنام ة السااااااااا  اء   2013السااااااااا ون واسةاااااااااالويات لنات 

 .                       ضحسوان ا مبدأ توةح يا  

في مرافق الساا ون. وهو يتلون من زن انات م  صاا ة            رويساايا                                     وي ند ساا ن تانومااا ال ديد تحساا ا   -45
ل ذحور واسناث وزن انة واودة ل حراساااااااااة ومرفق اوت از المحت  ين المنرضاااااااااحن لاير حبحر وايادة سبية  
                                                                                        وح يسااة ةاامحرة. وبالساا ن ما ي  ي من الت وية واسضاااءة والصاارم الصااحي. وي وفر فيا المذاء األساااسااي 

الساااا  اء والمحت  ين تقديم الشاااا اوى إلى الساااا يات القااااااوية وس ه  والمياه والصاااارم الصااااحي. وبوسااااي  
                                                                                                 التحقحق في المساااول المن ية. وي ساامح م يارات الرةااد التي يقوت م ا مراقبون مسااتق ون لحقوا اسنسااانا ضما 
                                                                                             في بلظ الملسااسااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسااان والساا ية القااااوية. وع ى الرغم من حل ما أ ورز 

                                                        دتا تشحر تقارير مستق ة إلى أن  ثمة ةوانه ي ومي تحسح  ا.من تق

                                                                                        وياااااااامل تدريه المساااااااالولحن عن إن اب القانون و قات عمل ع قدت أث اء ال يارة التي أةرت ا موادرة   -46
ا وااااااااار ممثل ل شاااااااارسة ال دوة النالمية التي 2019. وفي عات  2017ات اقية م اهاااااااااة التنذيه في عات 

ادرة ات اااقيااة م اااهااااااااااااااااة التنااذيااه عن التناااون واامتلااار في التحايقااات ال  اااويااة  عقاادت ااا في الاادانمرك مواا 
(ا عقدت قوة الشاااارسة في في ي يااااراكة مي ياااارسة  2020وممارسااااات إن اب القانون. وفي النات الماضااااي )

سااااااااموا سةراء تدريه لمدة خمساااااااة أيات لتن ي  إم انية ل وء األياااااااااص المقبول ع ح م والمحت  ين إلى 
 وم ي التنذيه أث اء ااوت از لدى الشرسة.القااء 
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وباسضااااااافة إلى التنديالت في قانون ال راوم وتشااااااديد النقوبات وأو ات الساااااا ن المتن قة مت ريه   -47
الم اةرين واات ار ضاألياااااص والتنامل مي األياااااص ألغرال ااساااتمال  ال  سااايا لدى سااااموا وودة  

  وس ية وسااااياسااااة ل من الوس ي ومواد  توةح ية سدارة ةراوم اات ارمتنددة الوحاات لم افحة ال راوم عبر ال 
في ت  حذ ةدو  أعما  سااااموا                 في المااااي قدما      را  حبح                                                  والت ريه عبر الوس ية. وتسااا م هذه الايوات إسااا اما  

 لم افحة اات ار.

واساتاااف  وزارة يالون رواساة الوزراء وم  س الوزراء و قات عمل وياارح  في التدريه ضالتناون مي  - 48
أمانة ملتمر مدير  ياااالون ال  رة في م يقة المحي  ال اد  ل تصااااد  لالت ار ضالوشاااار وت ريه األيااااااص في  

 إسار سياسة األمن القومي.   ة ر المحي  ال اد . وت ظ هي م اات األمن الرويسية التي ي ومي ااهتمات م ا في 

 ( 25) العنف العائلي -2 

الناو ي والتصااااااد  لا. ويشاااااامل بلظ  تواةاااااال ساااااااموا ال مر في اتااب تدامحر يااااااام ة لم ي الن ف -49
                                                                                               اساتنرال التشارينات بات الصا ة مثل قوانحن األسارة والساياساات المحد ثة واعتماد ن   الم تمي الشاامل في  

     را   وا سااايما الن ف ضاااد ال سااااء واألس ا . وتتاااامن الساااياساااات ال ديدة إسا  الناو يا  منال ة مسااااول الن ف
ل وقاية والتدخل المو ر وااساااااااااااااات اضة ومواد  توةح ية ل ميي مقدمي الادمات )الح ومة والم ممات           وس يا  

 غحر الح ومية( الذين يب مون عن الحوادث ويتنام ون من ا وااست اضة ل  اةحن وأس ال م ع ى أفال وةا.

والتحقحق النات الذ  أةرتا الملسااسااة الوس ية  2017                                    وساا  ي  دراسااة ساااموا لسااالمة األساارة لنات  -50
ضشاااابن الن ف األساااار  الاااااوء ع ى هذه المساااابلة من خال    2018لتن ي  ووماية وقوا اسنسااااان في عات 

  مالت التواية والتدريهال تاو  المثحرة ل ق ق المساااتا صاااة من هذه التقارير. وم ذ ةااادور هذه ال تاو ا زادت و 
الموة ة لموظ ي إن اب القانون والم ممات غحر الح ومية في إسار عم ية التصاااااااد  ل ن ف األسااااااار . ف ي  
إسار موادرة تساااا ي  الاااااوء المشااااترحة محن ااتحاد األوروبي واألمم المتحدةا اسااااتادم  وزارة الند  وإدارة  

لتقديم الادمات ل قرى المن ولةا   المحاكم وقياه القانون والند ا ع ى سااااااااابحل المثا ا نموبأل تدامحر الوقاية
  فتوادل  المن ومات الايمة عن أوامر الحماية وخيوط ااتصااا  المتاوة ل مساااعدة وعم يات الشاارسة والمحاكم

  ع ى خدمات اسعالة المتاوة       أياااا  وة ات ااتصااا  لدعم الاااحايا وخالم بلظ. وساا ي  المح مة الاااوء 
 الناو ي. متقديم دعم مالي لاحايا الن ف

وتواةااال سااااموا دعم المقاسنات والقرى والموادرات الدي ية التي توحث في أساااوار الن ف الناو ي  -51
ره في            رويساايا       را   ال ذرية وفي عواقوا. ويمثل إن اء الن ف ع صاا                                              في مرنام  خي  ت مية المقاسنات الذ  ياا 

هاذه   49مقااسناة من أةااااااااااااااال    48  ا حاان لادى2020. وبح و  حاانون الثااني/ي ااير  2017ت  حاذه في عاات  
الاي . وتتيح خية ت مية المقاسنات ال رةااااااة لقادة الم تمي المح ي لم اقشااااااة القااااااااياا مل وتم   م من 

ن ااااذت وزارة م تمي المرأة والت ميااااة 2021أواواااال عااااات    تحااااديااااد دورهم في القاااااااااااااااااااء ع ى الن ف. وفي ا 
ل تواياة ضاالن ف ال  ساااااااااااااااني                                                                     ااةتماااياةا مي ياااااااااااااارحااو اا من الح وماة والم مماات غحر الح ومياةا مرناام اا  

قرية في ةميي أنحاء ساااموا. وحان   200مشااارك في أكثر من   8 500وإساااءة اسااتنما  اللحو  ألكثر من 
 .19-وا ل اوحة حوفحدبلظ ة ءا من تصد  و ومة سام

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -باء 

 ( 26) الحق في مستوى معيشي الئق -1 

تسااااااااات دم اساااااااااتراتي ية الح ومة ل ت مية المساااااااااتدامة "تحساااااااااحن نواية الحياة ل  ميي"ا وهي تتاااااااااامن   - 52
خية قيااية. ويمثل مبدأ الحرص   14في ةميي الرحاو  األربي بات األولوية وفي                             اوتياةات أياد ال  ات ضان ا  

ع ى أا يتا ف أود عن الرحه واتواه ن   قاوم ع ى وقوا اسنسااان إزاء الت مية المسااتدامة عام حن أساااسااححن  
 المستدامة.   في السني سعما  وقوا الشنه ااقتصادية وااةتمااية والثقافية من خال  موادرات ا ل ت مية 
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واتسام  ة ود الح ومة الرامية إلى أن يتمتي ةميي مواس ي سااموا ضحياة م دهرة ومرضاية ضياضي  -53
التدرأل. وسااااعدت عقود من ااساااتثمارات اللبحرة وإنشااااء سياكل أسااااساااية مرنة وياااام ة ل  ميي في وصاااو   

كثر وأفاالا وا سايما ل   ات ةميي السا ان ع ى وةا التقريه ع ى الادمات األسااساية وع ى إتاوة فرص أ
                                                                                      الاااااي ة من السااا ان. ورغم أن  نواية ضنن الادمات األسااااساااية تحسااا   وغدت أيسااار تل  ة موةا عاتا 
 ودث  نلسات خيحرة في ما تحقق من تقدت وتى اآلن ضسبه التنرل ل لوارث اليبياية والصدمات الاارةية 

 .19-والحالة الراه ة للوفحد

لوارث إلى تراةي في مساااااار الت مية ااةتمااية وااقتصاااااادية وإلى ت اقم ال قر. ما تلد  ال     را   وحثح  -54
ع ى اتقاء ُّثار نمم الحماية ااةتمااية والحصو  ع ى الادمات األساسية الميسورة التل  ة ولذلظا تساعد  

تحديد مدى تميية  هذه اللوارث والحد م  ا وتتيح ياااو ة أمان ل   ات الاااااي ة. وا ت ا  ه اك ةااانوبة في 
لق ة البيانات المتاوة. وتنمل ساااااااموا في       را   الحماية ااةتمااية في ساااااااموا ون قات ا ع ى ال حو الواةها نم

لتن ي  تااادامحر الحمااااياااة ااةتماااااياااة المنمو  م ااااا      دا   الوقااا  الحاااالي ع ى تااادارك هاااذا األمرا ضاااابلاااة ة و 
 ى وضاااااي الصااااايمة ال  اوية لمشاااااروه ساااااياساااااة الحماية                                                 ضالتناون مي م مومة األمم المتحدة. وي ن ف  اآلن ع

                        أن  األساارة الممتدة ونمات        أياااا  ل ت مية ااسااتراتي ية المالومة. ونحن ندرك                                ااةتمااية الذ  سااي ون أساااسااا  
من ةوانه الحماية ااةتماايةا وهو أمر أسااااساااي          هاما                يمثالن ةانوا  القرى في ثقافة وتقالحد سااااموا يمالن 

 ةتماعي وأس ور الحياة في ساموا.في ال ي ل اا

وي نل ضااااحق الحح  المالي من الصاااانه توفحر خدمات أساااااسااااية ويااااام ة وإتاوة تميية الحماية  -55
ااةتمااية في دولة ة رية ةاااامحرة نامية مثل ساااااموا. وع ى الرغم من هذه التحدياتا تحقق مسااااتوى عا  

اه الشاارر ومرافق الصاارم الصااحي. وأدى من الحصااو  ع ى الادمات األساااساايةا مثل تحسااحن مصااادر مي 
                                                                                          ااسااااااااااتثمار الم ثف من ق بل الح ومة والشاااااااااارحاء اسنماوححن في الب ية التحتية ل مياه والصاااااااااارم الصااااااااااحي  
والادمات ع ى مدى السا وات النشارين الماضاية إلى ارت اه ياديد في مساتويات وصاو  السا ان ع ى المياه 

 (.٪97( والصرم الصحي )٪97ال مي ة )

 ( 27) حق في الصحةال -2 

  83في وق  م غ فيا وباء الحصااااااااااااااوة الذ  أودى ضحياة   2020في عات  19-حوفحد مدأت ةاوحة -56
    را  ا فقد أثرت هذه ال اوحة تبثح 19-حوفحد                                                        من الشاااااااااااوار بروتا. ورغم أن  سااااااااااااموا ا ت ا  خالية من فحرول

 المستدامة.في ينب ا وسبل ايشا وأضيبت ة ودنا من أةل الت مية     سا  م مو 

                                                                                    وأمرز تقرير ااستنرال الوس ي اليوعي الثاني أن  الحصو  ع ى الرعاية الصحية متاح ل  ميي  -57
ا ضما في بلظ النالأل        حبحرا                                                                        في سااااموا مي ياااو ة ياااام ة من مرافق الصاااحة النامة وخدمات ا المدعومة دعما  

ي ساااااموا. والرعاية الصااااحية في مرافق  في والة الرعاية الصااااحية المنقدة غحر المتاوة ف اليبي في الاارأل
الصاااااااااحة النامة م انية ل س ا  وتى الثانية عشااااااااارة ول م ات قبل الوادة والمتقاعدين واألياااااااااااص بو  
                                                                                           اسعاقة وفي والة األمرال النق ية واألمرال الم م ة. ويمل  التحد  الصاااحي األكبر الذ  تواة ا سااااموا 

يات المو رة واألمرال وازدياد واات اسعاقة ال اةمة عن األمرال  يتمثل في المسااتويات المرت نة من الوف
واقترن  ضانا ال عات في مند  اسةااااااااااضة                                                          غحر الساااااااااارية. وحان  نتاو  األمرال المندية إي امية عموما  

 .Bض حرول نقص الم اعة الوشرية الم تسه والسل وفحرول الت ار اللبد 

أولويات قياه الصاااحة. وودث تحسااان في وصاااو  المرأة                                    وتمل  الصاااحة ال  ساااية واسن امية من -58
ا افتتح  ةماية ساااموا لصااحة األساارة  2018ع ى خدمات الرعاية الصااحية ال  سااية واسن امية. وفي عات  

  التي تقدت خدمات الرعاية الصااااحية ال  سااااية واسن امية النامة فروعا ةديدة ل يادة فرص الحصااااو  ع ى خدمات 
ما ل شاااااوار والم تمنات الريفية. وتتيح ةميي مرافق الصاااااحة النامة في سااااااموا الصاااااحة اسن اميةا وا ساااااي 
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خدمات ت ميم األساااااااااااارة التي يقدم ا مقدمو خدمات مدربون ع ى تقديم خدمات ت ميم األساااااااااااارة. وتتيح هذه 
ة                                                                                                  المرافق مواد  توةح ية لت ميم األساارة. وت   ذ ضاسااتمرار مرام  خاةااة ضالمدارل والقرى ت اقش ت ميم األساار 

والممارساااااات ال  ساااااية المبمونة ومسااااااول الصاااااحة اسن امية وال  ساااااية وومل المراهقات والصاااااحة والحقوا  
ووسااااول م ي الحمل. وتتاح ايادات مت ق ة م انية في القرى     يا  اسن امية وال  ساااية واألمرال الم قولة ة سااا 
 والم تمنات الريفية في ةميي أنحاء ساموا.

واسن امية في الم اه  الدراسااية الااةااة ضالن وت ااةتمااية والصااحة                        وت ااام ن الصااحة ال  سااية -59
والتربياااة البااادنياااة وفي المواد الن مياااة في المااادارل اامتاااداوياااة والثاااانوياااة. ويتم دعم بلاااظ متااادرياااه المن محن  

 تلمح ية. وبموارد

 ( 28) الحق في التعليم -3 

من أهدام الت مية المسااتدامة الذ  ي  ل التن يم  4تتم مواءمة الحق في التن يم مي ت  حذنا ال دم   -60
ال حد الشااااااامل والم صااااااف ل  ميي. وأمرز تقريرنا عن ت  حذ هدم الت مية المسااااااتدامة ازدياد فرص االتحاا  

مي والم ااني. وفي واالاة المسااااااااااااااتوى ضاالمادارل اامتاداوياة والثاانوياة من خال  التن يم اامتاداوي والثاانو  اسل ا
                             في الماوة(. أم ا في المرو ة    100اامتداوي ع ى وةا الاصااااااااااوصا يتاح الحصااااااااااو  ع ى التن يم ل  ميي )

في الماوة. ويتحسااااااان مدى يااااااامو  ال مات التن يمي ضازدياد مساااااااتويات  72الثانويةا فتب غ نساااااااوة الم تحقحن  
يم النات. وتشاااااحر التقارير إلى ودوث زيادة في اانتقا  األياااااااص بو  اسعاقة الذين يحصااااا ون ع ى التن 

إلى مرام  التن يم والتدريه ضند المدرسااااة وفي االتحاا م ا. وتشاااامل ضنن الشااااواغل اانا ال اللبحر في  
أعداد الذحور الم تحقحن ضالمدارل في المرو ة الثانوية الن يا وال  وة الواساااااااااااانة في التحصااااااااااااحل محن الذحور 

والنديد من   2009ي يحققن نساااااااااااوة أع ى ع ى ةميي المساااااااااااتويات. وي  ل قانون التن يم لنات واسناث الالت 
البرام  المشااترحة محن الوحاات لمنال ة مساابلة األس ا  الواونحن إم انية الحصااو  اسل امي للل س ل ع ى 

شااامل التن يم في  م اقشاااات لتوسااايي نياا مرنام  الم ح الااةاااة ضالرساااوت المدرساااية لي        أيااااا  التن يم. وتدور  
 مرو ة الي ولة المو رة.

ساااااا وات  4"ساااااان التمدرل اسل امي ل س ا " ليصااااااوح من  2019                               وغحر  قانون تنديل التن يم لنات  -61
ساااااااااااا ة. ويدعم قانون التن يم وقوا اليالوات في التن يم وا يمح  ضااااااااااااد الحوامل م  ن. وتشاااااااااااامل   16إلى 

وتنال          أيااااااااااا  إلى ت ح ة مح ة تن يمية إي امية ل  ميي بلظ الساااااااااياساااااااااة الوس ية ل مدارل اآلم ة التي ت دم  
 تس   األقران في المدارل.

ا مدعم من ياارحاو ا اسنماوححنا في توفحر التن يم النالي والتن يم         م ث ا      را  وتسااتثمر الح ومة اسااتثما -62
م والتدريه في الم ا   والتدريه في الم ا  التق ي والم  ي الميسااااااااور التل  ة في ساااااااااموا. ويتم إدخا  التن ي 

التق ي والم  ي الحالي في المدارل اامتداوية من خال  الصااحة والتربية البدنية وال  ون الوصاارية من الساا ة  
األولى إلى السااااااااااااا ة الثام ة. وفي المرو ة الثانويةا تقدت غالبية المدارل الح ومية والمدارل الااةاااااااااااااة ما 

مواد   7دورات من التن يم والتاادريااه في الم ااا  التق ي والم  يا مح مااا تقاادت ضنن الماادارل    4يقاال عن   ا
من مواد التن يم والتادرياه في الم اا  التق ي والم  ي ع ى األقال. ولادى وزارة التن يم والريااضاااااااااااااااة والثقاافاة  

. وتنال  هذه 2023-2018سااااياسااااة وس ية ل تن يم والتدريه في الم ا  التق ي والم  ي في المدارل ل  ترة 
ا أس ق  الوزارة موادرة 2021الساياساة الشاواغل التي تثحرها مندات تسارر اليالر من المدارل. وفي عات 

ووفرت موارد ل تن يم والتادرياه في الم اا  الم  ي   توفحر الموارد ل تن يم والتادرياه في الم اا  التق ي والم  ي
 والتق ي ل مدارل الثانوية.
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 فئات معينة من األشخاصحقوق  -جيم 

 ( 29) النساء -1 

ا ازداد التقاادت الااذ  أورزتااا المرأة في يااااااااااااااماال        عااامااا    30ضااالمقااارنااة مي مااا حااان ع يااا الحااا  قباال   -63
                                                                                                   الم اةااه اسدارية وفي الم ن الم  ية زيادة حبحرة تشاامل تمثحل المرأة في البرلمان. ويتبح  ن من اسوصاااءات  

                                             وأن  عدد ال ساااء الالتي يقمن ضبدوار قيادية في                                    داء نمراو ا من الرةا  أكاديميا                                 الحالية أن  أداء المرأة ي وا أ
القياه النات والقياه الااص والقاااااااااااء وم ممات الم تمي المدني ي داد. وزادت إم انية الحصاااااااااو  ع ى 

 ى الادمات األساااااساااايةا ومن مح  ا خدمات الصااااحة ال  سااااية واسن امية. وأةااااوح الت ات ساااااموا ضالقااااااء ع
                                                            من أهدام الت مية المساااااتدامة يحمى ضاألولوية م ذ أن ةاااااد ق  سااااااموا  5التمحح  ضاااااد المرأة وت  حذ ال دم  

                            . وفي وحن أ ورز في الساااا وات  1992ع ى ات اقية القااااااء ع ى ةميي أياااا ا  التمحح  ضااااد المرأة في عات  
سااااااياسااااااات ةديدة وبرام  الثالثحن الماضااااااية تقدت م مول اقترن ضإةراء إةااااااالوات قانونية عديدة ووضااااااي  

                                                                                              وتدخالت ل تواية في ةميي أرةاء الب د؛ ا ي ا  ه اك الم يد مما ي ومي عم ا. ومن المسااااااا م ضا أن  موساااااااي 
من المناادلاة التحوي ياة ألهادام الت مياة المسااااااااااااااتاداماة         هااماا                                أن ي ن عوامال ل تمححر وة ءا    ال ساااااااااااااااء وال تياات

 .      أياا  ولحماية وقوا اسنسان ل  ميي 

                                                                                      وخال  ال ترة المشاااااامولة ضالتقريرا م ذ ل  ة ود حبحرة ل قااااااااء ع ى ةميي أياااااا ا  التمحح  والن ف  -64
من هذا التقرير.   2-                                                                            ضااااااااد المرأة ع ى ال حو المبح ن في ال صاااااااال الثالثا ألفا ضاءا ةيما وال صاااااااال الراضي أ

ال ديدة التي أةادرت ا   وي درأل في عداد النوامل الرويساية مشاروه اساتنرال قوانحن األسارة والساياساات السا 
وزارة م تمي المرأة والت مية ااةتمااية وإن اب م مة تنميم مراعاة الم مور ال  ساااااااني في إسار اسااااااتراتي ية 

 الت مية في ةميي القياعات األربنة عشر.

  وقااا  ال ريق الناااماال المن ي ضااالتمحح  ضاااااااااااااااد المرأة في القااانون وفي الممااارساااااااااااااااة النم يااة )ُّر/ -65
في وضاااي إسار قانوني ي ت ت ضشااارعة الحقوا الم صاااوص   خطوات هامة(: "خي  سااااموا 2017 أغسااايس

ع ح ا في دساتورها ويمتثل الت امات ا الدولية في م ا  وقوا اسنساانا وا سايما خال  النقد الماضايا فيما 
قانوني  الناو ي والاااااااااااامان ال  يتن ق ضالقاااااااااااااء ع ى التمحح  ضاااااااااااد المرأة. ومن المنالم ال امة ت ريم الن ف

 في الماوة من ال ساء في البرلمان". 10ل مساواة محن الرةل والمرأة في النمل والتنديل الدستور  ل سوة 

وحان  سااااااااااااااموا أو  م د في م يقة المحي  ال اد  يت قى زيارة رسااااااااااااامية من ال ريق النامل الذ   -66
من أةااااحار المصاااا حةا ومن يااااارك في ووار م اء مي ساو ة واساااانة من ممث ي الح ومة والدولة وسااااواهم 

مح  م ال  ات ال اع ة في الم تمي المدني والم  حون في م ا  الصاااااااااحة وال ماعات ال سااااااااااوية واألوسااااااااااط  
األكااديمياة والن مااء وال عمااء الادي حون وال  اانون األفراد وفريق األمم المتحادة القير . وزار ال ريق ساااااااااااااا ن 

مراقه في اةتماه ل تايي  محن م الس القرى وفي   ال سااء ومدرساة متوساية وايادة ةاحية وياارك ضصا ة
 ووار مي أعااء م  س قرو .

رة الساالت والووات  "  malu o aigaهي وامية األسارة "   والمرأة في الساياا التق حد   - 67   auli male'                        وميسا  

pae'   وهي من تحل المشااااا الت'ua faalanu ma'ave'ave'   ( المير الذ  يي ر أوراا الشااااا ر من الرباب
مساااااتويات الملساااااساااااات ااةتمااية داخل   في ةميي          قياديا       را   يا ف ودة التوتر(. وتلد  المرأة دو  – المالح

األسااااااااارة والقرية والم تمي المح يا وهي عامل أسااااااااااساااااااااي في إوداث التمححر فح ا. ولذلظا يشااااااااا ل الت اهم 
في ت  حذ الموادرات الح ومية          أساسيا                                        نمم التسححر القاومة ع ى القرى عامال  المتواد  والشراكات محن الدولة و 

السااااية إلى تن ي  التدخالت المرااية ل م مور ال  ساااني ضغية اساات صااا  الن ف من م ازل ا وإزالة التمحح   
ص ع ى إيااراك ن  واسااتوناد الساا وك ال ميي وتن ي  البح ات اسي امية ألس ال ا وتم حن نساااو ا وفتيات ا والحر 

 في الم اقشات بات الص ة مرفاه ن ونماو ن الشاصي ضحسوان ن يري ات ع ى قدت المساواة.
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وي  ااال مرناااام  ت مياااة المقااااسنااااتا وهو من ثمرات التنااااون الم تمني محن ةميي أةااااااااااااااحاااار   -68
الية والمسااتقب ية المصاا حةا إمساااك الم تمنات المح ية م مات ت محت ا. وتمثل خي  الت مية رحح ة الت مية الح

في القرى والمقاسنات التي تتيح تقديم الدعم من قبل الح ومة وةميي أةاااااحار المصااااا حة ضشااااا ل متساااااق. 
في المااواة من المقااسناات خيياا وحوياة ل  ودناا في م اا    98ا أكم ا  2020وبح و  حاانون الثااني/ي ااير  

 في خي  المقاسنات هذه.         رويسيا                                                                وقوا اسنسان في الم تمنات المح ية. ويش   ل إن اء الن ف ع صرا  

 النمالة  

لتم حن المساااااااااااااااواة محن ال  سااااااااااااااحن في القوى الناام اة                                      يتيح قاانون النمال وعالقاات النمال ساااااااااااااابال   -69
المسااواة في األةر محن        أيااا  ولمواةا ة ال  ود التي ت يد فرص وصاو  المرأة ع ى النمل. وي  ل التشاريي  

لقاء النمل المتساااااااو  في الايمة. وباسضااااااافة إلى بلظا يقترح مشااااااروه القانون لتنديل           وإناثا                   النام حن بحورا  
                                                                                  القات النمل أن ي حمر ع ى أربار النمل التمحح  محن الموظ حن أو المتقدمحن لشمل وظي ة  قانون النمل وع

ع ى أساال النرا أو األةال اسث ي أو ال ون أو نوه ال  س أو الدين أو الرأ  الساياساي أو المحل ال  ساي 
اضةا الحاياية أو أو األةال ااةتماعي أو الوضاي الناو ي أو الحمل أو المسالوليات األسارية أو والة اسةا 

 المتصورة ض حرول نقص الم اعة الوشرية الم تسه واسعاقة والمشارحة في أنشية إودى ال قاضات.

وي ص قااانون النماال وعالقااات النماال ع ى الحمااايااة من التحرف في م ااان النماال في القياااه   -70
ف ال  سي أو البدني الااص ضححث يم ن إن اء خدمة موظف لسوء الس وك أو اسساءة. ويشمل بلظ التحر 

أو ال  مي أو النق ي ضالموظ حن أو أربار النمل. ويقترح مشروه القانون لتنديل قانون النمل استحداث ُّلية  
تم م لمنال ة التحرف ال  سااااااااي في م ان النمل. وتلحد ل  ة الادمة المدنية المن ية ضشااااااااروط النملا من 

ة التي تحمر أ  تحرف في القياه النات. وتم  خال  مدونة السااااااااا وك التي وضااااااااانت اا المواد  الرويساااااااااي 
الموافقة ع ى تنريف التحرف في قانون الادمة النامة لتوفحر اليقحن القانوني ضشااااابن الن اةااااار التي تشااااا ل 

                                                                                       ع د تقحيم الممالم المقدمة من الموظ حن. وأ درأل تنريف ل ذه الن اةاااار في مشااااروه التنديالت ع ى          تحريااااا  
 .2004ة لنات قانون ل  ة الادمة المدني 

وتشااا ي وزارة م تمي المرأة والت مية ااةتمااية ووزارة الت ارة والصااا اعة والنمل التدريه الداخ ي  -71
"مرنام  سااموا ل مرأة والت مذة الصا ااية وساواها من األنشاية التي تن ز التم حن ااقتصااد  ل مرأة. ويسااعد 

متمويل التدريه ع ى ت ميم المشاااااااريي وإدارة األعما    ع ى التم حن ااقتصاااااااد  ل مرأة  التي تشاااااا ل الت مية"
                                                                                                  الذ  ي ريا مرح  األعما  في ساااااموا. وت م  ي الدورات التدريبية الم ارات والمنارم األساااااسااااية المالية لدى  

ر الحصاو  ع ى م ح لبدء األعما  الت ارية الصامحرة. وفي عات  ا ودث   2018                                                                              الناسالت عن النمل وتيسا  
 .  ( 30)        ةمحرا           ت اريا        عمال   138                                       ي الماوة في عدد ال ساء المدربات وأ نشئ ف 42زيادة م سوة 

 الن ف ال  ساني  

ورز             الناو يا أ                                                                         اسضاااافة إلى ما سااا      ع يا الااااوء في األقساااات السااااضقةا وا سااايما ضشااابن الن فض  -72
ان تاوا ت اول  مسااااااابلة الن ف ل في إةراء م اقشاااااااات أكثر                                           قسااااااا  أوفر من التقدت في السااااااا وات األخحرة تمث  

                                                                                             والمسااواة محن ال  ساحن واسدماأل ااةتماعي. ومن التيورات ال امة أن  م ته اسوصااءات في سااموا وس ن  
الناو ي وع ف الشااااااريظ الحميم ألو  مرة   ومن مح  ا البيانات عن الن ف اةمي البيانات المصاااااا  ة ة سااااااانيا

.  2019الدراساااة ااساااتقصااااوية المتنددة المليااارات لنات   - صاااحيةفي الدراساااة ااساااتقصااااوية الديممرافية وال
في ال  ود الرامية إلى أن ي صاااااااه ااهتمات ع ى هذه المسااااااابلة. وتلحد          واساااااااما                            ند توافر البيانات عامال      وي  

 ضرورة مااع ة ة ود التصد  ل ن ف ال  ساني.  منالبيانات ما بهب  إليا الدراستان الساضقتان 
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                                                                         ال  سااااااااااني من أولويات األمن القوميا فل ر  سااااااااا  لمنال تا تدامحر في ةميي الاي               ن د  الن في و  -73
القياااياة وخااةاااااااااااااااة في م اا  الت مياة الم تماياة. وتمثال الاي  القياااياة في م ااات القاانون والنادالاة  

والت مية ااةتمااية في اآلونة األخحرة   المرأة   م تميع  ا وزارة ياااااالون  ع   والصااااااحة والسااااااياسااااااات التي أ 
الن ف        أيااا    2023-2018ل  ترة  واسن اميةع اةار أسااساية. وأدرة  الساياساة الوس ية ل صاحة ال  ساية 

ل صاااحة      ا  هام    ا  محدد بحساااواناواسن امية و     سااايةلحقوا الصاااحة ال ةال  سااااني في عداد الن اةااار الرويساااي 
                          الح ومة م تدى ضاااااااااام  نساااااااااااء من   تا عقد2021حوت النالمي ل مرأة لنات ضال                             ال  سااااااااااية واسن امية. واوت اا  

المرأة   مسااااااابلةالم تمنات المح ية وممث حن عن الم ممات الدي ية وأةاااااااحار المصااااااا حة اآلخرين لم اقشاااااااة  
والايادة وإن اء الن ف ضااااد المرأة وتحقحق المساااااواة محن ال  سااااحن. وحان الم تدى ة ءا من البرنام  ال ار  

لمواةاا ة الحوار والحث ع ى اتواه ن   يااامل ل م تمي     يا  سااا اصاانحد الوس ي ل تواية ضإن اء الن فع ى ال
                                                                                 مساااول الن ف ضااد ال ساااء وال تيات. وتواةاال ساااموا المشااارحة في وم ة السااتة عشاار يوما  من   منال ة في

 10وفمبر إلى تشاااااارين الثاني/ن  25من                     التي ت  رى حل عات ال شاااااااط النالمية لم اهاااااااة الن ف ال  ساااااااني
 كانون األو /ديسمبر وترح  ع ى القااء ع ى الن ف ضد ال ساء وال تيات.

حرات تحوي ية. فن ى سابحل المثا ا ح يحدث من تم ماومن اآلثار الواضاحة لبرام  التواية المت ايدة  -74
ي الن ف. تيبق ضنن القرى تدامحر خاةاااة م ا مثل فرل غرامات في قوانح  ا ال راية القروية ع ى مرتلب 

دلحل الادمات    اثوازدادت مشااااااارحة الشااااااوار والم ممات الدي ية ال شااااااية في هذه المساااااابلة. ويمثل اسااااااتحد
تمس     قا  تندد القياعات وأفااااال ت سااااي م  ضشاااا لضالغ األهمية في التصااااد  ل ذه المساااابلة       را   األساااااسااااية ع صاااا 

المرأة والت مياة ااةتماااياة في تقاديم    م تميالحااةاة إلياا. وتنمال هح اة ال قال البر  ضشاااااااااااااا ال وثحق مي وزارة 
الابراء    والوزارة  ال ح ااةعرول ل توايااة ضااالن ف ال  ساااااااااااااااااني إلى ياااااااااااااارحااات الب اااء. وت  ت ضنن منااايحر  

اقي المشااريي. وبدأ بلظ ضمشاروه  مسابلة الن ف ال  سااني في مو   يت او ااساتشااريحن المنح حن متوفحر تدريه 
 ميار فالحولو الدولي ولل ا امتد اآلن ليشمل مشاريي الت مية الرويسية.  

ياااو ة موظ ي القانون في ة ر المحي  ال اد  المن ية   وأكم   ساااامواا ضصااا ت ا رويساااة م موعة -75
ي الااان اء والشاا ود ضالن ف ال  سااي وال  سااانيا أنشااية لمساااعدة ضااحايا ةراوم الن ف ال  سااي وال  سااان 

لتنديل قوانحن األدلة لتشاااااامل تدامحر خاةااااااة    2020ال موبةية لنات  األو اتع ح ا وومايت م. ويشاااااامل بلظ 
                                 ا ات  ق ع ى المبدأ النات ل حصو   2019ضالش ود الان اء ع ى ةراوم الن ف ال  سي وال  ساني. وفي عات  

 الش ود الان اء.من  ع ى أفال األدلة في مساول الن ف ال  سي وال  ساني

 مشارحة المرأة في الحياة السياسية والنامة  

وإن ا ي داد مسااااتوى مشااااارحة المرأة في وساااان التسااااححر ووضااااي السااااياسااااات ع ى الصاااانحد الوس ي -76
ا أةااوح  لساااموا 2016كان  وتحرة ت ظ المشااارحة أسااره في الم اةااه اسدارية م  ا في البرلمان. وفي عات 

ا ةااار لدي ا اآلن أو  رويسااة وزراء وزاد عدد ال ساااء في  2021اء. وبند انتااضات عات أو  ناووة لرويس الوزر 
م  س الوزراء ويااامل أو  وزيرة مالية. وودث  زيادة م موساااة في األنشاااية الحاثة ع ى زيادة مشاااارحة المرأةا 

المرأة الساااااااياساااااااية في   مثل المرأة في األدوار الايادية التاضي لبرنام  ت مية المقاسنات ومشاااااااروه زيادة مشاااااااارحة 
 التي تش ي مشارحة المرأة في اانتااضات.   2021ساموا وةميي البرام  المتص ة ضاسعداد انتااضات عات 

                                                                                      وتلحد ميانات وديثة ةاادرة عن وزارة الند  وإدارة المحاكم أن  نساوة ال سااء المسا الت ححامالت  -77
ا عح ا  ساااااااااااااااموا 2019. وفي عاات  2019في عاات   ٪22إلى   2015في عاات    ٪13ل قاه مااتاا  زادت من  

في  ثالث قاضاايات أخرياتا ف اد عدد القاضاايات من قاضااية واودة إلى أربي قاضاايات من مح  ن قاضااحتان 
  قاضحتان في مح مة األراضي والنقود. وتتولى م مة التسححر       أياا  المح مة الن يا وقاضحتان مح حتان. وتوةد 

 ع ى ةنحد الم تمنات المح ية م الس قروية تدعم ا ل ان قروية أخرى مثل ل ان القرى ال ساوية.
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  " Sui o tamaitai  وممثالت القرية " "  Sui o le Nuu                                                ويمث  ل الح ومة المح ية ممث و القرية من الذحور"  -78
  372من أةااااااااااال    121 ا حان 2016الذين ينم ون عن حثه مي الح ومة في م ا  الت مية الم تماية. وفي عات  

  390من أةااااااااااال    171 ا ارت ي هذا الندد إلى 2020في الماوة( من ممث ي القرى من ال سااااااااااااء. وفي عات    32,5) 
 في الماوة(. 44)

في الماوة في    36وارت ن  نساااااااااوة ال سااااااااااء في الم اةاااااااااه اسدارية في ةميي أنحاء سااااااااااموا من   -79
وزارات الح ومياة . وباالمثالا زادت نسااااااااااااااواة ال سااااااااااااااااء في ال2016في المااواة في عاات    40إلى    2011 عاات

ا م م  2019ضاسراد ع ى مدى السااا وات النشااارين الماضاااية. في عات         أيااااا  والملساااساااات المم وحة ل دولة 
. وع ى مستوى اسدارةا تشمل  ٪57نسوة ال ساء الالتي يشم ن م اةه الرتساء الت  حذيحن في القياه النات 

 حذيحن في الملساااساااات التي تم ل ا الدولةا في الماوة من الم اةاااه. وع ى ةااانحد الرتسااااء الت   60ال سااااء 
. وزادت نساااوة ال سااااء في  2018في عات  ٪40إلى   2001في عات  ٪9,5ارت ن  ال ساااوة ضشااا ل حبحر من 

 ٪28ووةاااا   إلى   2018في عات  ٪24إلى   2009في عات   ٪20م الس الشاااارحات المم وحة ل دولة من 
 .2020في عات 

 ( 31) األطفال -2 

أو   سااااااامواا حان  2016. وفي عات 1994 ساااااااموا ع ى ات اقية وقوا الي ل في عات       ةااااااد ق    -80
دولاة ة رياة في المحي  ال ااد  تقادت ةاااااااااااااا وك التصااااااااااااااديق ع ى البروتوحوات ااختياارياة الثالثاة الم حقاة  

                      ساااااموا أن  مسااااتوى وصااااو     ضات اقية وقوا الي ل. وفي تقرير ااسااااتنرال الوس ي اليوعي الثانيا أمرزت
 ا  ع ى الادمات األسااسايةا مثل التن يم والرعاية الصاحية والمياه والصارم الصاحيا حان مرت ناا إب األس

في انتشاااااار نقص التمذية وساااااوء التمذية ضما في بلظ التق ت وال  ا ا مقارنة ضالدو                          ت م ر ال تاو  انا اضاااااا  
عادد األس اا  بو  اسعااقاة   من وحاث        أياااااااااااااااا  ال  رياة األخرى في المحي  ال ااد . وثماة ات ااهاات إي اامياة  

في   ٪40المسااا  حن في المدارلا فن ى مساااتوى المدارل اامتداوية ع ى سااابحل المثا ا ودث  زيادة م ساااوة 
 .2019و 2015عدد األس ا  بو  ااوتياةات الااةة أو بو  اسعاقة محن عامي 

  100 ويااارك نحو  . 2020ل   ة وقوا الي ل في ساااموا في ُّبار/مارل    ن                                 وع ق دت الدورة الراضنة والثمانو  - 81
ممثل    100 ل م تمي المدني وأكثر من       ممثال   50ضاسضااافة إلى زهاء                                    س ل في الدورة التي اسااتمرت أساابوعا  

مشااااااهدة عبر اسنترن . واغت م أس ا  المدارل ت ظ ال رةاااااة ل حوار مي ل  ة وقوا    68  000و ومي ونحو 
الي ل وألموا ضحقوا اسنسااان وباات اقية. ويااارحوا م مة في مات ف مساااول وقوا الي لا ومن مح  ا مواضاايي 

              . وظل  عدد من الناو ي والثقافة ووقوا األس ا  وتل ولوةيا المن ومات وتمحر الم او والحق في الصحة  الن ف 
                                             حبعااااء في الحدث الرفيي المسااتوى الذ  ع قد ع ى        أياااا  األس ا  الذين تولوا إدارة الحدث نشاايحن ويااارحوا  

"إةالح هح ات  هامش الحدث ال انبي لدورة ال ماية النامة ل مم المتحدة الاامسة والسونحن وت او  موضوه 
". وتواادلوا  والثماانحن ل   اة وقوا الي ال ضشاااااااااااااابن التواياة درول من الادورة ااساااااااااااااتث ااوياة الراضناة  - المنااهادات  

 خبرات م وف م م لحقوا الي ل وأفلارهم ضشبن سبل منال ة مساول وقوا الي ل. 

 الن ف ضد األس ا   

                                                    الحماية ل س ا  من الن ف. محد أن  ُّخر المسااااااااات دات يااااااااا دت   2013يوفر قانون ال راوم لنات  -82
في ةاايمتا ال  اوية الذ  ي ص موةا خاص ع ى اتااب تدامحر لم افحة    وضااي مشااروه قانون تنديل ال راوم

                                                                                                 إسااءة منام ة األس ا  ضاساتادات اسنترن  والوسااول اسللترونية. وتشا   ل ساياساة رعاية الي ل وومايتاا إلى 
ةانه مشاااااروه قانون وماية رعاية الي لا تيورات م مة في ة ودنا الرامية إلى التصاااااد  سسااااااءة منام ة 

ع ى وضاااااي مواد ساااااياساااااة         أيااااااا  س ا  وم ن ا ع ى ةميي المساااااتويات. وين ف م ته ال ح ة الت ميمية  األ
ااعتداء ال  سااااااي ع ى األس ا ا وهي نمات تدقحق لم افحة اسااااااتمال  األس ا  من خال  تنميم هذه المواد 

 وإتاوة ااساله ع ح ا ع ى يو ة اسنترن .
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ع ى أو اات تتن ق ضاالمن محن الاذين ي ت  ون المناايحر الم  ياة  2016وي ص قاانون المن محن لناات   -83
أو يسااح ون الساا وك الم  يا ضما في بلظ إساااءة منام ة اليالر. واعتمد م  س المن محن هذه األو ات وهو 

ي خدمات  يتولى رةاااااااااادها وساااااااااايقوت ض رل النقوبات ولديا ساااااااااا يات تاو  لا إلماء تساااااااااا حل المن محن ف
ع ى قانون التن يم قدرة وزارة التن يم والرياضااااااااااااااة والثقافة ع ى إن اب    2019التدريس. وع زت تنديالت عات 

ع ى          وة سااااااااااايا           ول ميا                                                                                 إةراءات ا التبديبية ع ى أ  من م )اسن اء ال ور  ل ادمة( يثب  أنا اعتدى ةساااااااااااديا  
ساتمرة ل من محن ضشابن السا وك الم  ي. ولدى وزارة  ساله. ويقدت دلحل إدارة المدارل والت ميم مرام  تواية م

من مساتشاار  الدعم مسالولحن عن األفواأل المدرساية. ويتمثل ة ء رويساي من   15التن يم والرياضاة والثقافة 
 الوةف الوظي ي لم صه هلاء المستشارين في تقديم هذا الدعم ل من محن في المدارل.

                                                    م ة أو اما لحماية اليالوات الح م ل من اليرد وتقديم  وتتاااااااامن الساااااااياساااااااة الوس ية ل مدرساااااااة اآل -84
عن ضاامان عودت ن إلى المدرسااة ضند       فاااال  المساااعدة اللام ة ل ن من المدرسااة واألساارة أث اء فترة الحملا  

وادة الي ل. ويمتد نياا هذه السااااياسااااة ليشاااامل ومر الن ف الذ  قد يتااااامن تساااا   األقرانا وع ى وةا  
الوةااااام الذ    ةعن إزال       فااااااال  تروني وواات التحرف ال  ساااااي أو ااعتداء ال  سااااايا التحديد الت مر اسلل

                          يصم الح م ل من المتن مات.

                                                                                   وي ند  دلحل الادمات األساااسااية المشااترك محن الوحاات الذ  ةاادر في اآلونة األخحرة خيوة هامة  -85
 حل ةميي مقدمي الادمات  تسااااااااااا         أيااااااااااااا  في ة ودنا الرامية إلى وماية األس ا  من الن فا وهو ساااااااااااحتيح 

 في هذا الم ا . المتاصصحن

في سااااياا           م اسااااوا                                                                         وأ ةر  اسااااتنرال لمنرفة إن حان إنشاااااء ساااا ل لمرتلبي ال راوم ال  سااااية أمرا   -86
        نافذا    2017. وغدا قانون تساا حل مرتلبي ال راوم ال  سااية لنات 2017                               ساااموا واساااااااااااااااااات  ل المشااروه في عات  

ل لمرتلبي ال راوم ال  ساية. وين ف قياه القانون والندالة ع ى وضاي نمات اآلن في سااموا وتم إنشااء سا 
ي ص ع ى تواد  البيانات محن ال  ات ال اع ة الرويساااااااااااااية في هذا القياها  "  Au’afa mau"  إدارة ت اع ي

مما سايسا م في تحساحن نمم إدارة ال ريمة ض نل ال ح ات القانونية والندلية أكثر عرضاة ل مسااءلة وإكساام ا 
من الشاااااراية والقدرة ع ى التصاااااد  ل ذه ال راوما وهو أمر لا دور واسااااام في التصاااااد  ل ن ف ضااااد       دا   م ي 

 ال ساء واألس ا .

  الذ  يصااااااااف ةريمة ال واط محن ال  ات النمرية )ل اااااااااحية وال اني(   2013ويمح  قانون ال راوم لنات  -87
 لحماية األس ا  الان اء.

وا ييبق القانون ضشاااااادة ع ى ةراوم ال واط في واات األفنا  ال  سااااااية ضالتراضااااااي محن الوالمحن.  -88
       أياااااا  ا يدور 1961وم ذ المشاااااورة التي أةرت ا ل  ة إةااااالح القانون في ساااااموا ضشاااابن قانون ال راوم لنات 

من التشااور مي       يدا                                                                          ضشا ل أفاال ووار م توح مي أةاحار المصا حة المن ححن ألن  هذه المسابلة تساتدعي م  
 .  ( 32) ال م ور

 عمل األس ا   

تثامر الح ومة ع ى التواةاااااال مي األس ا  واألساااااار المن ية ومي وزارة الت ارة والصاااااا اعة والنمل  -89
سي اد      يا   ووزارة الشاااارسة والساااا ون والملسااااسااااات اسةااااالوية ووزارة م تمي المرأة والت مية ااةتماايةا سااااا

مح  اا مرناام  الوااونحن من األس اا . وتساااااااااااااانى فرقاة النمال المن ياة ضنمال األس اا  إلى و و  موساااااااااااااااوال من  
وح    فرقة النمل   .( 33) منال ة مسااااااابلة الواونحن من األس ا  هذه في إسار وزارة الت ارة والصااااااا اعة والنمل

 .              مبذولة واليا  هذه ضإةراء دراسة استقصاوية ل متاضنة لتوفحر أودث البيانات لالستنانة م ا في ال  ود ال
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مشااااااااااااااروه القاانون لتناديال قاانون النمال وعالقاات النمال تناديال الحاد األدنى لساااااااااااااان النمال    ويقترح -90
م اا الشاص الذ  يرته لممارسة س ل في سن   20ا في المادة 2009                                   الافيف. وي ر  ت قانون التن يم لنات 

حان نوعا أث اء سااعات الدراساة أو في أ       يا   الدراساة اسل امية الت ارة في الشاواره أو ألداء أ  عمل ُّخر أ
وق  إن حان هذا النمل سيحو  دون مواظوة الي ل ع ى الدراسة أو مشارحتا ال نالة في األنشية المدرسية 

ع ى عقوبات ع ى انت اك القانون.         أيااااااا  أو في نماوا التربو  أو يتنارل مي بلظ ح ا. وت ص هذه األو ات  
 ويقترح مشروه قانون وماية رعاية الي ل ومر ممارسة البيي ع ى أ  س ل دون سن السادسة عشرة. 

 ( 34) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

 2014كان ااناااامات إلى ات اقية األمم المتحدة لحقوا األياااااص بو  اسعاقة في أي و /سااابتمبر   - 91
من المنالم ال امة التي ت ساااااد مثامرة سااااااموا   2016تاله في حانون األو /ديسااااامبر والتصاااااديق ع ح ا الذ  

ع ى ت بية اوتياةات األياااص بو  اسعاقة. وبدأت سااموا مبرام  تن يمية خاةاة موة ة ل ياااص بو  
 Nuanua O(NOLA) أيااااص من بو  اسعاقة م ممة  با أنشاا 2001اسعاقة في السااونح ات. وفي عات

Le Alofa هي م ممة غحر و ومية لتلون ضمثاضة م ممة وس ية لم اةرة اسعاقة.و ا 

عااو في ال   ة الوس ية ات اقية وقوا        أيااا  وتنمل الح ومة عن حثه مي هذه الم ممةا وهي   -92
الي ل/ات اقية القاااااااء ع ى ةميي أيااااا ا  التمحح  ضاااااد المرأة/ات اقية وقوا األياااااااص بو  اسعاقة التي 
تسانى إلى ت  حذ ات اقية وقوا األياااص بو  اسعاقة واسمالغ ع ا. وت دم سااموا إلى زيادة تنميم مراعاة 

 14صااااادية وااةتمااية والب ية التحتية والقياعات الشااااام ة الوالغ عددها اسعاقة في ةميي القياعات ااقت 
                                                                                     . وي م ر عدد من التيورات ال امة ما أورز من تقدت في ت او  والة األيااااااااص بو  اسعاقةا مثل        قياعا  

إسالا مرنام  ساااااموا لإلعاقة الذ  يساااامى اآلن مرنام  يااااراكة ساااااموا ضشاااابن اسعاقة وتتولى م مة ت ساااايقا 
من أستراليا. ويشمل البرنام  إنشاء وودة خدمات          ماليا                                           المرأة والت مية ااةتمااية ويت قى دعما   ارة م تميوز 

                                         ات اقية وقوا األيااااااااص بو  اسعاقة أ ةر  في         يااااااامال             تشااااااريايا                                     الت قل في وزارة الصااااااحة واسااااااتنراضااااااا  
ي اآلونة األخحرة وسااااياسااااة إدارة  عن السااااياسااااة الوس ية الثانية لإلعاقة التي ةاااادرت ف       فاااااال  ا 2016 عات

اللوارث المتن قة ضاسعاقة. ولقح  عم يات اساااااتنرال مدونة الب اء الوس ي في سااااااموا وتنديل قانون النمل 
وعالقاااات النمااال وقاااانون اانتاااااضاااات ل تحقق من إدراأل أو اااات تتن ق ضااااألياااااااااااااااااااص بو  اسعااااقاااة فح اااا 

في تحسااحن السااياسااات والتدخالت في هذا الم ا . ومن ااسااتحسااان. ول بيانات وااوصاااءات أهمية ضالمة 
خيوة هامة ل مااااي قدما في توثحق مدى   2018                   التي أ ةري  في عات  ثما مث   دراساااة اسعاقة في سااااموا

 اسعاقة وتبثحرها في وياة ال ال وفي الحصو  ع ى الادمات وفرص النمل.

ارحة فياا ضمن فح م األيااااااااص بوو اسعاقةا                                                   وي ند  التن يم الشااااااامل الذ  يم   ن ال ميي من المشاااااا  -93
أولوية من أولويات الح ومة. وتوفر وودة التن يم الشاامل في وزارة التن يم والرياضاة والثقافة وساياساة التن يم 

لتحسااااااحن ال رص التن يمية المتاوة ل س ا  بو  اسعاقة.           إسارا   2015الشااااااامل ل يالر بو  اسعاقة لنات 
 ى متي واات التن م ل يالر بو  اسعااقاة. وي تحق عادد مت اياد من األس اا  بو  اسعااقاة                     ود ر  ر المن مون ع

 ضالمدارلا ضما في بلظ ملسسات التن يم النالي.

إدراأل الح ومة لمة اسيااارة في ةميي البرام   19-وياا دت والة اليوار  الحالية المتن قة ض وفحد -94
وتتي اه ةميي ااتصاااااااااااااااات  .  NOLAاسعالمياة الحومياة لرويس الوزراء في إساار يااااااااااااااراكاة مي م مماة  

والح قات الدراسااااااااااااية والمشاااااااااااااورات النامة التي ت ري ا وزارة م تمي المرأة والت مية ااةتمااية وةود مترةم 
أهمية قاااايا المنوقحن ول ت  األنمار         أياااا  ة لتحقحق الشاامو  أثارت ياا و  م مة اسيااارة. وت ظ خيوة هام

ضغياة إعيااء   19-إلح اا. وأدى بلاظ إلى قياات الم ياد من الوزارات الح ومياة ضاالت سااااااااااااااحق في ماا يتن ق ض وفحاد
                               . وتر ةم تقرير ساااااااااااااااموا الثااني عن                                                           أولوياة لترةماة المن وماات في أياااااااااااااا اا  ي نال ااساله ع ح اا ميسااااااااااااااورا  

ااساااتنرال الوس ي اليوعي والساااياساااات التي أةااادرت ا وزارة م تمي المرأة والت مية ااةتمااية في اآلونة 
 األخحرة إلى سريقة مرا .
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إلى توةاايات اسااتنرال ساااموا      دا  ينات يتنحن منال ت اا اساات اوا ت ا  ه اك ثمرات تشااور التشاار  -95
سةااالح القوانحن وتقارير الملسااسااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنسااان. ويم ن مواةاا ة ال مر في هذه 

أث اء عم ية هذا   NOLAالثمرات أث اء مشاااروه اساااتنرال قوانحن األسااارة الحالي. وحان الحوار مي م ممة  
  ل ماية وعرضااا  الم ممة مسااااول تود أن ت مر فح ا الح ومة عن حثه. وناقش مسااالولون      يا   ااساااتنرال إي ام 

هذه الم ممة   و ومحون بلظ في إسار مشااورات ااساتنرال الدور  الشااملا وهم ينت مون تقديم تقرير إلى
                                                             وإلى ةميي المساهمحن عم ا أمدوه من مااوم وما قدموه من توةيات.

 عدة قطاعاتالمسائل الشاملة ل -دال 

 ( 35) حقوق اإلنسان وتغير المناخ -1 

ي  ل إدماأل أهدام الت مية المسااتدامة في اسااتراتي ية ت مية ساااموا ت  حذ هذه األهدام في السااياا   -96
والمساااءلة الشااام ة ع ى الصاانحد  في عم يات التايي  والمح نة                                         الم اسااه ل ا وأن ي ون ت  حذها ة ء  أةااحال  

 13                                                                                           الوس ي وأا  يتا ف أود عن الرحه. وتم  مواءمة ةميي أهدام الت مية المساااتدامةا ومن مح  ا ال دم  
في ت  حذ هذه األهدام. وا ي ا             أساااااساااايا                                                               المتن ق ضالنمل الم اخيا مي الاي  القيااية التي تنتبر عامال  

 ةدو  أعمال ا ل ت مية المستدامة وإودى أولويات أم  ا القومي.تمحر الم او يمثل مسبلة يام ة في 

ع ى زيادة قدرت ا ع ى التليف وتن ي  نمم اسنذار المو ر والتايي  لمواة ة مااسر   وتثامر ساموا  - 97
اللوارث والتصااااااااااااااد  آلثاار تمحر الم ااو ومن مح  اا اآلثاار اليوي اة األةال في ةميي القيااعاات. ويت  ى ن   

ساااااان في مشاااااارحة م تمنات ا المح ية والم ممات غحر الح ومية وال سااااااء واألياااااااص بوو اسعاقة  وقوا اسن 
والشااوار واألس ا  والقياه الااص وةميي أةااحار المصاا حة مشااارحة واساانة ال ياا في ة ودنا لب اء القدرة  

اآلونة األخحرةا زادت                                                                                   ع ى التليف مي تمحر الم او. وفي مسااااااااااااااهمات ا الوس ية الثانية المحددة التي ق دم  في 
سااموا من سموو ا ضإدراأل هدم لا ن اانوناثات ع ى نياا ااقتصااد ضبساره وهدفا لا ن اانوناثات ع ى 

 ( 36)  مساتوى القياعات في قياعات الياقة وال  ايات وال راعة والحراةة وغحرهما من أيا ا  اساتادات األراضاي. 
أهدام التليف        أيااااااااااااا  وخية ااساااااااااااتثمار فح ا     يا  ة وس  وتتاااااااااااامن خارسة اليريق لت  حذ المسااااااااااااهمة المحدد 

 وااعتوارات المرااية ل م مور ال  ساني في ي ل مواد  توةح ية لتن ي  اسدماأل ال  ساني وااةتماعي. 

وتدم  الاية الوس ية لقياه البح ة ااوتياةات ال  سااانية واوتياةات ال  ات الااااي ة في ةميي  -98
"سااياسااة سدارة مااسر اللوارث تراعي الم مور ال  ساااني"         أياااا  ااسااتراتي يات بات الصاا ة. ولدى ساااموا 

لوارث. وه اك  ترح  ع ى اسنصاااااااام محن ال  ساااااااحن ضححث تشاااااااارك المرأة في ةميي مراول إدارة مااسر ال
خية ل تصااااااااد  سدارة    94ل اي  الوس يةا توةد                                             سااااااااياسااااااااة مماث ة ل يااااااااااص بو  اسعاقة. واسااااااااتلماا  

                                                  خياة لإلدارة المتلاام اة ل م تمناات المح ياة ت ناد عوامال   41اللوارث والم ااو في الم تمناات المح ياة/القرى و
لوثحق مي الم تمنات المح يةا وهي تتيح                                                              أساسية لب اء القدرة ع ى الصمود. وت وضي هذه الاي  ضالتشاور ا

ال رةاااااااااة ل ذه الم تمنات للي تمساااااااااظ م مات و و  التليف والتافيف وتشاااااااااارك فح ا. وتت قى الم تمنات 
 ع ى إدارة مااسر اللوارث.          تدريوا         أياا  المح ية 

األخرى  أوةا التآزر المحددة في إسار اات اقيات البح ية  2020وتن ز ساااياساااة تمحر الم او لنات  -99
وتسااااااااعد في الرواض  المشاااااااترحة مي االت امات اسق يمية والدولية األخرى بات الصااااااا ةا مثل المسااااااااواة محن  
ال  ساااااااحن والمحييات وت  حذ أهدام الت مية المساااااااتدامة. وتشااااااا ي هذه الساااااااياساااااااة ع ى اتواه ن   م ساااااااق 

 في ةميي قياعات الت مية.وستساعد ع ى التراض  محن وقوا اسنسان وتمحر الم او وع ى مراعاة بلظ 

                                                                                 وأ درةا  القادرة ع ى تحمال تمحر الم ااو في ةميي القيااعاات وياااااااااااااامال بلاظ إدخاال اا في الم ااه   -100
الدراسااااية من مرو ة الي ولة المو رة إلى المرو ة الثانوية. وتااااامن بلظ عقد دورة دراسااااية عن تمحر الم او 
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م ح ياااا ادات عن الياقة المسااااتدامة وتمحر الم او واللوارث والياقة في ةامنة ساااااموا الوس يةا مشاااا وعة ض 
وإدارة مااسر اللوارث. ويتم تدريس تمحر الم او من خال  مواد الن وت ااةتمااية والدراسااااااات ااةتمااية  

 والن وت في ةانب ا المتن ق ضالبح ة.

 المسائل المستجدة والناشئة -       خامسا   

 ازدياد التهديدات األمنية الصحية  

ا أع    سااااااااااااااموا أو  والة سوار  ةاااااااااااااحية عامة فح ا ع ى 2019ين الثاني/نوفمبر  في تشااااااااااااار  -101
اسسالا ضند ت شااااي الحصااااوة ع ى نياا واسااااي. واسااااتمرت والة اليوار  هذه سااااتة أساااااميي وحان  يااااديدة 

والة وعدد  5 700الوسبة ع ى السا ان وع ى نمات الرعاية الصاحية. وب غ عدد واات اسةااضة ضالحصاوة  
إلى انلماف األنشااية         أياااا  وفاة منمم ا محن األس ا  دون ساان الاامسااة. وأدى بلظ  83ساابب ا  الوفيات ض 

 ا ٪ 3,7م ساااوة   2019ااقتصااااديةا فانا ن ال ات  المح ي اسةمالي ل ربي الم ت ي في حانون األو /ديسااامبر 
ت شاي الحصاوة ع دما . وحان  سااموا في سور التنافي من       يا را   18                                فلان أو  نمو سا بي ي سا ل ع ى مدى 

 .2020في حانون الثاني/ي اير   19-تحتم ع ح ا التصد  لت ديد ةاوحة حوفحد

                                       ع ى سااموا مدمرا. غحر أن  الح ومة تن م    2019وحان وقي وباء الحصاوة الذ  ت شاى في عات   -102
                    س ا  وب ن ا ياارسا  يقاااي ضالتيايم اسل امي ل ميي األ     را   هامة من هذه الت ربةا فاتاذ البرلمان قرا        دروسااا  

                                                  أن  الشاراكة تلون فنالة إن ن ساق  ع ى ال حو السا يما        أيااا  التحاا ةميي اليالر ضالدراساة. وأظ ر الوباء 
في الماوة  95فحقق  وم ة التيايم ال ماعي ال اةحة التي اسااااااااااااتمرت يومحن وب م  نسااااااااااااوة التميية فح ا 

. 19-ل ا في التصااااااد  للوفحد                    ي من الحصااااااوة عونا  الم اعة ال مااية في ساااااااموا اآلن. وحان  خية التناف
وةن   الحاةة إلى ساااد ضنن الثمرات في القدرات في ال مات الصاااحي التي تشااامل دعم الادمات ال  ساااية  

ا  2030-2020. وفي خية قياه الصااااحة الحالية لساااااموا ل  ترة                                       وااةتمااية الصااااحة النق ية أكثر إلحاوا  
 ي ه التصد  لا.        ناي ا                     نق ية تش ل تحديا                                  تنترم وزارة الصحة ضبن  الصحة ال

التواية الم تماية متدامحر الوقاية وبالن ف ال  سااااااني. وحان  19-ويااااامل تصاااااد  سااااااموا للوفحد -103
  19- ع ى ةاا اعت ا الرويساايةا مثل السااياوة وساابل حسااه الايش. وتبرز الحالة ال اياا ة عن حوفحد                 التبثحر يااديدا  

ووباء الحصاوة المااسر اسضاافية التي ت دد أمن السا ان الصاحي والحالة ااةتمااية وااقتصاادية وة ود  
 وماية وقوا اسنسان في ساموا. 

 التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

                                                                                     تتمتي سااموا ضحرية الصاحافة وتب ذ  ة ود متواةا ة ستاوة الحصاو  ع ى المن ومات النامة. محد  -104
ا                                                                                                 أن  الح ومة تواةاال ال مرا مي ت ايد مسااتادمي وساااول التواةاال ااةتماعي والتمحرات في تيور التل ولوةيا

 ميي في الوق  ن سا.في السبل التي تم   ا من مواكوة التمحرات التل ولوةية ووماية وقوا ال 

 كبار السن  

                                                                                     سااااا      الااااااوء ع ى أن  المسااااا حن ي ونونا ضالمقارنة مي غحرهم من ال  ات الاااااااي ةا ضحاةة إلى  -105
 تلريس م يد من ااهتمات م م في السياسات والتايي  خال  مشاورات ااستنرال الدور  الشامل.
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 الدستور واإلطار القانوني  

نحن ل ا تونات ةوهرية ع ى التنددية القانونية وتلد  إلى إعادة سي  ة قااااوية  أثار ساان ثالثة قوا -106
وا ت ا  هذه المسااول محل نقاف وتداو  ع ى الصانحد الوس ي في إسار    .( 37)          مساتفيااا            ونقاياا           واسانا         ةدا  

                                                                      . غحر أن  القوانحن ال ديدة ا تمس سااااابل اانتصاااااام التي ي تمسااااا ا الشااااااص سن اب                   الساااااني ل مااااااي قدما  
 وقوقا األساسية ح رد وااعترام م اا ف ي وقوا ا ت ا  محمية ضموةه ال  ء الثاني من الدستور.

موضوح الحاةة    2021وأضان  األوداث األخحرة التي أعقب  اانتااضات النامة في ساموا في عات   -107
. وتتن ق ( 38) إلى ال قاف الداور ضشاابن ت سااحر دسااتور ساااموا     را   إلى إةراء إةااالح فنا  ل قانون الدسااتور  نم

 دة القانون.ةميي هذه المساول مت  حذ الن د الدولي الااص ضالحقوا المدنية والسياسية وسيا

وتدرك سااااااموا النمل الذ  يتنحن ااضاااااياله ضا لتن ي  اسسار القانوني ومنال ة أ  مسااااااول قد   -108
    دا  ت يو  ع ى عدت اليقحن في تيبحق ساايادة القانون. وع ى الرغم من األوداث األخحرةا ا ي ا  السااالت ساااو 

 في ساموا. يدة تقودها أو  رويسة وزراء                                                         في ساموا وةميي الادمات متاوة فح ا. وح و  ن  اآلن و ومة ةد

 التحديات والدعم -       سادسا   

 بشكل أفضل  التنسيق  

ا تنوز سااااموا الاي  والساااياساااات والتشااارينات التي توةا إعما  وقوا اسنساااانا وهي ا ت تقر  -109
الوس يا لدعم إلى الشاااااااارحاء اسنماوححن بو  الرووة وال وايا الحساااااااا ةا سااااااااواء من الاارأل أو ع ى الصاااااااانحد 

ال  ود الوس ية. وحان لنقود من ااستثمارات في م اء ال مم والقدرات الملسسية دور في تن ي  نمم الت مية  
التي سااااااعدت ع ى تقدم ا اسنماوي موةا عات. وي من التحد  اآلن في تحساااااحن ت  حذ الاي  والساااااياساااااات  

 وال مم ضيريقة متسقة وفنالة تراعي ن   وقوا اسنسان.

 لقدرات المحدودةا  

ل دو  ال  رية     را  تمثل المسااااااااول المتن قة ضالقدرات المحدودة من الموارد الوشااااااارية يااااااااغال مساااااااتم -110
 الصمحرة ال امية مثل سامواا ا سيما ع د ال مر في الت  حذ وتح حل البيانات وإدارت ا.

 عبء اإلبالغ ومشاركة هيئات المعاهدات  

توةاااية مساااتمدة من تقارير   SADATA  551لمن ومات المسااا  ة في                         ضال ساااوة لساااامواا ت م ر ا -111
ااساااتنرال الدور  الشاااامل وات اقية وقوا الي ل وات اقية القاااااء ع ى ةميي ايااا ا  التمحح  ضاااد المرأة. 

توةاااااية إضاااااافية مبخوبة من تقارير الملساااااساااااة الوس ية لتن ي  ووماية وقوا اسنساااااان  200       أيااااااا  ولدي ا  
القوانحن وال ريق النامل المن ي ضمساااابلة التمحح  ضااااد المرأة في القانون والممارسااااة.   ول  ة ساااااموا سةااااالح

 وه ا ي من التحد .

. وي ومي ال مر عن        دقيقا                                                                         ولذلظا ف حن ضحاةة إلى تقحيم قدرت ا ع ى ت  حذ ات اقيات إضاافية تقحيما   -112
في الم يقة والنرول اافتراضااااااااااااااية من كثه في مثا  اةتماه الدورة الراضنة والثمانحن ل   ة وقوا الي ل  

 أةل التصد  لتحديات التواةل مي هح ات المناهدات.
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 الصدمات الخارجية  

ل ن حان  سااااااااموا قد خرة  من ف ة أقل الب دان نموا وأةاااااااوح  في عداد الب دان المتوساااااااية الدخلا  - 113
مواسن الااانف المتبةاا ة فح ا ويا  ُّثار تمحر  فإن ا لن تارأل من ف ة الدو  ال  رية الصاامحرة ال امية. وسااتمل  

ل  ودنا في م ا  ت  حذ أهدام الت مية المساااااااااتدامة وإعما  وقوا اسنساااااااااان. وت اقم األزمة      يا   الم او تشااااااااا ل تحد 
 الصحية الراه ة المنرحة الشاقة المتمث ة في وفاو ا ضالوعد متحسحن نواية الحياة ل ميي مواس ي ساموا. 

 الدعم  

اموا ضالدعم لب اء القدرات وبالابرة القانونية ل مساااااااااعدة في عم يات اسااااااااتنرال امتثا  تروه ساااااااا  -114
التشااااااارينات الالزمة لإلمالغ عن مناهدات وقوا اسنساااااااان وت  حذها. وأسااااااا رت الم اقشاااااااات التي ةرت في  

ة اآلونة األخحرة ضشاااابن اسااااتنرال نمات األمم المتحدة ل ح ات مناهدات وقوا اسنسااااان عن توةاااايات هام
 يم ن ااستنانة م ا في دعم ة ودنا.

 الخالصة -       سابعا   

في  49توةيةا ف  ذت   129المقدمة إلح ا وعددها  ( 39) واول  ساموا ااست اضة ل ميي التوةيات -511
مح مااا ت تمر الوايااة م  ااا اتااااب إةراء    ا( 41)        ة ويااا                           في الماااوااة م  ااا ت  حااذا    47ا و      حااامال            ت  حااذا    ( 40) الماااوااة م  ااا

من عم يات ااساااتنرال ال ارية لقوانحن األسااارة وحثما حان                                            ضشااابن ا. وا ت ا  ةميي التوةااايات تشااا ل ة ءا  
ومن الساياساات القاومة وااساتنرال ال ار  لنم ية ااساتنرال الدور  الشاامل من خال  فرقة                بلظ م اساوا  

 ل ت  حذ واسمالغ والمتاضنة وفرا النمل المن ية ضبهدام الت مية المستدامة.النمل التاضنة لآللية الوس ية 

عن        فاااال  ويدور نقاف ةااحي ضشاابن مساااول وقوا اسنسااان مي ازدياد الوعي ضالمساااول المن يةا   -116
                                                                       ااس  ة التي تيرحا ا سيما ع دما ا توضي المساول وت  سر في سياق ا الصحيح.

عصااااااااحوة ا مثحل ل ا من قبلا إب اختبرت المروم التي                   يا نشاااااااا د أوقاتا  وع ى الصاااااااانحد النالم -117
في الصااااااميم قدرة دول ا وو ومات ا ع ى التحمل ع ى نحو يت اوز  19-حوفحد  يواة  ا النالم ضساااااابه ةاوحة

أ  ودود خبرناها في ويات ا. وفي الوق  الذ  نتصاااادى فيا ل ت ديدات المسااااتمرة ال اياااا ة عن تمحر الم او 
وأ  ةااااادمات أخرى قادمةا ت ت ت سااااااموا ضبن ن نل بلظ وهي تواةااااال تن ي  ةميي وقوا   19-وعن حوفحد

 ألساسية وومايت ا وإعمال ا فح ا.اسنسان والحريات ا
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