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  مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١
 ٢، دورته احلادية عشرة يف الفترة من     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

 ٩ية عشرة املعقودة يف واسُتعرضت احلالة يف ساموا يف اجللسة الثان   . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
. وترأس وفد ساموا نائب رئيس وزراء ساموا فونوتو نوافيسيلي ب الووفو. ٢٠١١مايو /أيار

 ١١واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بساموا يف جلسته السادسة عـشرة، املعقـودة يف               
  . ٢٠١١مايو /أيار
ريق املقررين التـايل    ، اختار جملس حقوق اإلنسان ف     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
بنغالديش، وبولندا، واململكة املتحـدة     : لتيسري استعراض احلالة يف ساموا    ) اجملموعة الثالثية (

  . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
، صدرت الوثائق التالية لغرض اسـتعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : احلالة يف ساموا
ــين  )أ(   ــر وط ــرض/تقري ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ) أ(١٥ خط

)A/HRC/WG.6/11/WSM/1( ؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛ )A/HRC/WG. 6/11/WSM/2( )ب(١٥وفقاً للفقرة 
موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             )ج(  

  ). A/HRC/WG. 6/11/WSM/3) (ج(١٥
وأحيلت إىل ساموا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً مجهوريـة            -٤

ويتاح االطالع على هذه األسئلة علـى الـشبكة   . التشيك والتفيا واململكة املتحدة وهولندا 
  . اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   

  عرض من الدولة موضوع االستعراض   -ألف   
واصلت ساموا دعم حقوق اإلنسان لشعبها وتعزيـز هـذه احلقـوق ومحايتـها                              -٥

وساموا، باعتبارها جزيرة صغرية من أقل البلدان منواً،        . مبا يتماشى مع سياقها الثقايف والبيئي     
لشعبها، وأمهية أن تعمل بطريقـة      تدرك التحديات اليت تواجهها يف إعمال حقوق اإلنسان         

  . منسقة مع اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية
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وأبرزت ساموا بعض العناصر األساسية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلـد               -٦
وأجابت على األسئلة املعدة سلفاً واليت وردهتا من مجهورية التشيك والتفيا واململكة املتحدة             

  . وهولندا
ا يتعلق بتدريب ضباط الشرطة على قضايا حقوق اإلنسان، أشارت ساموا إىل            وفيم  -٧

أن وزارة الشرطة والسجون أدرجت برامج تدريبية خمتلفة بشأن قضايا حقوق اإلنسان جلميع   
ضباط الشرطة، وإىل أن هذا التدريب شكَّل أيضاً جزءاً من إعداد قوة الشرطة قبل إرسـاهلا                

  . الم التابعة لألمم املتحدة يف بلدان أخرىللمشاركة يف بعثات حفظ الس
وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ستواصل ساموا العمل بـشكل              -٨

وثيق مع شركائها اإلمنائيني واملؤسسات اإلقليمية على وضع وإرساء النموذج األنسب لثقافة            
  . ساموا وللسياسة واإلطار القانوين القائمني يف ساموا

يما يتعلق مبسألة إلغاء جترمي اإلجهاض، أوضحت ساموا أن جلنة إصالح القوانني            وف  -٩
ومبا أن ساموا بلد ذو أغلبية مسيحية، فـإن         . ١٩٦١تقوم حالياً مبراجعة قانون اجلرائم لعام       

إلغاء جترمي اإلجهاض حيتاج إىل دراسة متأنية، ومناقشة عامة واسعة النطاق من أجل التوصل              
ويف ضوء التشريعات   . ام وقابل للتطبيق يراعي الطبيعة احلساسة هلذه القضية       إىل تشريع مستد  

احلالية، ال ميكن إباحة اإلجهاض إال عندما يكون الستمرار احلمل آثـار علـى حيـاة األم                      
  . أو اجلنني

وفيما يتعلق بالدعوة الدائمة لإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان، جـددت              -١٠
 ٤٣ا الدائمة اليت وجهتها إىل اإلجراءات اخلاصة للمجلس والواردة يف الفقـرة             ساموا دعوهت 

  . من تقريرها الوطين
وفيما يتعلق باخلطوات الرامية إىل معاجلة املواقف التقليدية جتاه العنف املرتيل والتمييز              -١١

لـشرطة  بني اجلنسني، ذكرت ساموا أن الوحدة املعنية مبـسألة العنـف املـرتيل يف وزارة ا            
والسجون يف ساموا، ومبساعدة من شرطة نيوزيلندا ووزارة شؤون املرأة واجملتمع والتنميـة             
االجتماعية، أطلقت برامج توعوية وتثقيفية خمتلفة بشأن العنف املرتيل، ُنشرت بعدة وسـائل             
منها النقاشات عرب التلفزيون واإلذاعة وعرب املدارس، وجمموعـات الـشباب واجملتمعـات             

وهتدف هذه املبادرات إىل نشر املعلومات وتثقيف اجلمهور، وتعزيز فهمـه، علـى        . ةالقروي
ومبـساعدة صـندوق األمـم      . مجيع مستويات اجملتمع، آلفة العنف املرتيل والتمييز اجلنساين       

لتقود أعمال الـدعوة    " رجال ضد العنف  "املتحدة للسكان، أنشئت جمموعة الدعوة املسماة       
ل وزعماء القرى إىل رص صفوفهم يف مواجهة العنف والتمييـز           وتنفذ محالت تدعو الرجا   

  . اجلنساين
ومن أجل توفري مالجئ لضحايا العنف، تعمل حكومة ساموا عن كثب مع جمموعة               -١٢

ساموا لدعم الضحايا، وهي منظمة غري حكومية تقدم خدمات يف هذا اجملال، مبا يف ذلك من               
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موعة املتعلقة بضحايا العنف ولدعم املالجئ اليت       خالل تقدمي مساعدات مالية لدعم برامج اجمل      
أما برنامج العمل اجملتمعي الذي اقترحته احلكومة وبات على وشك االنتهاء، فهـو             . تديرها

يسهل الدعم املايل والتقين للمنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات يف هذا اجملال ويعـزز               
 بشأن محاية الطفل والعنـف ضـد النـساء          التنسيق بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية     

  . واألطفال
وأشارت ساموا إىل أهنا تقوم اآلن بوضع اللمسات األخرية علـى قـانون األمـان          -١٣

، الذي يتناول العنف املرتيل على حنو شامل، وأنه من املتوقع تقدمي هذا             ٢٠٠٩األسري لعام   
خة املعدلـة مـن قـانون اجلـرائم                    وتنص النس . ٢٠١٠القانون إىل الربملان قبل هناية العام       

  .  على تشديد العقوبات على اجلرائم اجلنسية١٩٦١لعام 
وفيما يتعلق باآلليات املتاحة لفحص سلوك الشرطة، شددت ساموا علـى عـدم               -١٤

وُيقدم ضباط الشرطة الذين خيـالفون  . التسامح مع أي سلوك غري مقبول من جانب الشرطة      
وقام أمني املظامل باستعراض لوحدة القواعد املهنيـة        .  جرائم إىل احملاكمة   القانون أو يرتكبون  

لشرطة ساموا اليت أنشئت للنظر يف حاالت سوء سلوك الشرطة، وقدم التوصيات اليت يراها              
وخيـضع النظـام التـأدييب    . مناسبة إىل وزير الشرطة والنائب العام الختاذ قرار هنائي بشأهنا         

كما تقوم جلنة اخلدمة العامة باإلشـراف       . جعة كي يضمن آلية شفافة    للشرطة ملزيد من املرا   
  . على اخلدمة العامة ككل

وفيما يتعلق مبسألة الوضع القانوين لإلرث األبوي، أوضحت سـاموا أن قوانينـها                        -١٥
 ومتتلك العائالت بشكل. ال متنع املرأة من امتالك العقارات أو اإلرث العقاري وال متيز ضدها         

وميكن للمرأة والرجل على السواء خالفة      . مجاعي األراضي العرفية حتت وصاية رئيس األسرة      
ورسم امللكية املطلقة لألراضي هو رسم ملكية فردي ال حتديد فيـه لنـوع              . رئيس األسرة 

وليس ملفهوم النسب األبوي للملكية، سـواء العرفيـة                    . اجلنس فيما يتعلق بامللكية واإلرث    
  . املطلقة، أي أساس ثقايف أو قانوين يف سامواأو 
وفيما يتعلق باألطفال الباعة يف الشوارع وبعمالة األطفـال، أشـارت سـاموا إىل             -١٦

، اليت هتدف إىل تدعيم اآلليات املؤسسية هبـدف         ٢٠١٥-٢٠١٠سياستها الوطنية لألطفال    
ألطفال بعيداً عن العمل يف وأشارت ساموا إىل أن إبقاء ا     . تعزيز برامج وخدمات محاية الطفل    

والحظت الدراسة التجريبية على الباعة األطفال اليت أجريت يف         . الشوارع ال يزال ميثل حتدياً    
ومن شأن  .  أن وجود بائعني أطفال يرجع بشكل كبرية إىل الفقر واحلياة الشاقة           ٢٠٠٦عام  

 وخطـة   ٢٠١٥-٢٠١٠تنفيذ السياسة الوطنية لألطفال، والسياسة الوطنية للمرأة للفتـرة          
  . القطاع اجملتمعي اليت تركز على التخفيف من حدة الفقر أن يساعد يف معاجلة هذه املسألة

، ٢٠١٢-٢٠١٠وباإلضافة إىل ذلك، ومتاشياً مع استراتيجية تنمية ساموا للفتـرة             -١٧
تمع ميثل توفري بيئة متكينية مواتية خللق أنشطة مدرة للدخل هبدف دعم سبل عيش األسرة واجمل      

وعالوة على ذلك، هناك عدة برامج قائمة ومقترحة للتخفيف         . احمللي أولوية بالنسبة لساموا   
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وسوف يضمن خمطط ساموا ملنحة . من وطأة الفقر عن طريق إجياد فرص عمل وتوليد الدخل  
الرسوم املدرسية توفري التعليم اجملاين جلميع األطفال على مدى الـسنوات الثمـاين للتعلـيم            

  . ياالبتدائ
وفيما يتعلق بالتغيريات يف النظام االنتخايب، أوضحت ساموا أن ترشيح مرشح واحد              -١٨

لكل مقاطعة يدل على ثقة سكان مقاطعة كاملة باإلمجاع يف شخص ما يشعرون أنه ميثـل                
وتنطوي هذه القرارات القروية على عملية طويلة من احلوار . مصاحلهم أفضل متثيل يف الربملان 

وترى ساموا أن ترشـيح     . يت ميكن أن تستغرق شهوراً قبل أن اختاذ قرار مجاعي         والتشاور ال 
شخص واحد هو شكل مـن أشـكال الدميقراطيـة جلـب االسـتقرار إىل الـسياسات                       

  . املتعلقة بالقرى
وذكرت ساموا أهنا تعمل بشكل وثيق مع شركائها اإلمنائيني واملنظمات احلكوميـة              -١٩

 حل الصعوبات اليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان وتيسري حتقيق أهدافها            الدولية من أجل  
وشكرت حكومة ساموا نيوزيلندا، واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وأمانـة           . اإلمنائية

منتدى جزر احمليط اهلادئ وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ على ما قدمته من مـساعدة يف جمـال                 
لية والتقنية اليت حصلت عليها لتجميع تقريرها الوطين وإتاحـة          التدريب وعلى املساعدة املا   

  . مشاركة ساموا يف االستعراض الدوري الشامل
وأشارت ساموا إىل أن زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة وصنع القرار تشكل أحد   -٢٠

نـساء وبنـاء   كما ُنفذت أنشطة لتوعية ال  . اجملاالت ذات األولوية يف السياسة الوطنية للمرأة      
وشكلت مبادرة جديدة روجت    . قدراهتن وتدريبهن لتمكينهن من االضطالع بأدوار قيادية      

، منتدى جيمع النساء اللوايت يتبوأن      "الدعوة إىل أدوار قيادية للمرأة    "هلا وزارة الصحة بعنوان     
ن مناصب قيادية يف القطاع العام لتبادل اخلربات والدروس املستخلصة كوسيلة لدعم بعضه           

وترى ساموا أن متكني املـرأة مـن خـوض          . البعض يف لعب أدوارهن القيادية يف احلكومة      
االنتخابات الربملانية بفرص متساوية مع املرشحني الرجال على الصعيد الوطين جيب أن يأيت             

  . كنتيجة إلرادة وطنية يتم التعبري عنها من خالل انتخابات عامة دميقراطية
على االتفاقيات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، لكنها طورت        ومل توقع ساموا بعد       -٢١

وسوف تواصل ساموا النظر يف     . وأدجمت الكثري من احلقوق يف سياساهتا وخططها احلكومية       
االنضمام إىل االتفاقيات املتبقية مبا يتالءم مع قدرهتا على الوفاء بااللتزامات املالية واإلداريـة              

االتفاقيات، كي تضمن قدرهتا على اإلجناز حاملا تصبح دولة طرفاً          والتشريعية واملؤسسية هلذه    
  . يف تلك االتفاقيات

وأشارت ساموا إىل الثغرات ونقاط الضعف يف إطارها التشريعي املتعلـق بتعزيـز               -٢٢
املساواة وعدم التمييز على أساس امليل اجلنسي، وقالت إن جلنة إصالح القوانني يف سـاموا               

وأشارت ساموا إىل أن املثليني واملثليات      . ريعات ذات الصلة هبذا املوضوع    تقوم مبراجعة التش  
جزء ال يتجزأ من جمتمع ساموا وأن من حقهم أن يرثوا أراضي العائلة ولقب رئيس األسـرة                 
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ومع ذلك، فـإن    . بتوافق آراء األسرة املمتدة، وذلك كغريهم من الرجال والنساء يف اجملتمع          
ومـع  . يف ساموا نظراً للمعتقدات الدينية والثقافية لغالبية اجملتمع       امليل اجلنسي قضية حساسة     

ذلك، فإن ساموا على ثقة بأن التعليم والوعي والتوعية سيمهدان الطريق لقبول اجملتمع هلـذا               
  . األمر وملنع التمييز الذي قد يكون امليل اجلنسي سبباً له

 القـانون والعدالـة،   وجيري وضع خطط إلصالح السجون من خالل برامج قطاع         -٢٣
ومنها إنشاء سلطة لنظام السجون تكون مستقلة عن وزارة الشرطة، هبدف توفري خـدمات              

وأقرت ساموا بالتحديات املتبقيـة مـن أجـل         . أفضل وإعمال احلقوق األساسية للسجناء    
  . اإلعمال الكامل حلقوق السجناء أو األشخاص احملرومني من حريتهم

يف من حدة الفقر وحتقيق األمن الغذائي، وحتسني الظروف         والتزمت ساموا بالتخف    -٢٤
االجتماعية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل ضمان مستوى معيشي الئـق لكـل              

وأعطيت األولوية إلعادة إحياء القطاع الزراعـي، فـضالً عـن      . مواطن من مواطين ساموا   
وعالوة على ذلك، ُيمنح احلصول     . تاإلصالحات الرامية إىل حتسني الرعاية الصحية واخلدما      
  . على التعليم والتدريب أولوية يف ساموا منذ فترة طويلة

وُوضع العديد  . وأشارت ساموا إىل أهنا عرضة آلثار تغري املناخ والكوارث الطبيعية           -٢٥
وواصلت حكومـة   . من الربامج واملبادرات لضمان استعدادها هلا وقدرهتا على التأقلم معها         

سيق ورصد اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من خالل اجمللـس الـوطين ملواجهـة               ساموا تن 
الكوارث برئاسة رئيس جملس الوزراء واللجنة االستشارية الوطنية، اليت تتكون من رؤسـاء             

وجيري وضع استراتيجية وطنية عن القدرة على التأقلم مع تغـري           . مجيع الوكاالت احلكومية  
وقد زادت أمهية ذلك العمل يف ضـوء جتربـة          . نمية اآلسيوي املناخ مبساعدة من مصرف الت    

  . ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩أمواج التسونامي اليت ضربت البلد يف 
وتنفذ وزارة املوارد الطبيعية والبيئة مشاريع للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف مـن               -٢٦

 يف مـصادر الطاقـة      وستواصل ساموا االسـتثمار   . حدته تتناول اآلثار السلبية لتغري املناخ     
املتجددة، مثل الطاقة املائية والطاقة الشمسية والوقود احليوي من زيت جوز اهلند والكتلـة              

  . احليوية، كبدائل للوقود األحفوري

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض   -باء   
ما قُـدم مـن   وميكن االطالع على .  وفداً ببيانات٣١خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٧

  . توصيات خالل احلور يف الفرع ثانياً من هذا التقرير
وأثىن عدد من الوفود على ساموا لتقدمي تقريرها الوطين، وملشاركة اجملتمع املدين يف               -٢٨

إعداده، ومشاركة البلد يف عملية االستعراض الدوري الشامل والتزامه هبا على الـرغم مـن    
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كما نوهت الوفود بترمجـة التقريـر       . ه دولة جزرية صغرية   التحديات اليت يواجهها باعتبار   
  . الوطين إىل اللغة احمللية

والحظت نيوزيلندا أن ساموا تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً               -٢٩
مبـادئ  (للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية املختصة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

 إىل مشكلة تفشي العنف املرتيل وإىل انضمام ساموا إىل عـدد مـن   وأشارت أيضاً ). باريس
وبينما رحبت نيوزيلندا بإنشاء فرقة العمل الوطنية املعنية        . الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان   

كما الحظت وجود أطفـال     . مبسألة اإلعاقة، فإهنا الحظت عدم وجود قانون حمدد بشأهنا        
  . وقدمت نيوزيلندا توصيات.  املدرسيباعة يف الشوارع خالل أوقات الدوام

وأثنت اجلزائر على ما تبذله ساموا من أنشطة من أجل ضـمان احلـق يف التعلـيم            -٣٠
وأعربت اجلزائر عن ارتياحها لعزم البلد على حتسني        . والصحة وضمان حقوق املرأة والطفل    

أشـارت إىل   و. ٢٠١٢-٢٠٠٨نوعية حياة شعبه كما يتضح من استراتيجية التنمية للفترة          
التحديات اليت تواجهها ساموا، والنابعة من حجم اقتصادها املتواضع ومن تعرضها ملخـاطر             

ودعت إىل  . تغري املناخ والكوارث الطبيعية، وإىل أثر ذلك على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان           
  . وقدمت اجلزائر توصيات. تضامن دويل ملساعدة ساموا على ضمان التمتع حبقوق اإلنسان

ورحبت كندا باخلطة اليت هتدف إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ونوهت              -٣١
بإنشاء وحدة مكافحة العنف املرتيل يف وزارة الشرطة والسجون، لكنها أشارت إىل الظروف             
املعيشية السيئة يف السجون، وإىل التجاوزات املزعومة للشرطة وغياب األحكام اليت حتمـي             

  . وقدمت كندا توصيات. ى أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانيةالناس من التمييز عل
وحثت ساموا  . وأثنت تركيا على ساموا لتبنيها إطاراً شامالً لتعزيز حقوق اإلنسان           -٣٢

. على مواصلة اجلهود الرامية إىل االنضمام إىل املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان            
ء جلنة حلقوق اإلنسان وحثت على اختاذ املزيد من املبادرات وأثنت على التقدم احملرز حنو إنشا

وأعربت تركيا عن تقديرها للعمل على سن قانون سالمة األسرة، الذي    . من أجل بدء عملها   
سيسهم، إىل جانب قانون العقوبات اجلديد، إسهاماً كبرياً يف مكافحـة العنـف اجلنـسي               

  . ركيا توصياتوقدمت ت. والعنف اجلنساين ضد النساء واألطفال
وأثنت سلوفينيا على نية ساموا االنضمام إىل الربوتوكولني االختيـاريني امللحقـني              -٣٣

وبينما رحبت سلوفينيا باألولوية العالية اليت توليها ساموا للتعليم، فإهنا         . باتفاقية حقوق الطفل  
 املتخـذة  أشارت إىل ارتفاع معدل التسرب يف التعليم االبتدائي واستفسرت عـن التـدابري        

واستفسرت سلوفينيا كذلك عن التدابري املتخذة ملعاجلة العنف املرتيل والتصدي          . للتصدي له 
  . وقدمت سلوفينيا توصيات. لنقص متثيل املرأة يف عمليات صنع القرار

وأثنت أملانيا على اجنازات ساموا يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها أشارت إىل خماوف   -٣٤
اء تدين سن املسؤولية اجلنائية، وعدم وجود نظام لعدالـة األحـداث،            جلنة حقوق الطفل إز   
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وطلبت أملانيا معلومات عن بنـاء مركـز        . وعدم توفري بدائل لإلجراءات القضائية والسجن     
وأشارت أملانيا إىل قواعد متييزية يف القانون العام جعلت من الـصعب            . الحتجاز األحداث 

تفسرت أملانيا عن تغيريات تشريعية لزيـادة التهديـد         مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية، واس    
أو /باملعاقبة على العنف اجلنسي يف إطار الزواج وعن تدابري محاية النساء من العنف اجلنسي و              

  . وقدمت أملانيا توصية. املرتيل
وبينما الحظت فرنسا أن ساموا طرف يف عدد من املعاهدات األساسـية حلقـوق                -٣٥

واستفسرت . سرت عما إذا كانت تعتزم االنضمام إىل الصكوك األخرى        اإلنسان، فإهنا استف  
فرنسا كذلك عن املضي يف اخلطة اليت هتدف إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وعن               

وأشارت فرنسا إىل القوانني اليت تعاقب على . وضع خطط العتماد قانون حيظر العقاب البدين
  . وقدمت فرنسا توصيات. فس اجلنساألنشطة اجلنسية بني البالغني من ن

وأشادت اليابان بانضمام ساموا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،             -٣٦
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وعلى جهودها             

.  االختفـاء القـسري  من أجل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن          
ورحبت بتدابري معاجلة العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على النساء واألطفال، مبا يف ذلـك              

، وتعـديل قـانون     ٢٠٠٩خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة، وقانون األمان األسري لعام          
 وأشـارت اليابـان إىل    .  لفرض عقوبات أكثر صرامة على هذه اجلرائم       ١٩٦١اجلرائم لعام   

خماوف هيئات املعاهدات بشأن وضع النساء يف قطاع العمل ومشاركتهن احملدودة يف احلياة             
وقـدمت  . السياسية، وأعربت عن أملها يف أن تبذل ساموا مزيداً من اجلهود يف هذا الصدد             

  . اليابان توصيات
 شيلي أن الثقافة السائدة تروج الحترام حقوق اإلنسان يف جمتمع سـلمي        توالحظ  -٣٧
والحظت شيلي أنه على الرغم من التغيريات املرتبطة بالتحديث، فـإن سـاموا                     . متماسكو

وأعربت شيلي عن . ما زالت تقدر االحترام املتبادل واملعاملة باملثل واالهتمام برفاه األشخاص
وبينما الحظـت   . القلق من أن تغري املناخ والكوارث الطبيعية يهددان التمتع حبقوق اإلنسان          

شيلي التدابري اليت اختذهتا، فإهنا أشارت إىل أن التعاون الدويل أمر حاسم يف معاجلـة تلـك                 
  . وقدمت شيلي توصيات. القضايا
والحظت كوبا أنه على الرغم من التحديات اليت تواجهها ساموا، مبا يف ذلك القيود    -٣٨

ث الطبيعية، فإهنا ملتزمة بتعزيز     املالية وحمدودية القدرات، واآلثار السلبية لتغري املناخ والكوار       
والحظت كوبا بشكل خاص اجلهود ذات الصلة بالصحة، مبـا يف ذلـك             . حقوق اإلنسان 

اخلطط اجملتمعية وبرامج التوعية يف جمال الصحة البيئية واملياه والصرف الـصحي والتغذيـة              
ـ          وث الـصحية   واألمن الغذائي والصحة اجلنسية واإلجنابية، وبرامج الصحة الوقائية، والبح

ونوهت كوبا بالتدابري املتعلقة حبقوق املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة         . وتعزيز الصحة العامة  
واجلهود املبذولة لتعزيز النمو االقتصادي من خالل خلق فرص عمـل، وتقـدمي املـساعدة               
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وقـدمت كوبـا    . ٢٠٠٩للمتضررين من الكوارث املناخية، وخاصة كارثة تسونامي لعام         
  . توصيات

وأعربت النرويج عن قلقها من أن ساموا مل تصدق بعد على اتفاقية القضاء علـى                 -٣٩
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأنه على الرغم من التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، فإن               
األطفال ما زالوا يفتقرون إىل احلماية الكافية يف القانون احمللي ومـا زال العقـاب البـدين                 

كما أعربت عن القلق من أن تشريعات       . رتل وغري حمظور صراحة يف املدارس     مشروعاً يف امل  
ساموا تنطوي على متييز ضد املرأة فيما يتعلق باملرياث وال توفر محاية مماثلة للنساء املتزوجات               

والحظت ضعف متثيل املرأة يف احلكومـة،       . وغري املتزوجات من اإلكراه على ممارسة اجلنس      
وأثنـت  .  باملساواة وعدم التمييز وهو التزام يرد يف تقريرها الـوطين          ورحبت بالتزام ساموا  

النرويج على دعم ساموا للبيان املشترك الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان حـول وقـف               
أعمال العنف وما يرتبط هبا من انتهاكات حلقوق اإلنسان على أساس امليل اجلنسي واهلويـة               

  . وقدمت النرويج توصيات. اجلنسانية
ورحبت األرجنتني باملعلومات الواردة يف التقرير الوطين، ال سيما املعلومات املتعلقة             -٤٠

  . وقدمت األرجنتني توصيات. بالتدابري املتخذة يف جمال املساواة بني اجلنسني
 وبالتـصديق   ٢٠٠٨ورحبت هنغاريا بإنشاء جلنة إصالح القوانني يف ساموا يف عام             -٤١

وحثت هنغاريا ساموا على مواصلة تعزيز      . سية حلقوق اإلنسان  على عدد من الصكوك األسا    
والحظت هنغاريا بارتياح التحـسن     . آلياهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان مبساعدة دولية وإقليمية      

والحظت هنغاريا أيضاً   . الذي شهده قطاع التعليم، واقترحت أن تزيد ساموا ميزانية التعليم         
  . وقدمت هنغاريا توصيات. بني اجلنسنيالتدابري املتخذة يف جمال املساواة 

ورحبت أستراليا بتعهد ساموا الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما يف              -٤٢
إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وأثنت علـى   

وبينما ترحـب أسـتراليا     . ملرأة والطفل استراتيجية التنمية الوطنية اليت تركز على النهوض با       
بإنشاء وحدة مكافحة العنف املرتيل، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء العنف الـسائد ضـد                

وأثنت على السياسة الوطنية اليت يعتمدها البلد فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقـة،             . املرأة
صديق علـى اتفاقيـة حقـوق       وبالربنامج الشامل للترويج للتعليم، وشجعت ساموا على الت       

والحظت أستراليا التحديات اليت تواجههـا سـاموا يف حتقيـق           . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . وقدمت أستراليا توصيات. األهداف اإلمنائية

واثنت تايلند على جهود ساموا املتواصلة والرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان علـى               -٤٣
.             ٢٠٠٩ يف أعقـاب كارثـة تـسونامي عـام     الرغم من التحديات اإلضافية اليت واجهتها 

 واسـتراتيجية تنميـة   ٢٠٠٩كما نوهت تايلند بعدد من السياسات منها قانون التعليم لعام        
وأثنت تايلند على جهود ساموا املتعلقة بالتزاماهتـا املتعلقـة          . ٢٠١٢-٢٠٠٨ساموا للفترة   

.           دعمها مـن خـالل التعـاون الـتقين         بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، واليت ينبغي      
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وبينما الحظت تايلند االهتمام الذي توليه ساموا للمجرمات، فإهنا ذكّرهتا بقواعـد األمـم              
املطبقة علـى   ) قواعد بانكوك (املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للجانيات        

وقدمت تايلنـد   . ة تعاوهنا مع ساموا   وأعربت تايلند عن استعدادها ملواصل    . تلك السجينات 
  . توصيات

وأثنت الربازيل على إلغاء ساموا لعقوبة اإلعدام وعلى إعطائها األولويـة للتعلـيم               -٤٤
وأعربت عن قلقها بشأن غياب املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك عـدم وجـود               . والصحة

على حرية التعـبري والتجمـع؛      تشريعات مناسبة تتعلق بالتمييز ضد املرأة؛ والقيود املفروضة         
وانتشار استخدام العقاب البدين ضد األطفال؛ والقيود املفروضـة علـى تعزيـز حقـوق               

واستفسرت عن نيتها التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
عاملـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل   

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،              
. وعن التدابري الالزمة ملنع العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالجتـار              

  . وقدمت الربازيل توصيات
العتماد استراتيجية تنمية ساموا    وألقت إسبانيا الضوء على اجلهود اليت بذلتها ساموا           -٤٥

 وعلى مشاركتها يف رعاية البيان املشترك الذي اعتمده جملس حقوق           ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  
اإلنسان مؤخراً حول وقف أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان املـستندة إىل امليـل              

اركة املرأة يف احلياة وتساءلت إسبانيا عن التدابري املتخذة لتعزيز مش. اجلنسي واهلوية اجلنسانية
السياسية واالجتماعية بسبب تدين مستوى متثيلها يف الربملان وجملس الوزراء، وعن التـدابري             

وقدمت إسبانيا  . املتخذة للسماح ألي مواطن من مواطين ساموا خبوض االنتخابات الربملانية         
  . التوصيات

ـ          -٤٦ ة، وأثنـت علـى     وسلمت سلوفاكيا بضعف ساموا يف مواجهة الكوارث الطبيعي
والحظت سوء أحوال السجون وتعرض السجناء . التزامها وضع إطار قانوين حلماية الالجئني     

وأشارت أيضاً إىل خماوف جلنة حقوق الطفل إزاء تدين سـن           . لالعتداء اجلسدي أو اجلنسي   
املسؤولية اجلنائية، واحتمال تعرض األطفال لالستغالل اجلنـسي نظـراً لتنـامي الـصناعة           

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. حية، وتزايد عدد األطفال العاملنيالسيا
ورحبت املكسيك باجلهود الكبرية املبذولة لتحسني أوضـاع حقـوق اإلنـسان،                         -٤٧

وأشـارت املكـسيك إىل     . ال سيما اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         
ا إذا كانت ساموا تعتزم التماس املساعدة الدولية        القيود االقتصادية السائدة، واستفسرت عم    

وقدمت . لتسريع عملية االنضمام إىل الصكوك الدولية وتكييف تشريعاهتا الوطنية وفقاً لذلك          
  . املكسيك توصيات

ونوهت الصني بالتدابري الشاملة اليت اختذهتا ساموا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها              -٤٨
والحظت الصني أن ساموا تعمل بنشاط علـى محايـة          . نسانولاللتزام مبعاهدات حقوق اإل   
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حقوق الفئات الضعيفة، ال سيما النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة، ونوهت بسعيها إىل حتسني       
وقالت الصني إهنـا تـدرك      . الرفاه االجتماعي والثقايف للشعب وباألمهية اليت توليها للصحة       

مياً، خصوصا التحديات املتعلقـة بالتزاماهتـا       التحديات اليت تواجهها ساموا بوصفها بلدا نا      
  . بتقدمي التقارير، ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي كل املساعدة الالزمة هلا

، وعلى  ٢٠١١وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على جناح االنتخابات العامة لعام            -٤٩
. فة املـستقلة والقويـة  التزام ساموا بإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة، وعلى دور الـصحا     

وأشادت الواليات املتحدة مبراجعة ساموا للقوانني اليت تقيد حقوق اإلنسان لألفـراد علـى              
أساس ميوهلم اجلنسية؛ وبسعيها إىل معاجلة مشكلة اكتظـاظ الـسجون؛ واسـتمرارها يف              

ة وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن ارتكاب الـشرط          . مكافحة العنف املرتيل  
لتجاوزات وإزاء تصرحيات حكومية تشري إىل احتمال تقييد احلريات الدينية، رغـم عـدم              

  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات. صدور التقرير النهائي للجنة حتقيق بشأن حرية الدين
وأشارت ملديف إىل التحديات اليت تواجهها ساموا فيما يتعلـق حبمايـة حقـوق               -٥٠

والحظت أيضاً أن الثقافـة الغنيـة       .  لصغر حجمها وضعف قدراهتا    اإلنسان وتعزيزها، نظراً  
لساموا تدعم محاية حقوق اإلنسان ونوهت بالتزام البلد بإدراج االلتزامات الدولية يف القانون            

وسعت إىل احلصول على معلومات عن جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وأثـر             . احمللي
  . دمت ملديف توصياتوق. تغري املناخ على حقوق اإلنسان

ورحبت اململكة املتحدة باألمهية اليت توليها ساموا حلقوق اإلنسان على الرغم مـن               -٥١
وأعربت عن األمل يف مواصلة التشاور . التحديات اليت تواجهها فيما يتعلق بالقدرات واملوارد

حظت جهود البلد   وال. مع اجملتمع املدين فيما يتعلق مبتابعة عملية االستعراض الدوري الشامل         
ملعاجلة التمييز بني اجلنسني، وحثت ساموا على ضمان أال ُتغلَّب العادات والتقاليـد علـى               

ورحبت باجلهود االستباقية املبذولة ملعاجلة العنف ضد       . االلتزام بضمان املساواة بني اجلنسني    
ت اململكة  وقدم. النساء واألطفال، وحثت ساموا على اعتماد مشروع قانون األمان األسري         

  . املتحدة توصيات
والحظت إندونيسيا أن ساموا كانت أول دولة جزرية يف احمليط اهلادئ حتصل على               -٥٢

السلوك الذي يتعني على    ( ونوهت بثقافتها، املعروفة باسم فاساموا       ١٩٦٢االستقالل يف عام    
س جملتمـع   واليت تعزز حقوق اإلنسان وحتميها من خالل توفري األسـا         ) سكان ساموا اتباعه  

وأشارت إندونيسيا كذلك إىل أن الدستور يضمن احلق يف احلياة واحلرية           . مسامل ومتماسك 
الشخصية، ويف حماكمة عادلة، ويف حرية الدين والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيـات، ويف             

وأشارت إندونيسيا إىل ما تبقى من حتديات، . التحرر من املعاملة غري اإلنسانية ومن والسخرة
  .قدمت توصياتو

وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها للخطوات اليت اختذت إلنشاء مؤسسة وطنيـة              -٥٣
مستقلة حلقوق اإلنسان، وشجعت ساموا على االستمرار يف إيالء هذا اهلدف أولوية وتوفري             
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والحظت جنوب أفريقيا أن العنف والتمييز ضد املرأة يشكالن حتدياً         . املوارد الالزمة لتحقيقه  
. رياً، واستفسرت عن مدى فعالية اخلطوات اليت جيري اختاذها ملواجهة هذا التحدي اخلطري            كب

  . وقدمت جنوب أفريقيا توصيات
ونوهت كوستاريكا جبهود ساموا حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا، وخـصوصاً             -٥٤

لبلد من أجل والحظت كوستاريكا اجلهود اليت يبذهلا ا   . التقدم احملرز يف جمايل الصحة والتعليم     
حتقيق املساواة والقضاء على التمييز ضد املرأة، مشرية إىل التحديات الكثرية املتبقية يف هـذا               

وطلبت كوستاريكا معلومات عن التدابري املتخذة للتخفيف من تكاليف تغري املناخ           . الصدد
  . وقدمت كوستاريكا توصيات. وآثاره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

 نيكاراغوا باخلطوات املتخذة جتاه تعزيز حقوق اإلنسان على الـرغم مـن             ونوهت  -٥٥
والحظت نيكاراغوا القيود االقتصادية اليت تعاين منها ساموا،        . القيود املفروضة على امليزانية   

وعرضت تقاسم خربهتا يف ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تنفيذ            
م على العمل اجملتمعي، ومتكني املرأة ومشاركة املـواطنني يف صـنع            استراتيجيات بديلة تقو  

وذكرت نيكاراغوا أن االستعراض الدوري الشامل من شأنه أن يساعد ساموا يف بناء             . القرار
  . وقدمت نيكاراغوا توصيات. إطار تشريعي ومؤسسي

ة لضمان حقـوق    ونوهت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا ساموا يف تنفيذ املعايري الدولي           -٥٦
  . وقدمت إكوادور توصيات. اإلنسان واحترامها وتعزيزها

والحظ املغرب عدداً من اإلجنازات اليت حتققت، ال سيما يف جمال التوعية حبقـوق                -٥٧
اإلنسان، واالنضمام إىل عدد من الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان والتحـسينات الـيت             

 التعلـيم، والعمالـة، ويف املـوارد االقتـصادية          حتققت يف جمال االعتراف حبقوق املرأة يف      
وأكد املغرب أن ساموا لن حتقق أهدافها إال مبساعدة دولية تقنيـة            . واالجتماعية والسياسية 

  . وقدم املغرب توصيات. ومالية
والحظت آيرلندا مع التقدير أن ساموا تضع خطة استراتيجية بشأن متطلبات إنشاء              -٥٨

، وأعربـت   ١٩٨٨هت آيرلندا بإنشاء مكتب أمني املظامل يف عام         ونو. جلنة حلقوق اإلنسان  
عن قلقها من أن اجلمهور ال يعرف دور املكتب مبا يكفي وطلبت معلومات بشأن التـدابري                

ورحبت آيرلندا بإنشاء وحدة املعايري     . العالجية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تعزيز مكانته        
بشأن التصدي للعنف ضد النساء واألطفال، واستفسرت عن        املهنية لتوفري التدريب للشرطة     

وأثنت آيرلندا على إنشاء جلنة تعىن بالتحقيق يف        . التدابري املتوخاة للقضاء على تلك الظواهر     
  . وقدمت آيرلندا توصية. االنتهاكات املزعومة حلرية الدين

ونوهت الفلبني باخلطوات اليت اختذهتا ساموا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأثنت         -٥٩
والحظت إمكانيـة إنـشاء     . على تصديق ساموا لعدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان        

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، واستفسرت عن كيفية استخدام ساموا للثقافة والتقاليد احمللية       
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وسألت الفلبني كذلك عن كيفية معاجلة ساموا آلثار تغـري          . اإلنسانمن أجل تعزيز حقوق     
والحظـت  . املناخ على حقوق اإلنسان وعن اجملاالت اليت حتتاج فيها إىل املساعدة الدولية            

  . وقدمت الفلبني توصيات. الفلبني اجلهود اليت تبذهلا ساموا من أجل تعزيز حقوق املرأة
 الشواغل واملسائل اليت أثريت خـالل احلـوار         وشرعت ساموا يف الرد على بعض       -٦٠

  . التفاعلي
ففي جمال النهوض باملرأة وحتسني حقوق األطفال، أشارت سـاموا إىل أن جملـس                -٦١

الوزراء وافق على السياسة الوطنية للمرأة، والسياسة الوطنية للطفولة والـسياسة الوطنيـة             
جي لوفاء ساموا بالتزاماهتا مبوجـب      لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت وفرت التوجيه االستراتي      

  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل
وفيما يتعلق مبوضوع األشخاص ذوي اإلعاقة، الحظت ساموا إنشاء الوحدة املعنية             -٦٢

ومن شأن  . ةباألشخاص ذوي اإلعاقة مؤخراً يف إطار وزارة املرأة واجملتمع والتنمية االجتماعي          
هذا التطور أن يساعد يف تنسيق وتقدمي الدعم لفرقة العمل الوطنية املعنية مبـسألة اإلعاقـة                

  . واملساعدة يف تعزيز اجلهود الرامية إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تنفيذ وفيما يتعلق بقضية العنف ضد النساء واألطفال، أشارت ساموا إىل أهنا تواصل        -٦٣

. برامج تثقيفية وتوعوية ودعوية من أجل تغيري العقليات واملواقف فيما خيص العنف ضد املرأة         
ومن شأن تنفيذ السياسات اخلاصة بالنساء واألطفال تعزيز األطر السياساتية والقانونية لساموا  

جلنسني من خالل تعميم املنظور اجلنساين، وإجراء دورات تدريبية يف موضوع املساواة بني ا            
وإجراء تقييمات لألثر االجتماعي، حىت يتمتع األطفال والنساء متتعاً كامالً حبقوق اإلنـسان             

  . اخلاصة هبم
وفيما يتعلق بفعالية اخلطوات املتخذة ملعاجلة العنف ضد املرأة، ذكرت ساموا أهنـا               -٦٤

احلاالت املبلـغ   على ثقة بفعالية اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة، كما يتضح يف عدد             
وأشارت ساموا إىل أهنا تواصل الدعوة واجلهود التعليمية لرفع         . عنها واليت وصلت إىل احملاكم    

  . مستوى الوعي بني الرجال والنساء حول أمهية معاجلة هذه املسألة
وفيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية، ذكرت ساموا أهنا دولـة طـرف يف                -٦٥

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الـدويل           اتفاقية القضاء على    
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة، ويف             
االتفاقيات الثماين األساسية ملنظمة العمل الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، والدول املوقعـة             

وسوف تواصل احلكومة   . ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     على االتفاقية الدولية حل   
تقييمها النشط لآلثار املترتبة على االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان املتبقية اليت أشـار              
إليها األعضاء، يف سياق قدرهتا على تلبية االلتزامات املالية والتشريعية واملؤسسية واإلداريـة             

والحظت أنه على الرغم مـن أن سـاموا ليـست طرفـاً يف              . طرفاملطلوبة منها كدولة    



A/HRC/18/14 

15 GE.11-14630 

االتفاقيات األخرى حلقوق اإلنسان، فإن أهداف هذه االتفاقيات وأحكامها مدجمة ومعممة           
  . بالفعل يف اخلطط والربامج الوطنية

وفيما يتعلق بتأثري تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان لسكان ساموا، أشـارت               -٦٦
أن تغري املناخ أثَّر على األمن الغذائي، واحلق يف الوصول إىل املاء واملرافق الصحية،              ساموا إىل   

واحلق يف احلياة، واحلق يف مستوى معيشي الئق، وعلى حرية التنقل ملا تسبب به من نـزوح              
وقد ُوجهت املوارد الوطنية حنو التكيف مع تغري املناخ وبرامج التخفيف من حدته،             . داخلي

ك إعادة التأهيل وإعادة إعمار املناطق واجملتمعات احمللية اليت ُدمرت أو ميكن أن ُتدمَّر          مبا يف ذل  
وتتطلع ساموا إىل العمل بشكل وثيق مـع        . من جراء الكوارث الطبيعية واألحداث املناخية     

شركائها اإلمنائيني ومع املنظمات احلكومية الدولية حول مشاريع التخفيف من حدة تغـري             
ويف الوقت نفسه، سوف تواصل ساموا االستثمار يف جمال اسـتخدام           . تكيف معه املناخ وال 

  . الطاقة املائية املتجددة والطاقة الشمسية والوقود احليوي كبديل للوقود األحفوري
 حتـت   ٢٠٠٨وأشارت ساموا إىل وجود مركز الحتجاز األحداث يعمل منذ عام             -٦٧

  . إشراف وزارة الشرطة والسجون
ل السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية حمددة بعشر سنوات؛ ولكن مبوجب قانون           وال تزا   -٦٨

، مت إنشاء حمكمة حملاكمة األشخاص الذين تتراوح أعمـارهم          ٢٠٠٧اجملرمني األحداث لعام    
  .  عاما١٧ً و١٠بني 
وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان، فإن ساموا تقوم بوضع تـشريع هلـذا             -٦٩

  . الغرض
يما يتعلق حبالة السجون، تقوم ساموا أيضاً بصوغ تشريعات ال تبقى املـسؤولية             وف  -٧٠

  . عن السجون مبوجبها على عاتق وزارة الشرطة وتنشئ سلطة سجون منفصلة متاماً
واعتربت ساموا . وشكرت ساموا كل وفد على التعليقات واإلسهامات اليت تقدم هبا       -٧١

احت هلا الفرصة للتحدث عن جتربتها بشأن اجلهود        أن عملية االستعراض الدوري الشامل أت     
  . الرامية إىل دعم حقوق اإلنسان ومحايتها يف ساموا، والتحديات اليت تواجهها يف هذا الصدد

وظلت ساموا، إدراكاً منها للتحديات اليت تواجهها كدولة جزرية صغرية ناميـة،              -٧٢
 ومواصلة العمل بشكل وثيق مع اجملتمـع        على عهدها املتمثل بالوفاء بالتزاماهتا ومسؤولياهتا     

  .املدين، والشركاء اإلقليميني والدوليني يف النهوض حبقوق اإلنسان يف ساموا
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 التوصيات أو/و االستنتاجات  - ثانياً  

 نظـرت  واليت التفاعلي، احلوار أثناء قُدمت اليت التوصياتب قائمة يلي فيما ترد  -٧٣
 :بتأييدها وحظيت ساموا فيها

 على التصديق يف الالزمة، التقنية املساعدةبو تدرجيية بطريقة النظر،  -١-٧٣
 ؛)شيلي( بعد عليها تصدق مل اليت اإلنسان حلقوق األساسية الدولية املعاهدات

           الـيت  اإلنـسان  حلقوق الدولية االتفاقيات على التصديق يف النظر  -٢-٧٣
 ؛)نيكاراغوا( بعد فيها طرفاً تصبح مل

 الدوليـة  الـصكوك  على ،ممكن وقت أقرب يف التصديق، يف نظرال  -٣-٧٣
 فيها طرفاً ساموا تصبح مل اليت االختيارية وبروتوكوالهتا اإلنسان حلقوق األساسية

 ؛)١()الربازيل( بعد

، والنظـر يف    )سلوفينيا واململكة املتحـدة   (النظر يف التصديق على       -٤-٧٣
يف التوقيـع والتـصديق علـى       ، والنظـر    )األرجنـتني (إمكانية التصديق على    

) إكـوادور (أو التصديق علـى     /، والنظر يف إمكانية االنضمام إىل و      )إندونيسيا(
سلوفينيا، واململكة  (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         

 ؛)املتحدة واألرجنتني وإندونيسيا وإكوادور

 ىعل التصديق إمكانية يف روالنظ ،)سلوفينيا( على التصديق يف النظر  -٥-٧٣
 إمكانيـة  يف والنظر ،)ندونيسياإ( ىعل والتصديق التوقيع يف والنظر ،)األرجنتني(

 االقتـصادية  بـاحلقوق  اخلـاص  الدويل العهد على التصديق أو/و إىل االنضمام
 والربوتوكول )وإكوادور وإندونيسيا واألرجنتني سلوفينيا( والثقافية واالجتماعية
 ؛)كوادورإ( به لحقامل االختياري

 يف والنظـر  ،)املتحـدة  واململكة سلوفينيا( على التصديق يف النظر  -٦-٧٣
ـ  والتـصديق  التوقيـع  يف والنظـر  ،)األرجنـتني ( ىعل التصديق إمكانية  ىعل

 )كـوادور إ( علـى  التصديق أو/و إىل االنضمام إمكانية يف والنظر ،)ندونيسياإ(
           القاسـية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  مـن  وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

 وإندونيـسيا  املتحـدة  واململكـة  واألرجنتني سلوفينيا( املهينة أو الالإنسانية أو
 ؛)إكوادور املتحدة، اململكة( االختياري وبروتوكوهلا )وإكوادور

__________ 
 علـى  ،ممكـن  وقت أقرب يف التصديق، يف النظر" :التايل النحو على التفاعلي احلوار خالل التوصية رئتقُ )١(

 دعوة وتوجيه بعد، فيها طرفاً ساموا تصبح مل اليت وبروتوكوالهتا اإلنسان حلقوق األساسية الدولية الصكوك
 ".املتحدة لألمم اخلاصة لإلجراءات دائمة
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النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             -٧-٧٣
، متابعة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األشخاص ذوي         اإلعاقة ويف الوقت نفسه   

 ؛)املغرب(اإلعاقة وتعزيز وصوهلم إىل األماكن العامة 

، والنظر يف إمكانية االنضمام إىل      )سلوفينيا(النظر يف التصديق على       -٨-٧٣
سلوفينيا، (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ) إكوادور(أو التصديق على    /و

 ؛)إكوادور(لربوتوكول االختياري امللحق هبا ، وا)وإكوادور

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٩-٧٣
  ؛)إسبانيا(القسري 

النظر يف إمكانية االنضمام إىل املعاهدات الرئيسية العاملية حلقـوق             -١٠-٧٣
تفاقية الدولية للقضاء   اإلنسان اليت مل تصبح ساموا طرفاً فيها بعد، مبا يف ذلك اال           

على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           
واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل التماس          
املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إذا اقتضى األمـر ذلـك    

  ؛)اجلزائر(
لنظر يف التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية اليت مل تصبح طرفاً    ا  -١١-٧٣

فيها بعد، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           

ي امللحق هبا، واتفاقيـة حقـوق       أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختيار     
  ؛)كوستاريكا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

النظر يف التصديق على املعاهدات األساسـية األخـرى حلقـوق             -١٢-٧٣
اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية         

  ؛)الفلبني(والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)نيوزيلندا(سن قانون األمان األسري دون تأخري   -١٣-٧٣
تعزيز عملية مواءمة معايريها الداخلية يف ضوء املعايري وااللتزامـات          -١٤-٧٣

الدولية حلقوق اإلنسان من أجل ضمان املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف             
  ؛)األرجنتني(مجيع جماالت احلياة االجتماعية 

د الرامية إىل إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ          مواصلة اجلهو   -١٥-٧٣
  ؛)كندا (٢٠١٥باريس قبل االستعراض الدوري الشامل املقبل عام 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ بـاريس            -١٦-٧٣
 ؛)فرنسا(
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النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ             -١٧-٧٣
  ؛)األرجنتني(يس بار
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من أجل زيادة تعزيز سياساهتا            -١٨-٧٣

  ؛)تايلند(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
  ؛)إسبانيا(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   -١٩-٧٣
اإلسراع يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ              -٢٠-٧٣

ع مراعاة خصائص ساموا، مبا يف ذلك ثقافتها وسياساهتا وتـشريعاهتا           باريس، م 
  ؛)إندونيسيا(

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس            -٢١-٧٣
  ؛)جنوب أفريقيا(

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس             -٢٢-٧٣
  ؛)كوستاريكا(

ؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس        توخي إنشاء امل    -٢٣-٧٣
  ؛)املغرب(

مواصلة النظر جبدية يف إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان              -٢٤-٧٣
  ؛)الفلبني(

 من تقريرهـا    ٦مواصلة عملها إلجناز األولويات الواردة يف الفصل          -٢٥-٧٣
  ؛)نيكاراغوا(الوطين 

لتقنيني من مؤسسات اجملتمـع     مواصلة التماس التعاون واملساعدة ا      -٢٦-٧٣
الدويل، مثل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة للـسكان    
يف اجملاالت ذات الصلة، وال سيما يف جمال بناء القدرات الالزمة إلعداد تقاريرها             

  ؛)تايلند(الوطنية مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت باتت ساموا طرفاً فيها 
ب املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف إعداد وثيقة          طل  -٢٧-٧٣

  ؛)ملديف(أساسية مشتركة لتبسيط عملية تقدمي التقارير املتعلقة باملعاهدات 
، )سلوفينيا(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة           -٢٨-٧٣

 ؛)٢()الربازيل(املتحدة والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم 

__________ 
 علـى  ،ممكـن  وقت أقرب يف التصديق، يف النظر" :التايل النحو على التفاعلي احلوار خالل التوصية قُرئت )٢(

 دعوة وتوجيه بعد، فيها طرفاً ساموا تصبح مل اليت وبروتوكوالهتا اإلنسان حلقوق األساسية الدولية الصكوك
 ".املتحدة لألمم اخلاصة لإلجراءات دائمة
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التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد            -٢٩-٧٣
املرأة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز اجلهود الرامية إىل حتـسني تـوفري خـدمات         
الصحة اجلنسية واإلجنابية وذلك للحد من األمراض النفاسية ووقاية املراهقـات           

 ؛)٣()سلوفينيا( من احلمل

القيام بأنشطة توعوية لتغيري املمارسات والقوالب النمطية االجتماعية     -٣٠-٧٣
  ؛)األرجنتني(والثقافية اليت تؤثر على املساواة بني اجلنسني 

زيادة تعزيز تدابري مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك             -٣١-٧٣
كشف عنهم مـن    ضمان توفري املساعدة املالئمة للضحايا وبذل جهود نشطة لل        

  ؛)٤()اليابان(جانب سلطات إنفاذ القانون 
  ؛)النرويج(جترمي االغتصاب يف إطار الزواج فوراً   -٣٢-٧٣
سن قانون شامل ملكافحة االجتار بالبشر وبـذل جهـود اسـتباقية              -٣٣-٧٣

  ؛)الواليات املتحدة(للتعرف على ضحايا االجتار بالبشر ومساعدهتم 
تخصصة لتعزيز وصـول األشـخاص ذوي       دعم عمل املنظمات امل     -٣٤-٧٣

  ؛)املكسيك(اإلعاقة إىل خمتلف األماكن 
مواصلة تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الرامية إىل حتقيـق التنميـة            -٣٥-٧٣

  ؛)كوبا(االقتصادية واالجتماعية الوطنية 
االستمرار يف تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل ضمان توفري الرعاية            -٣٦-٧٣

  ؛)كوبا(وخدمات التعليم النوعية جلميع سكاهنا الصحية 
تعزيز التثقيف اجلنسي بشكل ملحوظ، وال سيما املوجه للمراهقني           -٣٧-٧٣

واملراهقات، مع إيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر ومكافحة األمراض املنقولة           
  ؛)املكسيك(اإليدز /جنسياً وفريوس نقص املناعة البشري

 الرامية إىل تعزيز التعليم الشامل وضمان االمتثـال         مضاعفة اجلهود   -٣٨-٧٣
 ؛)نيوزيلندا(للتشريعات املتعلقة بالتعليم اإللزامي 

__________ 
 على القضاءب املعنية لجنةال لتوصيات الكامل التنفيذ" :التايل النحو على التفاعلي احلوار خالل التوصية قُرئت )٣(

 وتعزيـز  األسـرة  قانون من التمييزية األحكام إلغاء طريق عن ذلك يف مبا املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع
 وقايةو النفاسية األمراض من للحد وذلك واإلجنابية اجلنسية الصحة خدمات توفري حتسني إىل الرامية اجلهود
 ".احلمل من اتاملراهق

 ومـنح  فـوراً  الـزواج  إطار يف االغتصاب جترمي" :التايل النحو على التفاعلي احلوار خالل التوصية قُرئت )٤(
 ."املرياث يف متساوية حقوقاً والنساء الرجال
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اختاذ مزيد من التدابري لضمان متتع مجيع األطفال حبقهم يف تعلـيم              -٣٩-٧٣
  ؛)املغرب(ابتدائي جماين وإلزامي 

جمال حقـوق   السعي إىل تعزيز براجمها بشأن التثقيف والتدريب يف           -٤٠-٧٣
اإلنسان للموظفني العموميني ويف املدارس، وذلك بالتعاون مع اجملتمـع الـدويل     

  ؛)الفلبني(
مواصلة جهودها الدولية الرائدة ملعاجلة ظاهرة االحتباس احلراري،          -٤١-٧٣

مبا يف ذلك من خالل تذكري الدول املتقدمة والدول اليت تتسبب بالنسبة األكرب             
ملساعدة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ساموا عـن          من االنبعاثات بواجب ا   

  ؛)ملديف(طريق احلد من انبعاثات غازات الدفيئة إىل مستويات آمنة 
إشراك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة نتائج هـذا االسـتعراض             -٤٢-٧٣

  ). اململكة املتحدة(
  :و يف طور التنفيذوتؤيد ساموا التوصيات التالية اليت ترى أهنا ُنفذت أصالً أ  -٧٤

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             -١-٧٤
  ؛)النرويج(

تأييد ودعم السياسة الوطنية للمرأة اليت تتناول قضايا التمييز ضـد         -٢-٧٤
  ؛)كندا (٢٠٠٩املرأة، وضمان اإلسراع يف سن قانون األمان األسري لعام 

ية إىل التنفيذ السريع لقانون األمان األسـري        مواصلة العملية الرام    -٣-٧٤
الذي جيري النظر فيه حالياً، والذي سوف ُينِفذ األحكام ذات الصلة من اتفاقية             
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلـق              

  ؛)شيلي(بقضايا العنف املرتيل 
  ؛)شيلي( ذوي اإلعاقة النظر يف وضع قواعد تتعلق باألشخاص  -٤-٧٤
مواصلة مواءمة تشريعاهتا الوطنية مبا يتماشى مع ما تعهدت به مـن            -٥-٧٤

  ؛)نيكاراغوا(التزامات على الصعيد الدويل 
إعطاء أولوية عالية لعمل فرقة العمل الوطنية املعنية مبسألة اإلعاقـة             -٦-٧٤

  ؛)نيوزيلندا(
قوق اإلنـسان وتعزيزهـا     تعزيز البنية التحتية املؤسسية لضمان ح       -٧-٧٤

  ؛)إكوادور(ومحايتها 
وضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية للمرأة يف غضون فترة زمنية            -٨-٧٤

 ؛)هنغاريا(معقولة 
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  ؛)أستراليا(التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة   -٩-٧٤
ق املـرأة   املضي يف تعزيز السياسات الوطنية الرامية إىل تدعيم حقو          -١٠-٧٤

  ؛)الفلبني(
وضع سياسات حمددة لتحسني وضع املرأة يف جمتمـع سـاموا ويف              -١١-٧٤

  ؛)إسبانيا(احلياة السياسية 
تزويد شرطتها بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وحتسني أوضـاع            -١٢-٧٤

  ؛)كندا(السجناء يف مرافق االحتجاز 
ة على النحو املبني    العمل على حتسني األوضاع يف املرافق االحتجازي        -١٣-٧٤

  ؛)سلوفاكيا(يف خطة احلكومة يف قطاع القانون والعدالة 
وضع آليات فعالة وشفافة ملنع العنف، وال سـيما ضـد النـساء               -١٤-٧٤

والفتيات والفتيان، وضمان تزويد هذه اآلليات بالقدرات واملوارد الالزمة ملعاجلة          
  ؛)املكسيك(هذه املسألة 

تشريعات املتعلقة حبقوق املرأة والعنـف املـرتيل،        إعطاء األولوية لل    -١٥-٧٤
  ؛)أستراليا(وتنفيذ السياسات احمللية الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة 

  ؛)اململكة املتحدة(تعديل قانوهنا الداخلي لتجرمي العنف املرتيل   -١٦-٧٤
 القيام حبمالت إضافية لرفع مستوى الوعي العام بـالعنف املـرتيل،            -١٧-٧٤

قـل                   " بعنـوان    ٢٠٠٩تكون مشاهبة للحملة الـيت ُنظمـت يف البلـد عـام             
  ؛)الواليات املتحدة" (ال لالغتصاب

تنفيذ سياسات لضمان تعزيز حقوق النساء واألطفـال، وحتديـداً                     -١٨-٧٤
  ؛)جنوب أفريقيا(فيما يتعلق مبكافحة العنف املرتيل، ووضع حد للتمييز ضد املرأة 

اعتماد وتنفيذ سياسة مناسبة وفعالة للتصدي لالستغالل اجلنـسي           -١٩-٧٤
  ؛)سلوفاكيا(لألطفال 

التنفيذ الكامل لتوصيات جلنة حقوق الطفل، مبا يف ذلك اختاذ تدابري      -٢٠-٧٤
ملعاجلة مسألة عمل األطفال، وحترمي العقاب البدين، ورفع السن الدنيا للمسؤولية           

  ؛)سلوفينيا(ول دولياً اجلنائية إىل مستوى مقب
حظر العقاب البدين كتدبري تأدييب يف املدارس واملنـازل، وتنظـيم             -٢١-٧٤

  ؛)النرويج(محالت توعية للحد من نطاق هذا العقاب 
وضع سياسات لتعزيز حقوق الطفل وتوعيـة الـسكان يف هـذا              -٢٢-٧٤

 ؛)إسبانيا(الصدد، هبدف وضع حد للعقاب اجلسدي وعمالة األطفال 
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تناول مسألة القضاء على عمالة األطفال يف املراجعة اجلارية لقانون            -٢٣-٧٤
  ؛)سلوفاكيا(١٩٧٢العمل لعام 

مواصلة وتكثيف مكافحة اآلفات االجتماعية، مع التركيز على احلد           -٢٤-٧٤
  ؛)اجلزائر(من العنف األسري وجنوح األحداث 

ـ            -٢٥-٧٤ ك املـساعدة   حتسني املساواة يف الوصول إىل العدالة، مبـا يف ذل
القانونية واملعلومات والتثقيف فيما يتعلق باحلقوق القانونية وحقوق اإلنـسان،          

  ؛)كندا(لألشخاص الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف حمام خاص هلم 
تعزيز حتقيقها يف الشكاوى املتعلقة حباالت سوء املعاملة اليت ترتكبها            -٢٦-٧٤

  ؛)الواليات املتحدة(الشرطة 
عة ضمان حرية الدين وضمان صون وتعزيز اخلصائص املميـزة          متاب  -٢٧-٧٤

  ؛)إندونيسيا(لثقافة فاساموا 
  ؛)تركيا(تعزيز حق املرأة يف املشاركة املدنية   -٢٨-٧٤
استخدام عملية االستعراض الدوري الشامل إلشراك اجملتمع املدين          -٢٩-٧٤

  ؛)نغارياه(من أجل حتسني مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ساموا 
إدخال ما يلزم من تدابري يف جمال مكافحة التمييـز واملـساواة يف               -٣٠-٧٤

  ؛)تركيا(األجر بني الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية 
تنفيذ تدابري اإلدماج اليت تضمن حصول األشخاص ذوي اإلعاقـة            -٣١-٧٤

  ؛)كوستاريكا(على فرص عمل أفضل 
التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسـب،        ستدرس ساموا التوصيات      -٧٥

ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمع عقـدها يف               
وسيتم إدراج ردود ساموا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج           . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  :الذي سيعتمده اجمللس يف دورته الثامنة عشرة
  ؛)تركيا(مام إىل مزيد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان االنض  -١-٧٥
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         -٢-٧٥

  ؛)سبانياإ(التمييز العنصري 
أملانيـا وإسـبانيا    (، والتصديق علـى     )أملانيا، إسبانيا (التوقيع على   -٣-٧٥

أملانيا (قتصادية واالجتماعية والثقافية    العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال    ) وملديف
 ؛)أملانيا(، والربوتوكول االختياري امللحق به )وإسبانيا وملديف
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تأكيد التزامها بإلغاء عقوبة اإلعدام من خـالل التـصديق علـى              -٤-٧٥
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،          

  ؛)فرنسا(عدام يف مجيع الظروف الذي يلغي عقوبة اإل
االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            -٥-٧٥

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإىل الربوتوكول االختياري امللحق هبـا            
  ؛)نيوزيلندا(

 علـى   )أملانيا وإسبانيا وملديف  (والتصديق  ) أملانيا وإسبانيا (لتوقيع    -٦-٧٥
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                             

، وعلى الربوتوكول االختياري    )أملانيا وإسبانيا وملديف  (أو الالإنسانية أو املهينة     
  ؛)أملانيا وملديف(امللحق هبا 

 على  ، والنظر يف إمكانية التصديق    )سلوفينيا(النظر يف التصديق على       -٧-٧٥
) إكـوادور (أو التصديق علـى     /، والنظر يف إمكانية االنضمام إىل و      )األرجنتني(

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            
  ؛)سلوفينيا واألرجنتني وإكوادور(

 من اتفاقيـة حقـوق      ٢٨من املادة   ) أ(١رفع التحفظ على الفقرة       -٨-٧٥
لى الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، بـشأن اشـتراك         الطفل والتصديق ع  

وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال     ) ٢٠٠٠(األطفال يف املنازعات املسلحة     
  ؛)هنغاريا) (٢٠٠٠(يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان التوقيع والتصديق على الربوتوكـولني           -٩-٧٥
  ؛)كندا(لحقني باتفاقية حقوق الطفل االختياريني امل

التوقيع على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل   -١٠-٧٥
  ؛)املغرب(

النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقيـة           -١١-٧٥
أو / إىل و؛ والنظر يف إمكانية االنضمام   )سلوفينيا، واململكة املتحدة  (حقوق الطفل   

التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق الطفـل            
  ؛)إكوادور(

التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقيـة حقـوق           -١٢-٧٥
  ؛)ملديف(الطفل 
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة ووضـعها            -١٣-٧٥

 ؛)نيوزيلندا(موضع التنفيذ 
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  ؛)أستراليا(االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -١٤-٧٥
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة ووضـعها            -١٥-٧٥

موضع التنفيذ وضمان عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل مجلة            
، أمور، بينها وضع تشريعات حمددة فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           

وتوفري املوارد الكافية هلا، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية، لفرقة العمل الـيت              
  ؛)تايلند(أُنشئت مؤخراً 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والـدمج            -١٦-٧٥
  ؛)سلوفاكيا(الكامل ألحكام االتفاقية يف تشريعاهتا الوطنية 

ية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       التوقيع والتصديق على اتفاق     -١٧-٧٥
  ؛)أملانيا(وعلى بروتوكوهلا االختياري ) أملانيا، إسبانيا(

، والنظـر يف التوقيـع      )األرجنتني(النظر يف إمكانية التصديق على        -١٨-٧٥
أو التصديق على   /، والنظر يف إمكانية االنضمام إىل و      )إندونيسيا(والتصديق على   

اية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       االتفاقية الدولية حلم  ) إكوادور(
  ؛)األرجنتني وإندونيسيا وإكوادور(

اختاذ املزيد من اخلطوات لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، كاالنـضمام            -١٩-٧٥
يف الوقت املناسب إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك             

الجتماعيـة والثقافيـة، واالتفاقيـة      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا     
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومواصلة العمل على ضمان           

  ؛)اليابان(مطابقة النظام القانوين احمللي مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
 املتعلقة مبركز األشخاص عدميي     ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -٢٠-٧٥

  ؛)سلوفاكيا (١٩٦١ ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام اجلنسية واتفاقية
النظر يف إمكانية أن تدمج يف تشريعاهتا احمللية، وبـشكل تـدرجيي،        -٢١-٧٥

 ٥-٧٣ و ٤-٧٣األحكام الواردة يف الصكوك الدولية املذكورة يف الفقـرات          
 بعد أن تقوم بالتـصديق      ١٨-٧٥ و ١١-٧٥ و ٧-٧٥ و ٨-٧٣ و ٦-٧٣و

  ؛)إكوادور(عليها 
وضع اللمسات األخرية، مبساعدة دولية تقنية ومالية، على تـدابري            -٢٢-٧٥

  ؛)اجلزائر(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، والنظر يف تعيني آلية وقائيـة             -٢٣-٧٥

وطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن            
 ؛)ملديف(و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضروب املعاملة أ
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  ؛)نيوزيلندا(إعطاء أولوية عالية إلنشاء آلية ملراقبة حقوق اإلنسان   -٢٤-٧٥
القيام حبملة توعية عامة لضمان فهم اجلمهور لدور آليـة مراقبـة              -٢٥-٧٥

  ؛)نيوزيلندا(حقوق اإلنسان 
ز ورصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق       النظر يف إنشاء هيئة مستقلة لتعزي       -٢٦-٧٥

  ؛)الربازيل(الطفل 
وضع خطة عمل وطنية توفر خارطـة طريـق لـضمان جتـسيد               -٢٧-٧٥

  ؛)ملديف(االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية 
اختاذ تدابري للحد من اختالل التوازن بـني اجلنـسني يف الفـرعني           -٢٨-٧٥

  ؛)نرويجال(التشريعي والتنفيذي للحكومة 
اختاذ التدابري املناسبة كي جتعل تعزيز املساواة بني اجلنسني عنـصراً             -٢٩-٧٥

صرحياً يف خطتها وسياساهتا اإلمنائية الوطنية، وكي تدرج يف دستورها أو يف غريه             
  ؛)الربازيل(من التشريعات احمللية املناسبة تعريفاً للتمييز ضد املرأة 

ان املساواة بني الرجل واملرأة، وضـمان       تعديل قانوهنا الوطين لضم     -٣٠-٧٥
عدم استخدام العادات واملمارسات التقليدية يف القانون بغرض التمييز ضد املرأة           

  ؛)اململكة املتحدة(
إدخال تعديالت على تشريعاهتا الداخلية ولوائحها اإلدارية هبـدف           -٣١-٧٥

ذوي اإلعاقة،  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واألطفال واألشخاص          
  ؛)إكوادور(وضد مجيع الفئات الضعيفة بصفة عامة 

إدخال تعديالت على تشريعاهتا الداخلية ولوائحها اإلداريـة الـيت            -٣٢-٧٥
هتدف إىل إلغاء مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة              

  ؛)إكوادور(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ات إضافية على مرافق الـسجون، ودعـوة مـراقبني          إجراء حتسين   -٣٣-٧٥

الواليـات  (مستقلني يف جمال حقوق اإلنسان ملراقبة األوضاع داخل الـسجون           
  ؛)املتحدة

تعميم وتطبيق قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري           -٣٤-٧٥
عدالة كجزء من خطتها لقطاع القانون وال     ) قواعد بانكوك (االحتجازية للجانيات   

والتماس املساعدة املناسبة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومـن مكتـب            
 ؛)تايلند(األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف تنفيذها 
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التأكد من إهناء وحدة املعايري املهنية للشرطة لتحقيقاهتا يف الوقـت             -٣٥-٧٥
ديد املخـاوف املتعلقـة     املناسب، ومن توسيعها لنطاق تدريب الشرطة هبدف تب       

  ؛)الواليات املتحدة(بتجاوزات الشرطة 
مراجعة تشريعاهتا مبا جيعل املسؤولية اجلنائية لألطفال متماشية مـع            -٣٦-٧٥

  ؛)كوستاريكا(املعايري الدولية 
املساواة بني السن القانونية الـدنيا لـزواج الفتيـات والفتيـان              -٣٧-٧٥

  ؛)النرويج(
ا باملساواة وعدم التمييز، وذلك بإلغاء مجيع األحكام        الوفاء بالتزامه   -٣٨-٧٥

القانونية اليت جترم النشاط اجلنسي بني املثليني البالغني املتراضني والتحقيق يف مجيع 
  ؛)كندا(حاالت التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

 البالغني املتراضني إلغاء القوانني اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية بني  -٣٩-٧٥
  ؛)فرنسا(

إلغاء مجيع األحكام اليت ميكن تطبيقها لتجرمي النشاط اجلنسي بـني             -٤٠-٧٥
بالغني متراضني واعتماد التدابري التشريعية املناسـبة إلدراج موضـوعي امليـل            

  ؛)النرويج(اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف قوانني املساواة وعدم التمييز 
 النظر يف القوانني اليت تقيد حقوق اإلنسان لألفراد على          متابعة إعادة   -٤١-٧٥

الواليـات  (أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، وإلغاء مجيع هذه القـوانني            
  ؛)املتحدة

نشر تقرير جلنة التحقيق اليت شـكلت للتحقيـق يف االنتـهاكات              -٤٢-٧٥
  ؛)آيرلندا(املزعومة للحرية الدينية حال اكتماله 

تماد قوانني داخلية ولوائح إدارية هبدف القضاء على مجيع أشكال          اع  -٤٣-٧٥
التمييز ضد األشخاص من أصل أجنيب، وأفراد األقليات العرقيـة أو اللغويـة             
والالجئني وطاليب اللجوء والعمال املهاجرين، عن طريق ضمان متتعهم حبقـوقهم          

  ).إكوادور(األساسية، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين 
  :التوصيات التالية، فلم حتظ بتأييد سامواما   -٧٦

أو التصديق على اتفاقيـة منظمـة    /النظر يف إمكانية االنضمام إىل و       -١-٧٦
بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان      ) ١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم    

  ؛)إكوادور(املستقلة 
تعديل قانون قضاء األحداث وحتديد السادسة عـشرة سـناً دنيـا        -٢-٧٦

 ؛)تركيا(للمسؤولية اجلنائية 
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رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة وفقـاً للمعـايري الدوليـة              -٣-٧٦
  ؛)سلوفاكيا(

التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد            -٤-٧٦
 ؛)٥()سلوفينيا(املرأة، مبا يف ذلك إلغاء األحكام التمييزية يف قانون األسرة 

 .)٦()جالنروي( املرياث يف متساوية حقوقاً والنساء لرجالا نحم  -٥-٧٦

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف          /مجيع االستنتاجات و    -٧٧
وال ينبغي تأويلـها    . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  . على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل

__________ 
 على القضاءب املعنية لجنةال لتوصيات الكامل التنفيذ" :التايل النحو على التفاعلي احلوار خالل التوصية قُرئت )٥(

 وتعزيـز  األسـرة  قانون من التمييزية األحكام إلغاء طريق عن ذلك يف مبا املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع
 وقايةو النفاسية األمراض من للحد وذلك واإلجنابية اجلنسية الصحة خدمات توفري حتسني إىل الرامية اجلهود

 ."احلمل من املراهقات

 ومـنح  فـورا  الـزواج  إطار يف االغتصاب جترمي" :التايل لنحوا على التفاعلي احلوار خالل التوصية قُرئت )٦(
 ."املرياث يف متساوية حقوقاً والنساء الرجال
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  املرفق
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