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  تصدير    
إنه ملن دواعي سـروري البـالغ بـصفيت وزيـرة شـؤون املـرأة، أن أقـدم التقريـر الـدوري                      

م املتحدة املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز           الرابع واخلامس املوحد إىل جلنة األم     
  .ضد املرأة
ويواصل العمل يف النهوض باملرأة إحراز تقدم متشيا مع اجتـاه الـسياسة العامـة خلططنـا                   

 انـصب تركيـز سـاموا علـى تعزيـز      ٢٠٠٥ومنـذ عـام   . الوطنية للتنمية، استراتيجية تنمية ساموا  
لق بالـسياسة العامـة للنـهوض بـاملرأة مـن أجـل ضـمان اشـتراك املـرأة                   إطار العمل القانوين واملتع   

ــة علــى مجيــع املــستويات،      يف ــة واالقتــصادية لــيس فقــط كمــسامهة يف التنمي ــة االجتماعي التنمي
ومتـشيا مـع التركيـز علـى إطـار العمـل القـانوين واملتعلـق بالـسياسة                . أيـضا كمـستفيدة منـها      بل

ــاملرأة  العامــة مــن أجــل املــرأة، وضــعت أيــضا    ــه /ويف متــوز. خطــة عمــل وطنيــة للنــهوض ب يولي
، بــدأت وزارة شــؤون املــرأة، واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة وشــراكة اتفاقيــة  ٢٠٠٩

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذ هذه اخلطـة وسـيجري استعراضـها كـل سـتة                   
ــةأشــهر متــشيا مــع اســتعراض منتــصف العــام للميزانيــة احمل   ويف حــني أحــرز تقــدم يف تنفيــذ  . لي

االتفاقيــة، مــا زال هنــاك الكــثري مــن العمــل لــضمان تعزيــز التطــورات املتعلقــة بــاملرأة يف ســاموا 
وعلــى شــاكلة كــثري مــن بلــدان العــامل، . واســتمرار دعمهــا باملــساعدات املاليــة والتقنيــة املتاحــة

ركيــز علــى حتــسني املــساواة بــني  تواصــل األولويــات املتزامحــة علــى الــصعيد الــوطين حتــدي الت  
وهــذا التحــدي يتطلــب األخــذ بنــهج أقــوى علــى نطــاق القطــاع مــن أجــل حتقيــق     . اجلنــسني

كمـــا أنـــه يـــدعو إىل جتديـــد ومواصـــلة تقـــدمي الـــدعم . املـــساواة الكاملـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة
 اجلنـسني   الشبكات اإلقليمية وشركاء التنمية متشيا مع تركيزاهتما علـى تعزيـز املـساواة بـني               من

  .لكي حتقق ساموا أهدافها يف سياق هذه االتفاقية
ويف اخلتـــام، أود أن أثـــين علـــى عمـــل وزارات احلكومـــة، وشـــركائنا مـــن املنظمـــات    

ــري ــهمن يف العمــل املتعلــق          غ ــسائنا الالئــي أس ــي ومجيــع ن ــبكات جمتمعنــا احملل احلكوميــة، وش
داد التقريـر الـدوري الرابـع واخلـامس         باالتفاقية يف الفترة قيد االسـتعراض وبـصورة أهـم يف إعـ            

  .املوحد لساموا
    

  األونرابل فيامي نعومي ماتافا 
  وزيرة شؤون املرأة، واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية 
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  مقدمة    
ــة األمــم املتحــدة         ــذ اتفاقي ــشأن تنفي ــساموا ب ــع واخلــامس ل ــدوري الراب ــر ال ُيقــدِّم التقري

معلومات للجنة بـشأن التقـدم احملـرز يف    ) االتفاقية(ز ضد املرأة   للقضاء على مجيع أشكال التميي    
فربايـر  /، ويغطـي الفتـرة بـني شـباط        ٢٠٠٥تنفيذ االتفاقية منذ آخر تقرير قدمته سـاموا يف عـام            

وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية توفر إطار العمل لتنفيـذ مجيـع          . ٢٠٠٩أغسطس  / وآب ٢٠٠٥
ولذلك فإن التقـارير املقدمـة فيمـا يتعلـق        .  بالنهوض باملرأة  الصكوك اإلقليمية والدولية األخرى   

  .بالصكوك األخرى بشأن النهوض باملرأة مدجمة يف العمل املتعلق باالتفاقية
وتضمنت التعليقات اخلتامية للجنة بشأن تقرير سـاموا الـدوري األويل واألول والثـاين           
 توصـيات ملواصـلة   “التقرير األخري”، املشار إليه فيما بعد بـ       (CEDAW/C/WSM/1-3)جمتمعني  

وتـرد ردود سـاموا علـى هـذه التوصـيات يف جـدول              . إحراز تقـدم يف العمـل املتعلـق باالتفاقيـة         
  .وتعاجل أيضا يف كل التقرير حتت املواد ذات الصلة) ١انظر التذييل (مرفق هبذا التقرير 

صــيات املبينــة ، اختــذت خطــوات هامــة ملعاجلــة التو ٢٠٠٥ينــاير /ومنــذ كــانون الثــاين   
التقرير األخـري لـساموا والـشواغل الرئيـسية الـيت أثارهتـا جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء                        يف

وتـضمن جانـب    . على التمييز ضد املرأة كـسبيل للمـضي حنـو كفالـة التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة                 
 العمـل    وسـبيال للمـضي قـدما يف       ‘اإلجـراءات املوصـى هبـا     ’هذه اخلطوات الفرصـة لتقاسـم        من

املتعلق باالتفاقية، مبا يف ذلك عقد اجتماع عام لتقاسم املعلومات االرجتاعية من وفد احلكومـة               
وُعممـت أيـضا املالحظـات اخلتاميـة علـى مجيـع وزارات احلكومـة            . إىل نيويورك مـع اجلمهـور     

  .يةوهي متاحة على املوقع الشبكي لوزارة شؤون املرأة واجملتمع احمللي والتنمية االجتماع
 بالتقـدم احملـرز     ٢٠٠٥وجيري إبالغ أعضاء جملس الـوزراء وأعـضاء الربملـان منـذ عـام                 

ــارير         ــوزارة والتق ــسنوي لل ــة األداء ال ــق حــسابات ميزاني ــة عــن طري ــق باالتفاقي يف العمــل املتعل
، أجــري اســتعراض للمالحظــات اخلتاميــة املتعلقــة باتفاقيــة  ٢٠٠٨ويف عــام . الــسنوية للــوزارة
وأشـار  . يع أشكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى حـد سـواء                 القضاء على مج  

وقـد أجنـز   . هذا االستعراض إىل اإلجراءات املتخذة بالفعل واجملـاالت الـيت مل ُيحـرز تقـدم فيهـا              
وتواصـل  . تقرير االسـتعراض لتقدميـه جمللـس الـوزراء إلبالغـه بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة                   

رأة، واجملتمع احمللي والتنمية االجتماعية تنسيق ورصـد العمـل املتعلـق باالتفاقيـة         وزارة شؤون امل  
ويف الفترة قيد االستعراض، وضعت الوزارة ومنظمـة الـشراكة          . بوصفها مركز التنسيق الوطين   

 ٢٠١٧-٢٠٠٧سياســة وطنيــة مــن أجــل املــرأة للفتــرة ) شــراكة االتفاقيــة(مــن أجــل االتفاقيــة 
وهذه الوثائق تـوفر اآلن االجتـاه   . ٢٠١٢-٢٠٠٨وض باملرأة يف الفترة     وخطة عمل وطنية للنه   

االستراتيجي للعمل املتعلق باالتفاقيـة ممـا حيقـق تركيـزا أكـرب يف القـضايا ذات األولويـة املتعلقـة                
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باملرأة يف ساموا، متشيا مـع منـهاج العمـل املـنقح ملنطقـة احملـيط اهلـادئ وإعـالن ومنـهاج عمـل                        
ئق االسـتراتيجية ستـستخدم أيـضا كآليـات مـن شـأهنا أن ُتـسهل علـى حنـو                    وهذه الوثـا  . بيجني

أفــــضل مجــــع البيانــــات وحتليلــــها ألغــــراض الرصــــد والوفــــاء بالتزامــــات ســــاموا بــــاإلبالغ  
  .الصعيدين اإلقليمي والعاملي على

ــاري     ــالربوتوكول االختيــ ــا يتعلــــق بــ ــوار الرامــــي  امللحــــق باوفيمــ ــدأ احلــ ــة، بــ التفاقيــ
. يــة التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري وذلــك بــني شــركاء االتفاقيــة   استكــشاف إمكان إىل

ــن ــسم          وم ــة، تت ــة االجتماعي ــي والتنمي ــع احملل ــرأة واجملتم ــؤون امل ــسبتها وزارة ش ــيت اكت اخلــربة ال
املشاورات مع أصحاب املصلحة واجملتمعات احمللية عموما بأهنا شـرط أساسـي حيـوي للتـصديق                

ا القبيل، ومن مث العملية اليت اعتمدهتا سـاموا لتنفيـذ هـذا اإلجـراء               على االتفاقيات الدولية من هذ    
ويالحظ أيضا أن احلاجة تدعو إىل إجراء املزيد مـن ناحيـة حتقيـق تقـدم         . الذي أوصت به اللجنة   

يف جمال العمل هذا املتعلق باالتفاقية يف ساموا لتكـون اآلليـات املوضـوعة مـن خـالل الـسياسات                    
  .ة لتسهيل االمتثال للربوتوكول االختياري إذا ومىت ُصدق عليهواإلطار القانوين جاهز
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  معلومات أساسية    
لكي حنظى بتقدير أفـضل ملـا متكنـا مـن حتقيقـه حـىت اآلن يف إحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق                           

باالتفاقية، ينبغي اإلشارة إىل تقرير ساموا الدوري األويل واألول الذي يقدم حملة عامـة هلياكـل                
عيــة، والــسياسية والقانونيــة القائمــة لكفالــة محايــة حقــوق اإلنــسان للجميــع يف   ســاموا االجتما

وتوفر هذه اللمحة العامة األساس لتنفيذ االتفاقية متـشيا مـع      . ساموا، مبن فيهم النساء والفتيات    
أما اجملاالت األخرى للسياق االجتمـاعي والـسياسي الـيت تقـدم          . السياق الثقايف والبيئي لساموا   

 األساس للتقدم احملرز يف تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني حـىت اآلن فـإن احلاجـة تـدعو                      بقدر كبري 
  .إىل اإلشارة إليها أيضا على النحو التايل

  
  احلوكمة يف ساموا    

ساموا جزيرة يف احمليط اهلادئ مكونة من عـشر جـزر منـها أربـع جـزر جمهولـة يتـألف                       
 باحلكم الذايت إىل حد كبري حتت توجيه فونـو          وتتمتع القرى . )١( قرية أو نوفو   ٣٠٠منها قرابة   

وميكـن أن يكـون     .  أو جملس الرؤساء وهم رؤساء جمموعات األسـر املمتـدة يف القريـة             )٢(القرية
الرؤساء من الذكور أو اإلنـاث مـع أنـه تقليـديا كـان الرؤسـاء مـن الـذكور يف الغالـب بـسبب                         

نح أعــداد متزايــدة مــن اإلنــاث لقــب  بيــد أنــه جيــري مــ . املواقــف الثقافيــة واملعتقــدات الــسائدة 
ــالء          ــرى واضــحة جب ــة للق ــات احمللي ــر واجملتمع ــدات لألس ــاالت وجــود قائ ــرئيس إذ أن احتم ال

ــادة ملحوظــة يف عــدد الرئيــسات يف الــسنوات األخــرية    يف ــة تدعمــه  . حــدوث زي وفونــو القري
لقريـة علـى   جمموعات وهيئات فرعية أخرى حمددة جيدا ينتمي إليها عـادة مجيـع الراشـدين يف ا           

ومـا زال فونـو القريـة يـسوس ويـدير شـؤون             . )٣(أساس نوع اجلنس، والقدرة، والسن واملركـز      
القرية وفقا للممارسات التقليدية وقيم التنظيم الـسياسي لـساموا متـشيا مـع قـانون فونـو القريـة              

وال يوجــد يف ســاموا نظــام مــستقل للحكــم احمللــي ومــا زالــت  .  ودســتور ســاموا١٩٩١لعــام 
ــد ــة      تعتمـ ــام، والتنميـ ــانون والنظـ ــاالت القـ ــة يف جمـ ــة واإلدارة احملليـ ــة القريـ ــى حكومـ  اآلن علـ

ويرجــع الفــضل يف االســتقرار  . االقتــصادية واجملتمعيــة، واإلدارة البيئيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة 
ويف هـذه  . السياسي واالجتمـاعي الـذي تتمتـع بـه سـاموا اليـوم إىل حكومـة القريـة بوجـه عـام            

ثل حكم الرؤساء يف القريـة املنـهاج الـذي تتأكـد عليـه قيـادة اجملتمـع احمللـي مـن أجـل                        احلالة، مي 
__________ 

  .التقليدية للمستوطنة والتنظيم السياسي واالجتماعي يف ساموا الوحدة - “نوفو”  )١(  
 .الرؤساء جملس - “فونو”  )٢(  

 ).رجع نفسهامل(  )٣(  
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وكمـا ذُكـر أعـاله، تقـوم االشـتراطات          . تسهيل تعبئة اجملتمع احمللي وإدارة مجيع شـؤون القريـة         
الالزمة لكي ُيصبح الفرد عضوا يف الكيانات املختلفة للقرية على أساس عوامل مـن قبيـل سـن                  

ته الزواجيـة، ومركـزه الـسياسي ومـا إذا كـان الفـرد مولـودا يف القريـة أو متزوجـا                      الفرد، وحال 
ومن مث تتفـاوت الفـرص للتمتـع بنفـوذ يف شـؤون القريـة بـني األفـراد وتـثري قـضايا،            . فيها أم ال  

ــاء           مــثال، حــول أدوار الرجــال غــري احلــاملني لأللقــاب، وزوجــات األبنــاء وزوجــات الرؤس
تمعات قرى ساموا أصبحت مرتبطة بـصورة أوثـق بالعـامل اخلـارجي             بيد أن جم  . حكم القرية  يف

بـــالنظر إىل أن اقتـــصاد الكفـــاف احمللـــي ُيفـــسح الطريـــق القتـــصاد قـــائم إىل حـــد كـــبري علـــى  
ــامل    ــة العــ ــع بقيــ ــدمات مــ ــسلع واخلــ ــادل الــ ــى تبــ ــويالت، وعلــ ــة  . التحــ ــتثمار احلكومــ واســ

ة ُتــساعده الــدخول املتاحــة املتزايــدة األساســية الريفيــة واخلــدمات يف اآلونــة األخــري هلياكــل يف
  .)٤(التحويالت من

وعلى الصعيد الوطين، ما زال حزب محاية حقـوق اإلنـسان هـو احلـزب احلـاكم حـىت               
 شهدت مرة ثانية حـصول احلـزب علـى          ٢٠٠٦ومنذ التقرير األخري، فإن انتخابات عام       . اآلن

اصـلة يف النـهوض بـاملرأة حـىت اآلن          ويرجع الفـضل يف التطـورات احل      . أغلبية املقاعد يف الربملان   
كما هـو مـشار إليـه يف هـذا التقريـر إىل جهـود حـزب محايـة حقـوق اإلنـسان بوصـفه احلـزب                           

  .احلاكم طوال العقدين املاضيني

__________ 
 ).املرجع نفسه(  )٤(  
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  حقائق وأرقام
    

    :حجم السكان وتكوينهم
  

  :املشاركة االقتصادية 
 

  
١٨٠ ٧٤١  

 
 

 
 

  ٦٨  الذكور الناشطون اقتصاديا  ٩٣ ٧٢٤  الذكور
  ٨  مشاركة اإلناث يف الزراعة  ٨٧ ٠١٧  اإلناث
    

 ٣٨ (٣٣ ٠٦٦(  
  ٥٩  نسبة بطالة الذكور  )٤٠ (٣٧ ٤٠   عاما١٥الذكور الذين تقل أعمارهم عن 
    

  ٤٠  الرجال يف الوظائف بأجر  ٧٤,٢  متوسط العمر املتوقع لإلناث
      ٧١,٥  متوسط العمر املتوقع للذكور

        
    الصحة

  
    الدخل القومي واإلنفاق القومي

     من املواليد١٠٠٠/ الرضعمعدل وفيات
     من املواليد٢٠/١٠٠٠

  
 مـن٢ ٥٤٣) ٢٠٠٦(الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفـرد       

  دوالرات الواليات املتحدة
  %٤،٢متوسط النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل   ١٨,٢  ١٠٠٠/معدل وفيات الرضع من الذكور
  ٢٢,٩  ١٠٠٠/معدل وفيات الرضع من اإلناث

    معدل الوفيات األويل
 ونا من دوالراتــــ ملي٤٥٥،٧ايل ـــــلي اإلمجــــــج احملـــــالنات

  )٥(الواليات املتحدة
       شخص٤/١٠٠٠

       شخص٤،٣/١٠٠٠معدل الوفيات األويل للذكور 
      

       شخص٣،٨/١٠٠٠معدل الوفيات األويل لإلناث 
      لسكان من جمموع ا٢ ٠٩٦عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
      ١٠٠٠/معدل اخلصوبة يف سن املراهقة

    )٢٠٠١ يف عام ٤٥،٥/١٠٠٠نقص من ( من اإلناث ٢٨،٦/١٠٠٠
        

    احلالة الزواجية لألسر املعيشية
  

    التعليم
  نسبة إعانة األطفال

  
٧٠  

  
 ٩٢)   عاما٢٤-١٥(معدل إملام اإلناث بالقراءة والكتابة 

  )اللغة االنكليزية (٨١) لغة ساموا(    )٧٤ (٢٠٠١اخنفضت منذ عام 
 ٨٩)   عام٢٤-١٥(معدل إملام الذكور بالقراءة والكتابة   ٩  نسبة إعانة املسننني

  )اللغة االنكليزية (٧١) لغة ساموا(    )٨ (٢٠٠١زادت منذ عام 
  : ذكر١٠٠نسبة اإلناث امللتحقات لكل   ٢٣  متوسط عمر املرأة يف سن الزواج

  ٩٠    املدارس االبتدائية  ٢٧  لرجل يف سن الزواجمتوسط عمر ا
  ٩٧  املدارس الثانوية الدنيا     عاما٢٥،٥متوسط سن اإلجناب

   أطفال٤،٢معدل اخلصوبة اإلمجايل 
    

٧١  املدارس الثانوية العليا 
  

__________ 
 .٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية تنمية ساموا   )٥(  
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  تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة     
خري لـساموا، بـأن ُتـدرج سـاموا         أوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير األ         

 مـن   ١يف الدستور أو يف التشريع احمللي املناسب اآلخر تعريفا للتمييز ضد املرأة متشيا مع املادة                
وحثــت اللجنــة أيــضا ســاموا باختــاذ التــدابري الــضرورية لــضمان أن ُتــصبح االتفاقيــة    . االتفاقيــة

  . بالكامل أو اعتماد تشريع مناسبمطبقة متاما يف النظام القانوين احمللي، سواء بتطبيقها
  

استعراضات االمتثال للتشريعات فيما يتعلق باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال         ١- ١    
  التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل

ــة           ــشأن االتفاقي ــشريعات ب ــال للت ــتعراض لالمتث ــز اس ــتعراض، أجن ــد االس ــرة قي ــاء الفت أثن
ة وأجنز أيضا استعراض مماثل فيما يتعلـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل              يتعلق جبميع القوانني الوطني    فيما

وهذان االستعراضان لالمتثال يوفران اآلن إطار العمل إلصالح القانون يف سياق           . يف نفس العام  
وهــذا يــشمل . االتفاقيــة، لــضمان التقيــد باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ة وأيضا احلاجـة إىل إعـادة النظـر يف تعريـف التمييـز يف مجيـع جوانـب                   التشريعات اليت تعترب متييزي   
وبعــض األمثلــة احملــددة للتوصــيات املتعلقــة بإصــالح القــانون الــواردة يف اســتعراض         . القــانون

التــشريعات املتعلقــة باالتفاقيــة تــشمل مــا يلــي وقــد قــدمت وزارة شــؤون املــرأة واجملتمــع احمللــي    
  : التوصيات ملكتب املدعي العام لتنظر فيها جلنة إصالح القانونوالتنمية االجتماعية بعض هذه

أساس نوع اجلـنس وسـن الـزواج للـذكور واإلنـاث طبقـا لقـانون الـزواج         التمييز على     •  
 ٩ويــنص االقتــراح املقــدم للجنــة إصــالح القــانون علــى تعــديل املــادتني . ١٩٦١لعــام 

ث ليكــون ممــاثال لــسن الــذكور  مــن القــانون لزيــادة الــسن القــانوين لــزواج اإلنــا١٠ و
 عامـا كمـا     ١٦بالنظر إىل اآلثار الصحية واالجتماعية لإلناث الالئي يتـزوجن يف سـن             

 ١٤ويتمشى هذا أيضا مع املخاوف اليت أثارهتـا اللجنـة يف سـياق املـادة               . حيدث حاليا 
  .١٠بشأن احلمل يف سن املراهقة واعتالل األمهات واملادة 

 فيما يتعلق بتعريف االقتصاد طبقا لقانون اجلـرائم لعـام            اجلنس التمييز على أساس نوع     •  
، الــذي يــوفر احلمايــة لــضحايا االغتــصاب ولكنــه ال حيمــي الرجــال واألوالد    ١٩٦١

الذين يغتصبهم رجال، أو النساء والفتيات الالئـي يغتـصبهن نـساء، وأحيانـا، الرجـال                
ــة، وُيعفـــي التعريـــف أيـــضا مـــن . واألوالد الـــذين يغتـــصبهم نـــساء   املـــسؤولية اجلنائيـ

ــة إصــالح القــانون علــى إعــادة    . االغتــصاب الزوجــي ــراح املقــدم إىل جلن ويــنص االقت
حبذف مجيع اإلشـارات األخـرى اخلاصـة بنـوع اجلـنس، وإلغـاء              ) ١ (٤٧صياغة املادة   

 ٢، و ١وترمي هذه التغيريات إىل الوفـاء مبتطلبـات املـواد         . من القانون ) ٣ (٤٧املادة  
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 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتعــاجل أيــضا      ٣٤ و ١٩فاقيــة واملــادتني   مــن االت١٥ و
  . اليت قدمتها اللجنة١٩التوصية العامة 

لتـصبح أسـباب الطـالق      ” القائمـة علـى خطـأ أحـد الـزوجني         “حذف أسباب الطالق      •  
ويـشمل  . ١٩٦١طبقـا لقـانون الطـالق والـزواج لعـام           ” ئبصرف النظر عـن املخطـ     “

  . من االتفاقية١٦ اليت قدمتها اللجنة واملادة ٢٣هذا أيضا التوصية العامة 
  

  االلتزامات بالقضاء على التمييز: ٢املادة     
أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية على التقرير األخري لساموا بـأن تـضع سـاموا خطـة                   

بدون إبطـاء مـع جـدول زمـين وأولويـات واضـحة، لتنقـيح التـشريع التمييـزي القـائم وصـياغة                       
وباإلضـافة إىل ذلـك، أوصـت       . ديـدة وتقـدميها للربملـان لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني             قوانني ج 

  .اللجنة أيضا بإنشاء مكتب للجنة إصالح القانون للتعجيل بعملية إصالح القانون
وأوصت اللجنة أيضا احلكومة بوضع استراتيجية شـاملة ملنـع ومكافحـة مجيـع أشـكال         

العــائلي وهــو أحــد أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وانتــهاك العنــف ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك العنــف 
وينبغــي أن تتــضمن تلــك االســتراتيجية تــشريعا ملنــع العنــف ضــد . حلقــوق اإلنــسان املتعلقــة هبــا

وأوصـت اللجنـة أيـضا بـأن        . املرأة وتوفري احلماية والـدعم وخـدمات التأهيـل ومعاقبـة اجملـرمني            
ودعـت احلكومـة    . ساء ضـحايا العنـف العـائلي      تكفل احلكومة إتاحة أمـاكن اإليـواء جلميـع النـ          

أيـــضا إىل ضـــمان التوعيـــة الكاملـــة للمـــسؤولني العمـــوميني وال ســـيما أفـــراد إنفـــاذ القـــانون،  
والقــضاة، ومقــدمي الرعايــة الــصحية، واألخــصائيني االجتمــاعيني جبميــع أشــكال العنــف ضــد  

  .املرأة وتدريبهم بصورة كافية على االستجابة هلا
  

  ح القانونجلنة إصال  ١- ٢  
، أنشئ مكتـب جلنـة سـاموا إلصـالح القـانون ويعمـل              ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين    

وقد بـدأ عمـل اللجنـة باسـتعراض قـانون اجلـرائم لعـام        . اآلن حتت رئاسة املدير التنفيذي للجنة  
 مبا يف ذلك النظر يف نتائج استعراض االمتثال التشريعي لالتفاقية هبدف جعـل القـوانني                ١٩٦١

ومتثــل اجملــاالت التاليــة إلصــالح القــانون األولويــات احملــددة يف خطــة  . طنيــة ممتثلــة لالتفاقيــةالو
  :العمل الوطنية من أجل املرأة، املقرر معاجلتها يف غضون السنوات اخلمس املقبلة

يتمــشى هــذا مــع التوصــيات العامــة للجنــة  ). القــانون اجلديــد( األســرة قــانون ســالمة  •  
  . من االتفاقية١٥ و ٦ و ٥وأحكام املواد 

  .١٩٧٢ لعام استعراض قانون العمل والعمالة  •  
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، أجنـز االستعراضـان األول والثـاين للقـانون احلـايل علـى أن ُتجـرى              عند إعـداد التقريـر      •  
  :مشاورات إضافية بشأن اجملاالت التالية

      أنظمة التحرش اجلنسي  
          أسـابيع   ٨ زة بأجر ملـدة   استحقاقات األمومة واألبوة لتكون متمشية مع اإلجا 

  يف القطاع العام
        ــال ــشغيل األطف ــال أو ت ــل األطف ــام عم ــتعراض أحك ــع   . اس ــذا م ويتمــشى ه

  . من االتفاقية١١ و ٤التوصيات العامة للجنة واملادتني 
  
  ١٩٦١استعراض املرسوم بقانون اجلرائم لعام   ١- ١- ٢  

ي العـام عمليـة اسـتعراض       ، بدأ فريق عامل برئاسـة املـدع       ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين    
وتـشمل بعـض التوصـيات املقدمـة        . القانون اجلنائي الذي حيتاج إىل التعديل واإللغاء إن أمكـن         

  :ما يلي
إجراء تعديل جلميع املواد واملواد الفرعيـة يف القـانون حلـذف مجيـع األحكـام التمييزيـة                    •  

 “تيـب التـشريعي   الك”ويتمشى هذا مـع     . لتعكس جلنة حمايدة فيما يتعلق بنوع اجلنس      
  .الذي ينص على تعليمات لصياغة التشريعات اجلديدة، أو املعدلة أو املنقحة

اليت تشري إىل استبعاد الزوج من اإلدانة اجلنائية باالغتصاب فيما يتعلـق            ) ٣ (٤٧املادة    •  
ومــن املقتــرح إلغــاء هــذه املــادة بــالنظر إىل أهنــا ليــست متييزيــة    . باجلمــاع مــع زوجتــه 

  .رأة بل تتعارض أيضا مع مبادئ االتفاقية والتزامات احلكومة مبوجبهافحسب ضد امل
إلدراج حكــم جديــد بــشأن االغتــصاب كجرميــة؛ أو ممارســة اجلــنس   ) ٣ (٤٧املــادة   •  

قسريا أو االنتهاك اجلنسي الذي ينطوي على االختراق باسـتخدام أداة بـصرف النظـر               
ت الـصيب الـصغري الـذي تغتـصبه         أو سـيناريوها  /عما إذا كان الشخص أنثى أم ذكرا و       

وسـتعترب هـذه املـادة حياديـة فيمـا يتعلـق بنـوع اجلـنس ومتمـشية مـع                    . نساء أكـرب سـنا    
  .التزامات اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها

  
  استعراض قانون الطالق وممتلكات الزوجية  ٢- ١- ٢  

ــز يف عــام     ــتعراض قــانون الطــالق واملمتلكــات الزوجيــة لعــام      ٢٠٠٨أجن  ١٩٦١ اس
والتغـيريات  .  املـدعي العـام لـصياغة التعـديالت الفعليـة لتقـدميها للربملـان              باآلن لدى مكت   وهو

  :املعدلة هلذا القانون تدعو إىل



CEDAW/C/WSM/4-5  
 

11-20312 13 
 

ــى     •   ــائم عل ــربر ’وضــع نظــام ق ــل    ‘عــدم وجــود م ــا ميث ــزواج وهــو م ــسخ ال  ألســباب ف
  .القانون احلايل متييزا ضد املرأة يف

 عامــا ١٨ إىل ١٦ات البالغــات مــن العمــر حــذف الــسن القــانوين احلــايل لــزواج الفتيــ   •  
  . من االتفاقية واتفاقية حقوق الطفل٢ واملادة ١٢لكي يتمشى مع املادة 

وسينظر يف هذه التعديالت يف الوقت املناسب حيث أنه جيري النظـر أوال يف أولويـات أخـرى                  
  .مبا يف ذلك مشروع قانون سالمة األسرة

  
  ١٩٥٩استعراض مرسوم التعليم لعام   ٣- ١- ٢  

 متــشيا مــع أحكــام  ١٩٥٩ُيعــرض اآلن علــى الربملــان اســتعراض ملرســوم التعلــيم لعــام     
ــي   ــيم اإللزام ــانون التعل ــواد     . ق ــة وامل ــة للجن ــع التوصــيات العام ــذا م  ١٠  و٢  و١ويتمــشى ه

، قدمت وزارة التعليم والرياضة والثقافة اقتراحـا جمللـس الـوزراء            ٢٠٠٧ويف عام   . االتفاقية من
 بــدال مــن إنفــاذ قــانون التعلــيم اإللزامــي املعــدل لعــام  ١٩٥٩وم التعلــيم لعــام الســتعراض مرســ

إخفـاق األبـوين يف إرسـال أطفاهلمـا إىل        ‘وهـي متـارس الـضغط جبعـل         . ١٩٩٢ يف عام    ١٩٩١
) إذا ثبـت ارتكاهبـا    (وجعل تلك األفعال جرمية     . جرمية ُيعاقب عليها بعقوبات صارمة    ’ املدرسة

 الزيادة يف عـدد الباعـة مـن األطفـال والباعـة املتجولـون مـن شـباب                   يقوم على تنامي القلق إزاء    
وهذه التعديل معروضـة    . الشوارع يف البلد أثناء الساعات املدرسية وساعات متأخرة من الليل         

  .اآلن على الربملان إلقرارها
  

  مشروع قانون سالمة األسرة/مشروع قانون العنف العائلي  ٢- ٢  
ف العــائلي املــشار إليــه بأنــه مــشروع قــانون ســالمة  متــت صــياغة مــشروع قــانون العنــ  
ويوفر القـانون الوسـائل لالسـتجابة بـصورة أكثـر فعاليـة للعنـف العـائلي بتـوفري غطـاء                     . األسرة

وأكـد تقريـر اسـتعراض      . عمل قانوين حمدد ملعاجلة حوادث العنف يف الساحة املرتلية يف سـاموا           
ة مـشروع القـانون ضـرورة متـشي التـشريع           العنف العائلي الذي جرى االسترشـاد بـه يف صـياغ          

مع استعراضات االمتثال التشريعي التفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 
واإلحصاءات املتاحة اليت ُتـشري     ) البحوث( على ضوء البحث     ٢٠٠٦التمييز ضد املرأة يف عام      

 العمــل يف مــشروع القــانون وبــدأ. إىل ارتفــاع جــرائم العنــف املرتكبــة ضــد النــساء واألطفــال 
بــإجراء مــشاورات أوليــة مــع قــادة اجملتمعــات احملليــة، والنــساء وأصــحاب املــصلحة الرئيــسيني    

حماولة للحـصول علـى وجهـات نظـرهم بـشأن مـا هـو مناسـب لـإلدراج يف تـشريع العنـف                         يف
وجــرت أيــضا مــشاورات خمتلفــة بــشأن مــشروع القــرار مــع قــادة احلكومــة، ووزراء   . العــائلي

كومــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واجملتمــع املــدين، وكهنــة الكنــائس، واملنظمــات القائمــة  احل
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/ علــى اجملتمــع احمللــي ومــن املتوقــع أن ُيعــرض مــشروع القــرار علــى الربملــان يف تــشرين األول    
  .٢٠٠٩أكتوبر 

  
  العنف ضد املرأة  ٣- ٢  

القضاء على مجيع أشـكال     تواصل وزارة شؤون املرأة وشركائها الستة املعنيني باتفاقية           
 واتفاقية حقوق الطفل، والشبكة اجملتمعية التابعة للوزارة اليت تضم اللجـان            )٦(التمييز ضد املرأة  

النسائية، وجمالس القـرى واملـسهلني اجملتمعـيني توعيـة اجلمهـور بالقـضايا املتعلقـة بـالعنف ضـد                    
تنظـيم محـالت وطنيـة مـن وسـائط          ويتم هذا ب  . النساء واألطفال يف سياق املساواة بني اجلنسني      

اإلعــالم، وتوزيــع امللــصقات، والكتيبــات، ومــواد اإلعــالم والتثقيــف واالتــصال؛ وأحــداث        
وقـد شـهدت    . تروجيية إذاعية وتليفزيونية، وحلقات دراسـية وطنيـة، واجتماعـات، ومنتـديات           

عنــف ســنوات مــن الــدعوة والتثقيــف والتوعيــة ظهــور جمموعــات اجتماعيــة يف القــرى تعــاجل ال  
وهذا ميثل نتيجة مباشـرة لعمـل برنـامج أطفـال احملـيط             . املدين واجلنسي ضد األطفال يف القرى     

اهلادئ الذي بلغت مدته مخس سنوات وهو مشروع مولته الوكالـة االسـترالية للتنميـة الدوليـة                 
 ولكنه وفَّر عددا مـن بـرامج بنـاء القـدرات والتوعيـة الـيت ُنفـذت                  ٢٠٠٨يوليه  /وانتهى يف متوز  

على الصعيد الوطين مع أعـضاء اللجـان النـسائية القرويـة، واجملـالس القرويـة، وكهنـة الكنـائس                 
  .وممثالت احلكومة

  
  خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة  ١- ٣- ٢  

توفر خطـة العمـل الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة اسـتراتيجيات ملعاجلـة شـواغل سـاموا ذات               
لتزامات ساموا مبوجـب االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك تأكيـد             األولوية بشأن النهوض باملرأة متشيا مع ا      

على االلتزام الـوطين جتـاه التـصديق علـى صـكوك األمـم املتحـدة األخـرى ذات الـصلة حبقـوق                       
وتوفر اخلطة إطار العمل التنفيذي جملاالت تركيز السياسات ذات األولويـة املوضـحة             . اإلنسان

والعنــصر األول يف . نوات اخلمــس املقبلــةيف الــسياسة الوطنيــة مــن أجــل املــرأة علــى مــدى الــس
خطة العمل ُيلقي نظرة على اآلليات الوطنية لتمكني النساء والفتيات وأساس هذا العنـصر هـو                
إصالح التشريعات ذات الصلة متشيا مع استعراضات االمتثال التشريعي التفاقيـة القـضاء علـى               

ا اجملــال الثــاين ذو األولويــة الــذي أمــ. مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل
__________ 

شراكة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مستقلة عن شراكة اتفاقية حقوق الطفل وتنـسقها             )٦(  
 حقـوق الطفـل   وترأسها ُشعبة شؤون املرأة التابعة لوزارة شؤون املـرأة بوصـفها مركـز تنـسيق وطـين التفاقيـة         

وتشمل هاتـان اللجنتـان وزارات حكوميـة رئيـسية مـن        . واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
قطاع القـانون والعـدل، وقطـاع الـصحة والتعلـيم وكـذلك منظمـات غـري حكوميـة ومنظمـات جمتمـع مـدين                 

 .يف ذلك القطاع اخلاص مبا
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تتناوله خطة العمـل الوطنيـة مـن أجـل املـرأة فيتمثـل يف القـضاء علـى العنـف القـائم علـى نـوع                           
واهلـدف النـهائي للعمـل      . اجلنس بوصفه أحد اجملاالت املثرية للقلق فيما يتعلق باملرأة يف سـاموا           

 املـرأة وخباصـة    محايـة ”ثـل يف كفالـة      املتعلق بالعنف القائم على نوع اجلـنس يف هـذه اخلطـة يتم            
الطفلة من مجيع أشكال العنف ومتتعهن باحلقوق واحلريـات بالقـضاء علـى العنـف القـائم علـى                   

 واالستراتيجيات لتحقيق هذه النتيجة تـشمل الـدعوة، والتثقيـف والتوعيـة علـى          .“سنوع اجلن 
لـيت تـستهدف قـادة القـرى        مجيع املستويات، والدعوة اليت يقوم هبا الرجال ضد مجاعة العنـف ا           

والرجال بوجه عام؛ وإصـالح القـانون وإنفـاذ القـانون؛ وتنفيـذ نظـام االسـتجابة املـشترك بـني                     
الوكاالت؛ ورصد وتقييم حاالت العنف ضـد املـرأة عـن طريـق تعزيـز نظـام االسـتجابة القـائم            

  .املشترك بني الوكاالت
  
  مشروع العنف القائم على نوع اجلنس  ٢- ٣- ٢  

، بـــدأ تنفيـــذ مـــشروع العنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس لـــصندوق  ٢٠٠٦يف عـــام   
ومـشروع العنـف القـائم علـى نـوع          . املتحدة للسكان حتت إشـراف وزارة شـؤون املـرأة          األمم

اجلنس الذي موله صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مبـساعدة مـن الوكالـة النيوزيلنديـة للتنميـة                     
ــة لترمجــة التوصــيات املق   ــة كــان حماول ــة مــن  الدولي ــسكان   /SPCدم صــندوق األمــم املتحــدة لل

 ولـذلك   . إىل عمـل   “٢٠٠٠وسـالمة األسـرة يف سـاموا لعـام          سة صـحة    ادر”وحكومة ساموا   
أتاح بعض الفرص لربامج الترويج والدعوة للنساء، والرجال، والفتيان والفتيـات باإلضـافة إىل              

املتعلق بالعنف القـائم علـى نـوع        وهذا املشروع   . الربامج اليت نفذهتا بالفعل وزارة شؤون املرأة      
اجلنس موضـوع علـى غـرار برنـامج أطفـال احملـيط اهلـادئ املتعلـق مبنـع إسـاءة معاملـة األطفـال                
وإمهاهلم، الذي يـستخدم هنجـا قائمـا علـى نقـاط القـوة ملعاجلـة القـضية واسـتراتيجيات تـشمل                      

ين؛ والـدعوة القائمـة علـى       التعليم القائم على اجملتمـع احمللـي وبـرامج وقائيـة علـى الـصعيد الـوط                
القرى اليت تستهدف قادة القرى وسلطات القرى على الصعيد الوطين، والنساء والـشباب مـن              

  .مجيع األعمار وبناء قدرات املهنيني العاملني يف هذا اجملال
  
  اللجنة التوجيهية املعنية بالعنف القائم على نوع اجلنس  ٣- ٣- ٢  

ديـسمرب  /القائم على نوع اجلـنس يف كـانون األول        أنشئت جلنة توجيهية معنية بالعنف        
ويتمثـــل أعـــضاؤها يف رؤســـاء وزارات احلكومـــة .  بتنـــسيق مـــن وزارة شـــؤون املـــرأة٢٠٠٨

واملنظمات غـري احلكوميـة وهـي مكتـب املـدعي العـام، ووزارة العـدل وإدارة احملـاكم، ووزارة           
قافــة واخلــدمات الــصحية  الــصحة، ووزارة الــشرطة والــسجون، ووزارة التعلــيم والرياضــة والث 

، ومظلة املنظمات غري احلكومية يف سـاموا، ومجاعـة سـاموا لـدعم الـضحايا،              MOFالوطنية، و   
ويـرأس اللجنـة املـدير التنفيـذي األول     .  واجمللس الوطين للكنائس ووزارة شؤون املرأة      MOAو  
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ويتمثـل  .  األمانـة  لوزارة شؤون املرأة وتتوىل ُشعبة البحـث التابعـة لـوزارة شـؤون املـرأة أعمـال                
الدور الرئيسي للجنة يف اإلشـراف علـى تنفيـذ املـشروع ومـن املتوقـع أن يـستمر عمـل اللجنـة                       
بعد انتهاء املشروع املتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس من أجل متابعـة احلاجـة إىل القـضاء                 

ذه اللجنـة  ويرتبط عمـل هـ  . على العنف القائم على نوع اجلنس بوصفه مصدر قلق بالغ للمرأة     
أيضا بعمل الشراكة املتعلقة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـن ناحيـة                        

  .الرصد الشامل جلميع أشكال التمييز ضد املرأة
  
  نظام االستجابة املشترك بني الوكاالت ملعاجلة العنف ضد املرأة  ٤- ٣- ٢  

 االســـتجابة املــــشتركة  جيـــري تنفيــــذ مبـــادرة لــــوزارة شـــؤون املــــرأة لتعزيـــز نظــــام      
ــيم التــدخالت واخلــدمات الــيت ُتقــدم       بــني الوكــاالت مــن أجــل حتــسني تنــسيق، ورصــد وتقي

لضحايا العنف وذلك من خالل املساعدة املالية والتقنيـة مـن مـشروع صـندوق األمـم املتحـدة                   
دوليـة  للسكان املتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس ومشروع الوكالـة النيوزيلنديـة للتنميـة ال              

ومـن شـأن هـذا النظـام لالسـتجابة          . املتعلق بربنامج منع العنف العائلي يف منطقة احمليط اهلـادئ         
ــة لتحــسني تنــسيق ورصــد التــدخالت وتــوفري اخلــدمات      املــشتركة بــني الوكــاالت تــوفري اآللي
املتعلقــة بــالعنف املرتكــب علــى أســاس نــوع اجلــنس والــسماح أيــضا بتحــسني مجــع البيانــات     

هبــا يف وضــع الــسياسات وتــصميم الــربامج الــيت ستــستجيب الحتياجــات ضــحايا    لالسترشــاد 
ومــن شــأن هــذه املبــادرة إذا حتققــت أن ُتــساعد   . العنــف املرتكــب علــى أســاس نــوع اجلــنس  

  .حتسني نوعية اخلدمات املقدمة لضحايا العنف، وخباصة النساء واألطفال يف
  
  مجاعة دعوة الرجال ضد العنف  ٥- ٣- ٢  

لــذي أحدثتــه احلكومــة يف النــهج عــن طريــق وزارة شــؤون املــرأة لزيــادة    أدى الــتغري ا  
ــرامج التــدريب املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان إىل اشــتراك الزعمــاء الــذكور      مــشاركة الرجــال يف ب

، ُيحتفل بيـوم وطـين      ٢٠٠٥ومنذ عام   . احلملة الرامية إىل إهناء العنف ضد النساء واألطفال        يف
، ٢٠٠٨ويف عـام   . أغـسطس /صة يف يوم االثنني الثاين مـن آب       لآلباء يف ساموا بعطلة عامة خا     

دور اآلباء يف منع إساءة معاملـة األطفـال،         ‘جرى للمرة األوىل تنظيم حلقة دراسية تستكشف        
ــات الــصغريات    ــذاء اجلنــسي للبن ــدا اإلي ــر حتدي ــصورة أكث وكــان هــذا يف أعقــاب حركــة   . ’وب

 /دور الـصبية  ”س العـام، حيـث كـان        مايو مـن نفـ    /مارس وأيار /حدثت يف وقت سابق يف آذار     
 املوضــوع البــارز يف االحتفــاالت “ يف منــع العنــف املرتكــب علــى أســاس نــوع اجلــنسالرجــال

وأدى . باليوم الدويل للمرأة واليوم الوطين للمـرأة يف سـاموا، الـيت نـسقتها وزارة شـؤون املـرأة                  
لــي للحكــم احمللــي   هــذان احلــدثان الــسنويان إىل جانــب اجلهــود املبذولــة برعايــة منتــدى حم       
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للكمنولــث إىل تعزيــز وتــشجيع اشــتراك الــذكور يف تنفيــذ الــربامج وممارســات صــنع القــرارات 
  .تدعم القضاء على العنف ضد النساء واألطفال، متشيا مع مبادئ احلوكمة الرشيدة اليت

وللسري قـدما هبـذه األنـشطة، تكـوَّن فريـق الرجـال للـدعوة ضـد العنـف برعايـة وزارة                        
الذي تصادف أن يكـون ذكـرا       (ملرأة نتيجة لعمل احملامي الوطين احمللي حلماية األطفال         شؤون ا 

وقد أنشأ فريـق الرجـال للـدعوة ضـد العنـف جلنـة              . يعمل مع السلطات القروية   ) ورئيسا كبريا 
عاملــة أســندت إليهــا مهمــة وضــع برنــامج أنــشطة لتنفيــذها يف القــرى متــشيا مــع خطــة العمــل   

وسيـشهد برنـامج األنـشطة    . اء وخطة العمـل الوطنيـة مـن أجـل األطفـال         الوطنية من أجل النس   
الختاذ موقف وطين ضد العنف ضـد النـساء         ) وهم ذكور يف الغالب   (هذا حشد رؤساء القرى     

  .واألطفال بوصفه شكال للتمييز ضد املرأة
  
  مشروع منع العنف العائلي يف منطقة احمليط اهلادئ  ٦- ٣- ٢  

 يف وزارة الشرطة والسجون كجزء من مـشروع إقليمـي        أنشئت وحدة العنف العائلي     
 مـشروع منـع العنـف العـائلي يف منطقـة احملـيط              -ممول من الوكالة النيوزيلنديـة لتنميـة الدوليـة          

وقـد قـدم هـذا املـشروع اإلقليمـي التـدريب وبنـاء القـدرات لـضباط الـشرطة وخباصـة                      . اهلادئ
هــذه التــدريبات أساســا علــى تنــاول  وقــد ركــزت . الــذين يعملــون يف وحــدة العنــف العــائلي 

حاالت العنـف العـائلي مـن ناحيـة إجـراء اإلحـاالت الـضرورية لـضمان تقـدمي الـدعم لـضحايا               
العنف العائلي وجتميع البيانات الضرورية املتعلقة حباالت العنف العائلي الـيت سـتزود تـدخالت             

وَّل هـذا املـشروع أيـضا       وقـد مـ   . السياسة والربامج باملعلومـات علـى حنـو أفـضل يف هـذا اجملـال              
  .٢٠٠٩صياغة مشروع قانون سالمة األسرة لعام 

ــاه بعــض اإلحــصاءات املــستمدة مــن وحــدة العنــف العــائلي لعــام         ويــبني اجلــدول أدن
وتعكــس البيانــات عــددا مــن حــاالت العنــف العــائلي املبلــغ عنــها وأقيمــت دعــاوى     . ٢٠٠٩

وُتظهـر هـذه    . حلـاالت خـارج احملكمـة     وجيري أيضا تسوية عـدد مـن ا       . قضائية لعدد كبري منها   
البيانات أنه يف حني جيري اإلبالغ عن عدد كبري مـن احلـاالت، ال جتـري أيـضا إقامـة دعـاوى                      

والعدد الكـبري مـن احلـاالت الـيت جيـري تـسويتها خـارج احملكمـة         . قضائية لعدد هام إىل حد ما 
 بـل أيـضا إىل مزيـد مـن          يدل على احلاجة ليس فقط إىل إسداء املشورة وتقدمي خدمات الـدعم           

ومن املتوقع أن يعـاجل العمـل بنظـام االسـتجابة املـشتركة بـني الوكـاالت هـذه                   . الرصد واملتابعة 
الـشواغل حبيـث يقــدم الـدعم لـضحايا ومــرتكيب العنـف مـن خــالل إسـداء املـشورة ومتابعتــهم         

  .مبعرفة موظفي وحدة العنف العائلي
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  العدد  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلوليناير إىل/ كانون الثايناحلاالت املسجلة

  ١٧٠  حاالت العنف العائلي املقدمة للمحكمة
  ١٤٧  احلاالت غري اخلطرية اليت ُسويت خارج احملكمة

  ١٤  احلاالت اليت جيري النظر فيها/احلاالت اليت مل ُيبت فيها
  ٣٣١  جمموع احلاالت املسجلة للفترة

      
  أماكن اإليواء للنساء ضحايا العنف  ٧- ٣- ٢  

ال توجد أماكن إيواء متوهلا احلكومة بالكامل للضحايا مـن اإلنـاث والـذكور علـى حـد                    
بيد أن احلكومة أتاحـت     . سواء، باستثناء مأوى صغري احلجم تديره منظمة ساموا لدعم الضحايا         

أحد مساكن احلكومة لتستخدمها منظمة ساموا لـدعم الـضحايا لتـوفري أمـاكن اإليـواء للـضحايا        
ومة أيضا من خالل مشروع العنف املرتكب على أساس نـوع اجلـنس بـبعض      وقد ساعدت احلك  

كمـالذ آمـن تقليـدي إجيـايب ميثـل املمارسـة            ’ نظـام األسـرة   ‘وما زال اسـتخدام     . تكاليف إنشائها 
  .العادية لتوفري املالجئ أو املأوى الضروري للضحايا وال سيما للنساء واألطفال

  
  شخاص ذوي اإلعاقةالسياسة وخطة العمل الوطنية لأل  ٤- ٢  

، منــهم ٢٠٩٦يبلــغ جممــوع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يعيــشون يف ســاموا     
). ٢٠٠٦تعــداد الــسكان واملــساكن يف ســاموا لعــام ( مــن الــذكور ١١٥٥ مــن اإلنــاث و ٩٤١

وتوفر اجلامعة الوطنية لـساموا التـدريب علـى تعلـيم ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف إطـار برنـامج                     
وهنـاك أيـضا برنـامج عـام للتعلـيم الـشامل لـذوي              . ة للحصول علـى دبلـوم يف التعلـيم        كلية التربي 

ــى النحــو احملــدد يف سياســتها        ــة عل ــيم والرياضــة والثقاف ــذه وزارة التعل االحتياجــات اخلاصــة تنف
 ذوات اإلعاقـة وتـوفري احلمايـة الكاملـة        الفتيـات وميثل النـهوض بالنـساء و     . ووثائقها االستراتيجية 

 .أيضا ُيعاجل يف إطار السياسات واخلطط املتعلقة بالنساء، والشباب واألطفال يف سامواهلن جماال 

وأشــارت ورقــة مناقــشة قُــدمت إىل جملــس الــوزراء بــشأن عــدم وجــود محايــة قانونيــة     
وسياسية كافيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل نقـاط ضـعف األشـخاص ذوي اإلعاقـة وخباصـة                    

وهـذا التحليـل مـن مـرتول اجلنـسني دفـع إىل إحيـاء فرقـة           . رالنساء واألطفال الدارجون الـذكو    
العمل الوطنية املعنية باإلعاقة ونقل مقرها على الفـور يف إطـار وزارة شـؤون املـرأة مـع مراعـاة                

ومنـذ عـام    . واليتها القائمة، لوضـع الـسياسة واالسـتراتيجية الوطنيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة              
 متثل اآلن وزارة شؤون املرأة مركز التنـسيق الـوطين     ، وبأمر توجيهي من جملس الوزراء     ٢٠٠٨

احلكومي لألشخاص الذين يعيشون بإعاقات وهي مسؤولة عن تنسيق الربامج وتعزيـز حقـوق              
  .هؤالء األشخاص، مبا يف ذلك تنسيق فرقة العمل الوطنية املعنية باإلعاقة
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الـيت توجـد    وجرت مشاورات خمتلفة مع منظمات ومجاعـات جمتمعيـة خمتلفـة وخباصـة                
واألشـخاص  )  يف املائـة مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ٨٠اليت يقـيم فيهـا      (يف اجملتمعات الريفية    

ذوي اإلعاقــة لوضــع سياســة وطنيــة وخطــة عمــل وطنيــة لألشــخاص الــذين يعيــشون بإعاقــات  
، وهو جملس لألشخاص ذوي اإلعاقة وجملس لوتـو موتافـاي           ”نواما أو لو ألوفا   “وكان جملس   
فــال ذوي اإلعاقــة البدنيــة يف مقدمــة هــذه املــشاورات أثنــاء القيــام بــإدارة براجمهــا    لتعلــيم األط

اخلاصــة للــدعوى فيمــا يتعلــق بتعمــيم تنفيــذ حقــوق واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف   
وفــضال عــن ذلــك، . وقــد أقــر جملــس الــوزراء هــاتني الــوثيقتني لتنفيــذمها. الــسياسات والــربامج

يضا ورقة مناقشة لفرقة العمل الوطنية املعنية باإلعاقـة بـشأن بعـض             أعدت وزارة شؤون املرأة أ    
االعتبارات الرئيسية املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته سـاموا لكـي تـصبح طرفـا يف اتفاقيـة حقـوق                   

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  ٢٠٠٧قانون الصحة العقلية لعام   ٥- ٢  
ا القـانون يـضع أحكامـا       وهـذ . ٢٠٠٧جيري العمل اآلن بقـانون الـصحة العقليـة لعـام              

للرعاية، والدعم، واملعاملة واحلماية الطوعية داخل األسرة وجمتمـع األشـخاص ذوي األمـراض              
وحيمــي القــانون حقــوق األشــخاص الــذين يعيــشون مبــرض عقلــي مبــا يف ذلــك احلــق    . العقليــة

احلصول على شرح حلقوقهم، واحلق يف إعـادة النظـر يف أوامـر معينـة صـادرة ضـد شـخص                      يف
 على ضـرورة    ٣على سبيل املثال، تنص املادة      . عيش مبرض عقلي مبا يف ذلك إدارة املمتلكات       ي

أن يـسترشد أي أخـصائي مهــين صـحي مبــا يف ذلـك احملكمـة يف أداء أي وظيفــة طبقـا للقــانون       
إىل أدىن حد من فرض القيود على حرية األشخاص ذوي االضطراب العقلـي             الل  قاإل”ملبادئ  

ــوقهم  ــدخل يف حقــ ــسهم  والتــ ــه ألنفــ ــهم واحترامــ ــادة  “...، وكرامتــ ــضاء ‘ط’ ٣واملــ  بالقــ
  .التمييز لألشخاص ذوي االضطراب العقلي، وإيذائهم، وإساءة معاملتهم وإمهاهلم على

  
  مركز إعادة تأهيل اجملرمني الشباب  ٦- ٢  

أدت الزيــادة يف معــدالت جــرائم الــشباب واحلاجــة إىل وجــود أمــاكن إقامــة مــستقلة     
رمني الـــشباب حــسب التوصــية الـــواردة يف التقريــر الــذي ُعـــرض علــى جلنـــة      لألطفــال واجملــ  

ــل       جملـــس ــادة تأهيـ ــاموا األول إلعـ ــز سـ ــتح مركـ ــنوات إىل فـ ــضع سـ ــذ بـ ــة منـ ــوزراء للتنميـ الـ
وهذا املركز تديره وزارة الشرطة والـسجون ومل يـأوي          . ٢٠٠٦ أولومانو يف عام     - األحداث

ــىت اآلن إال ــن   حــ ــذكور دون ســ ــا١٨الــ ــ.  عامــ ــاث  وال يــ ــاز أي إنــ ــىت اآلن احتجــ تعني حــ
املرفق وكشفت املعلومات املستمدة من وزارة الشرطة والـسجون عـن أن الغـرض مـن                 هذا يف
وحيتجـز اجلنـاة لثـاين مـرة        . املركز إلعادة تأهيل األحداث هو إيواء اجلاين ألول مـرة فقـط            هذا

  .اتا عاما مع الراشدين يف نفس مرافق سجن تافيغ١٨حىت إذا كانوا دون سن 
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 اآلن مركـز    يوبالنظر إىل تزايد عدد الرتالء يف مرفق السجن الرئيسي يف تافيغاتا، يؤو             
إعادة تأهيل األحداث الذي أنشئ أصال إليواء الشباب اجلناة ألول مرة الراشدين البالغني مـن               

ومن املعتـرف بـه أن هنـاك حاجـة          .  عاما الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة      ١٨العمر أكثر من    
 مزيد من العمل لضمان أن حيقـق مركـز إعـادة تأهيـل اجلنـاة الـشباب فرقـا يف حيـاة هـؤالء                     إىل

وبعـــض حـــاالت التحـــرش اجلنـــسي ضـــد أحـــد اجلنـــاة  . الـــشباب الـــذين ميـــرون هبـــذا النظـــام
األطفال الذكور اليت أكدها رقيب شرطة أقدم وحالة حترش جنـسي مـن نزيـل راشـد ضـد                    من

 تــدعو إىل تــشديد األمــن ٢٠٠٧ ظهــرت يف أوائــل عــام  عامــا١٦اثــنني مــن الــصبية دون ســن 
ــة لــضمان أن يكــون صــغار الــسن املقــيمني يف هــذه املرافــق        ــرامج إعــادة تأهيــل فعال ووضــع ب
مشمولني باحلماية من أي شكل مـن أشـكال الـضرر واإليـذاء الـيت ُيحتمـل أن حتـدث يف هـذا                       

مــن شــأنه أن يــسمح وجتــري مناقــشة استكــشاف إمكانيــة إجــراء إصــالح للــسجون  . الــسياق
وسيـساعد هـذا يف معاجلـة القـضايا         . بفصل خدمات الـسجون يف إطـار تنظـيم وإدارة خمتلفـتني           

ويرمـي هـذا أيـضا إىل      .احملددة يف هذا التقرير فيما يتعلق باجلناة الصغار الذين حيتكون بالقـانون           
س داخـل   ضمان عدم التمييز ضـد اجلنـاة الـصغار مبـن فـيهم الفتيـات أو التعـرض ألحـداث أتعـ                     

  .مرافق السجون نتيجة لسنهم ونوع جنسهم
  

  تنمية املرأة والنهوض هبا: ٣املادة     
يف التقريــر األخــري، أوصــت اللجنــة بــأن جتعــل احلكومــة تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني     

عنصرا جليا يف خطتها وسياساهتا اإلمنائية الوطنية املقبلـة، وخباصـة تلـك الـيت هتـدف إىل حتقيـق                 
  .ستدامةالتنمية امل

  
  االستراتيجية املتعلقة بتنمية ساموا  ١- ٣  

 إطـــار عمـــل ٢٠١٢-٢٠٠٨ُتمثـــل االســـتراتيجية املتعلقـــة بتنميـــة ســـاموا يف الفتـــرة    
والعمــل املتعلــق بالنــهوض . الــسياسة الوطنيــة للحكومــة للتنميــة علــى مــدى الــسنوات اخلمــس 

أو هـدف تنميــة  /تمعـي و بـاملرأة يـشمل مجيـع القطاعـات ويـشار إليــه كجانـب مـن القطـاع اجمل        
اجملتمع احمللي، مع اإلشارة إىل السياسة الوطنيـة مـن أجـل املـرأة بوصـفها اآلليـة الـيت هتـدف إىل                    

واالســتراتيجية . توسـيع نطــاق الفــرص املتاحــة للمــرأة وضـمان إحــراز تقــدم يف تنفيــذ االتفاقيــة  
ة للمــرة األوىل اآلن  الــيت تــضطلع هبــا احلكومــ٢٠١٢-٢٠٠٨املتعلقــة بتنميــة ســاموا يف الفتــرة 

تشري على وجه التحديد إىل العمل املتعلق باالتفاقية يف ساموا وتعكس التزام احلكومـة بـضمان          
  .تنفيذ االتفاقية على أعلى مستوى من خالل االستراتيجية املتعلقة بتنمية ساموا
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  خطة القطاع اجملتمعي  ٢- ٣  
ن منـها اقتـصاد سـاموا ومتثـل         ميثل القطاع اجملتمعي واحدا من مخسة عشر قطاعا يتكـو           

بيــد أنــه مــن املعتــرف بــه أن . وزارة شــؤون املــرأة الوكالــة الرائــدة املــسؤولة عــن هــذا القطــاع 
مجيع القطاعات مبا يف ذلـك الـصحة، والتعلـيم، والقـانون والعـدل،       “يشمل”القطاع اجملتمعي  

خـرى الـيت وضـعت    والزراعة، والبيئـة، واهلياكـل األساسـية، والقطـاع اخلـاص، والقطاعـات األ           
ويتـألف القطـاع اجملتمعـي مـن القرى،واجملـالس القرويـة، واملنظمـات القائمـة                . )٧(خطط بـشأهنا  

على اجملتمع احمللي مثل اللجان النسائية القروية، والكنائس، وجلـان مـدارس القـرى، ومجاعـات          
ومجاعـات  الشباب، والقطاع اخلاص مبـا يف ذلـك الغرفـة التجاريـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة                   

وقــد محَّلــت االســتراتيجية املتعلقــة بتنميــة ســاموا هــذا القطــاع . اجملتمــع املــدين املهتمــة األخــرى
 ومـن ناحيـة     “نوعيـة احليـاة األفـضل للجميـع       ”مبســؤولية هامة من ناحية حتقيق الرؤية املثلي لـ         

ــال، ُتركــز خطــة القطــاع اجملتمعــي علــ      ى تنفيــذ تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، علــى ســبيل املث
السياسة الوطنية من أجل املرأة وخطة العمل، متـشيا مـع التزامـات سـاموا بوصـفها دولـة طرفـا                     

ولـذلك تتـرجم خطـة القطـاع اجملتمعـي توجيهـات الـسياسة هلـذا القطـاع الـواردة                 . يف االتفاقية 
  .)٨(االستراتيجية املتعلقة بتنمية ساموا، إىل عمل يف

  
   احمللي والتنمية االجتماعيةوزارة شؤون املرأة واجملتمع  ٣- ٣  

  
  السياسة الوطنية للمرأة  ١- ٣- ٣  

بـذلت اآلليـة الوطنيــة للمـرأة بالتعـاون مــع شـراكة اتفاقيـة القــضاء علـى مجيـع أشــكال           
ــع         ــرأة يف مجي ــة امل ــضمان تنمي ــد االســتعراض ل ــرة قي ــاء الفت ــرأة عــدة جهــود أثن ــز ضــد امل التميي

يـر األخـري، أدت اجلهـود املبذولـة لوضـع سياسـة       ومنـذ التقر . القطاعات وعلى مجيع املستويات  
للمرأة تتـضمن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وإعـالن ومنـهاج عمـل                     
بيجني، وخطة عمل الكمنولث ومنـهاج العمـل املـنقح ملنطقـة احملـيط اهلـادئ إىل الـسياسة الـيت                     

 لـضمان حتقيـق مجيـع جمـاالت        جرى تعديلها عدة مـرات علـى مـدى الـسنوات الـثالث املاضـية              
ويتمثـل هـدف الـسياسة      . االلتزامات اإلقليمية والدولية لساموا يف نطاق سياقنا الثقـايف والبيئـي          

. “ الفـرص جلميـع نـساء سـاموا للتمتـع بنوعيـة حيـاة أفـضل             مجيـع ضمان إتاحة واستغالل    ”يف  
ــسياسة ذات ا      ــى جمــاالت ال ــرأة عل ــة للم ــسياسة الوطني ــيح ال ــة تنق ــيت  وركــزت عملي ــة ال ألولوي
واعتمـدت  . احتاجت تدخالت سياسة مناسبة واستجابات على مدى الـسنوات العـشر املقبلـة            

__________ 
 .٢٠٠٨خطة القطاع اجملتمعي لعام   )٧(  

 .املرجع نفسه  )٨(  
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عملية وضع السياسات هنجـا قطاعيـا بالتعـاون مـع شـراكة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                       
وكان اهلدف من ذلك إبـراز منظـور   . التمييز ضد املرأة وأصحاب املصلحة يف اجملتمعات احمللية      

اب املصلحة فيما يتعلق بـاملرأة لكـي تكـون الـسياسة املتعلقـة بـاملرأة وثيقـة وطنيـة بالفعـل                  أصح
ميكن أن يرتبط هبا مجيع الشركاء وأصحاب املـصلحة فيمـا يتعلـق بـاملرأة ومواءمتـها لظـروفهن                   

وهـذه الوثيقـة ال تـوفر التوجيـه للربنـامج وتنفيـذ             . متشيا مع جمـاالت التركيـز اخلاصـة ملنظمتـهم         
اط املتعلق بالنهوض باملرأة ومتكـني الفتيـات فحـسب، بـل تـوفر أيـضا إطـار العمـل الـالزم                      النش

ــنقح ملنطقـــة احملـــيط اهلـــادئ     ــة لأللفيـــة، ومنـــهاج العمـــل املـ ــا لألهـــداف اإلمنائيـ للرصـــد، وفقـ
  . ٢٠١٢-٢٠٠٨واستراتيجية تنمية ساموا يف الفترة 

  
  خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة  ٢- ٣- ٣  

  .٢جوع أيضا إىل املالحظات حتت املادة ُيرجى الر  
. هناك خطة وطنية للنهوض باملرأة معمول هبا اآلن متشيا مع السياسة الوطنية للمرأة  

وهلذه املبادرة تاريخ يرجع إىل أربع سنوات عندما ُبذلت جهود لوضع خطة عمل وطنية 
التوصيات اليت أوردها وحاولت خطة العمل املتعلقة باالتفاقية معاجلة . متعلقة باالتفاقية

 تقرير ساموا الدوري األويل، واألول والثاين -  ٢٠٠١التقرير املتعلق مبركز املرأة لعام 
وأثناء وضع اللمسات النهائية خلطة العمل هذه املتعلقة . جمتمعني بشأن تنفيذ االتفاقية

 إطار عمل باالتفاقية، ارتأت وزارة شؤون املرأة أن من املعقول وضع هذه املعلومات يف
وطين يضم االتفاقية والصكوك اإلقليمية والدولية األخرى املتعلقة بالنهوض باملرأة متشيا مع 

وأدى هذا إىل العمل باخلطة الوطنية للنهوض باملرأة وهذه . التوجيهات االستراتيجية الوطنية
يط اهلادئ الوثيقة متشيا مع االتفاقية، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ومنهاج عمل منطقة احمل

والدعوة اليت تضطلع هبا وزارة شؤون . وخطة عمل الكمنولث املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
يتعلق باالتفاقية واتفاقية حقوق الطفل لتعزيز مركز املرأة مستمرة حىت اآلن مع   املرأة فيما

ضايا مثل وتتمركز هذه الربامج حول ق. تنفيذ الربامج القائمة على الصعيد الوطين والقروي
العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس، وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز والقضايا 
األوسع للصحة اجلنسية اإلجنابية، وزيادة املشاريع وتنمية املشاريع التجارية الصغرية، 

واهلدف النهائي للربامج . والتدريب على مهارات التفاوض والقيادة للنساء والفتيات
و حتسني نوعية احلياة للنساء والفتيات بتزويدهن باملعلومات، واملهارات واملعرفة املذكورة ه

وقد زادت . ذات الصلة من أجل اختاذ القرارات واالختيارات عن بينة لتحسني نوعية حياهتن
وزارة شؤون املرأة تغطية براجمــها للتوعية باالتفاقية وباتفاقيــة حقوق الطفل من خالل عمل 

ت احلكومة اليت يتألف جدول أعماهلا يف اجتماعاهتا الشهرية من عرض أو عرضني جلنة ممثال
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وتتراوح جماالت تركيز هذه االجتماعات الشهرية للجنة ممثالت . قائمني على حقوق اإلنسان
ة بالشؤون السياسية واهلياكل األساسية، ــــبني القضايا البيئية والصحية واملتعلق احلكومة ما
جتماعية وتواصل وزارة شؤون املرأة الدعوة من خالل هذه احملافل املتعلقة والقضايا اال

ة من هذه االجتماعات لتسهيل فرص أفضل للنساء ـبالقائدات لالستفادة باملعلومات الناجت
  . من جمتمعاهتن القرويةالفتياتو

ــة والقطاعــات األخــرى يف إطــار إدارة القــرى مثــل         وقــد مثَّــل إشــراك اجملــالس القروي
للجان النسائية ومجاعات الشباب يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني مـن منظـور حقـوق اإلنـسان             ا

ويتجلـى  . لربامج الدعوة، ووضع السياسات واالستعراض التـشريعي  ) وما زال (اهلدف النهائي   
هذا يف املشاورات واالجتماعات واحلمالت العديدة الـيت تنظمهـا وزارة شـؤون املـرأة ووزارة                 

ويرمي هذا إىل ضمان اشـتراك اجملتمـع        . هدف اجملتمعات القروية على سبيل املثال     الصحة وتست 
احمللي ومشاركته كشرط مسبق لسيطرة اجملتمع احمللـي علـى املبـادرات الـيت تـستهدف القـرى،                  

ــة     . واســتدامتها الناجتــة  ــأن احلكومــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة ب ــة القائل وتتعلــق أيــضا بالنظري
ــة  ــرك     بوصــفها جهــات خارجي ــة مل تعــد تعتــرب خــرباء يف القــضايا ولكــن مــن األحــرى ت  داخل

كما أهنا تأيت مـع االعتقـاد بـأن         . املسؤولية عن طريق اشتراك اجملتمع احمللي إىل اجملتمعات احمللية        
. اجملتمعات احمللية ذاهتا حتتل أفضل وضع لتحديد احلدود للقـضايا الـيت تواجـه اجملتمعـات احملليـة                 

تمعـات احملليـة ومـشاركة اجملتمعـات احملليـة الـيت هلـا معناهـا للمجتمعـات احملليـة           وتعزيز قيادة اجمل 
ــستهدف         ــيت ت ــل اجتــاه التطــورات ال ــا زال ميث للحــد مــن أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني م

ــة ـــعات القروي ـــة األخــرية بإنــشاء مجاعــة دعــوة الرجــال ضــد العنــف،    . اجملتمـ ــام يف اآلونـ والقي
النظــرات الــشباب ومــســهلي اجملتمــع احمللــي املعنــــيني حبمايــة األطفــــال  والعمــل املــستمر ملــريب 

يف ذلك برامج بناء القدرات ملمثلي القرى التابعــني للحكومة املقيمني يف القرى هـي بعـض                 مبا
 املوضــوعة موضــع التنفيــذ وتــسهلها  “اجملتمــع احمللــي والقريــة ”أمثلــة للمبــادرات الــيت يقودهــا  

وتتـيح هـذه الـربامج الفرصـة لقـادة القـرى أنفـسهم              . رة شـؤون األسـرة    احلكومة عن طريق وزا   
وهـذا  . لقيادة التطورات والـتغري اإلجيـايب حيثمـا أمكـن متـشيا مـع احتياجـات اجملتمعـات احملليـة                   

حيـــد مـع ذلـك بـأي حـــال مـن األحـوال مـن مـســؤولية احلكــومة عـن تـوفري أفـضل                           النهج ال 
ــسلع واخلــدمات العامــة لــشعبها ســو     اء كانــت التــوفري الفعلــي للــسلع العامــة أو يف وضــع      ال

الــسياسات والتــشريعات الــيت تــساعد علــى تلبيــة احتياجــات اجملتمعــات احملليــة النابعــة مــن           
  .اجملتمعات احمللية ذاهتا
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  حتليل وزارة شؤون املرأة الحتياجات التدريب  ٣- ٣- ٣  
 للمنظمـــات ، أجنـــز حتليـــل الحتياجـــات التـــدريب ٢٠٠٨ديـــسمرب /يف كـــانون األول  

ويتـيح هـذا التحليـل      . احلكومية متشيا مع الـسياسات الوطنيـة للمـرأة، والـشباب واألطفـال             غري
فرصة الستكشاف جماالت املساعدة املمكنة مـن منظـور وزارة شـؤون املـرأة بوصـفها الوكالـة               

 أفـضل   الرائدة للقطاع اجملتمعي، بغية تزويد املهنيني التابعني للمنظمات غري احلكومية على حنـو            
باملهــارات الالزمــة لتنفيــذ الــربامج وتقــدمي اخلــدمات متــشيا مــع املبــادئ التوجيهيــة للــسياسات    

مهـارات إسـداء    ‘وقـد حـدد حتليـل احتياجـات التـدريب           . املتعلقة بالنساء، واألطفال والشباب   
ــدريب وجيــري العمــل    ’ املــشورة للــضحايا وأســرهن  ــا للت ــة العلي بوصــفها احلاجــة ذات األولوي

د مشروع صندوق األمم املتحدة للـسكان املتعلـق بـالعنف املرتكـب علـى أسـاس نـوع                   إعدا يف
. اجلنس لدعم برنامج مهارات إسداء املشورة الذي يستهدف مقدمي اخلـدمات يف هـذا اجملـال            

يف تنــسيق ) ومــا زالـت كـذلك  (وكانـت مظلـة ســاموا للمنظمـات غـري احلكوميــة مفيـدة أيـضا       
ة ومنظمات اجملتمـع املـدين يف جمـال إسـداء املـشورة لألسـرة               التدريبات للمنظمات غري احلكومي   

بيد أن العنف العائلي وتكرار اإلساءة للشباب آخذان يف التزايـد ومـن مث              . يف السنوات املاضية  
  .يتزايد الطلب أيضا على حتسني اخلدمات الوقائية واملعاملة

  
  ٢٠١٢- ٢٠٠٨اخلطة املوحدة لوزارة شؤون املرأة للفترة   ٤- ٣- ٣  

يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير األخري، أوصت اللجنة كذلك بأن تكفـل احلكومـة                
. أن تكــون االتفاقيــة مبثابــة إطــار العمــل بتقيــيم اســتدامة مــشاريع التنميــة مــن منظــور جنــساين  

وأوصت أيـضا بـأن ختلـق احلكومـة قـدرة كافيـة داخـل احلكومـة لالضـطالع بتلـك التقييمـات                       
  .ق باالتفاقيةضمن إطار العمل املتعل

 هـو   ٢٠١٢-٢٠٠٨وأحد أهداف اخلطة املوحدة اجلديدة لوزارة شؤون املرأة للفترة            
تعزيز االستجابة املراعية للمنظور اجلنساين يف السياسات واخلطط واملبـادرات الوطنيـة لتـوفري              ”

وتـشمل االسـتراتيجيات إنـشاء نظـام إدارة مـراع           . )٩(“مزيد من االختيارات والفرص للجميع    
لمنظــور اجلنــساين بوصــفه هنجــا متكــامال ملعاجلــة القــضايا اجلنــسانية؛ وتــسهيل امليزنــة املراعيــة  ل

للمنظور اجلنساين ووضع إطار عمـل للمراجعـة والتحليـل املـراعني للمنظـور اجلنـساين للتطبيـق                  
ويتمشى هذا مع التوصية اليت قدمتها اللجنة بشأن التقرير األخري لـوزارة            . على الصعيد الوطين  

شؤون املرأة لتقييمها اآلثار اجلنسانية جلميع مشاريع التنمية لكـي تؤخـذ االعتبـارات اجلنـسانية          
ولــذلك سيــضمن حتقيــق هــذه التطــورات . يف االعتبــار عنــد تــصميم مــشاريع التنميــة وتنفيــذها

__________ 
 .٢٠١٢-٢٠٠٨اخلطة املوحدة لوزارة شؤون املرأة للفترة   )٩(  
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غضون السنوات األربع املقبلة أن يكون بوسع وزارة شؤون املـرأة بوصـفها مركـز التنـسيق                  يف
. لالتفاقية إجراء التقييم جلميع مشاريع ومبـادرات التنميـة الوطنيـة مـن منظـور جنـساين                الوطين  

ــة إجــراء هــذه        ــشأن كيفي ــاء القــدرات يف احلكومــة بأســرها ب ــل إن بن ــيس هــذا فحــسب، ب ول
. التقييمات سيشكل أيضا جانبا من كيفية حتقيق وزارة شؤون املـرأة هـذه الوظيفـة املنوطـة هبـا                  

طة املوحدة اجلديدة لوزارة شؤون املرأة تتمـشى مـع املبـادئ التوجيهيـة              وهذه التطورات يف اخل   
للــسياسة الوطنيــة للمــرأة الــيت تؤكــد احلاجــة إىل ضــمان أن يكــون التحليــل اجلنــساين أو تقيــيم 
  .اآلثار اجلنسانية شرطا يتعني أن تلتزم به مجيع مشاريع التنمية، قبل التمكن من إقرار تنفيذها

يت تضطلع هبا وزارة شـؤون املـرأة، والتعـبري القـوي عـن العمـل املتعلـق                  ونتيجة للدعوة ال    
ــة ُعرضــت        ــائق وطني ــوزارة، أظهــرت عــدة وث ــة حقــوق الطفــل مــن منظــور ال ــة واتفاقي باالتفاقي

حمفل جلنة جملس الوزراء للتنمية الروابط الواضحة لاللتزامات الدولية لساموا مبوجـب املـادة            على
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ١٢ واملادة    من اتفاقية حقوق الطفل،    ٢٥

وتـوفر  . ١٩٨٩وصكوك حقوق اإلنسان األخرى من قبيل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام            
 الروابط الواضحة مع مجيع القطاعـات األخـرى الـيت           ٢٠١٢-٢٠٠٨خطة قطاع الصحة للفترة     

 من هنج قائم على حقوق اإلنسان حـسبما         “موا قوية سا”تتعلق جماالت تركيزها بضمان وجود      
ع الـصحة عـن طريـق    اوجيـري تنفيـذ هـذه اخلطـة لقطـ     . دعا إليه اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان    

برنـامج النـهج الــشامل لقطـاع الـصحة الــذي بـدأ اآلن عمليـة حتقيــق األهـداف املتعلقـة بالــصحة         
  .٢٠١٢-٢٠٠٨املنصوص عليها يف خطة قطاع الصحة للفترة 

  
  برنامج تالفو  ٥- ٣- ٣  

يوفر أيضا عمل برنـامج تالفـو الـذي تـضطلع بـه وزارة شـؤون املـرأة التمويـل إلعـادة                        
ــشابات       ــيهم ال ــشباب مبــن ف ــة لل ــام باألعمــال التجاري ــل بفــرص القي ــامج مزارعــي  . التأهي وبرن

نــسقة املــستقبل، ومــشروع التنميــة االقتــصادية خبطــة املــنح الــصغرية، وبــرامج إعــادة التأهيــل امل  
ــاكم      ــدل وإدارة احملـ ــة، ووزارة العـ ــة واحلراجـ ــع وزارة الزراعـ ــتراك مـ ــراج  (باالشـ ــعبة اإلفـ ُشـ

والزمالــة املــسيحية للــشابات بعــض األمثلــة احلديثــة للمبــادرات اجلديــدة الــيت تــوفر    ) املــشروط
وهـذه  . الدعم لتنمية مهارات األعمال التجارية، ومهارات احليـاة وإعـادة االنـدماج يف اجملتمـع              

سهم مجيعا يف اجلهود اليت تبـذهلا وزارة شـؤون املـرأة لتنميـة املـرأة وتعزيـز مركزهـا متـشيا مـع            ُت
  .جماالت التركيز املنوطة بالوزارة
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  مشروع تعزيز مؤسسي مقترح لوزارة شؤون املرأة  ٦- ٣- ٣  

، أقــرت جلنــة جملــس الــوزراء للتنميــة وثيقــة تــصميم مــشروع  ٢٠٠٩فربايــر /يف شــباط  
وتـوفر هـذه الوثيقـة إطـار العمـل جملـاالت تعزيـز              . مؤسسي لوزارة شـؤون املـرأة     ملشروع تعزيز   

ودعم وزارة شؤون املرأة بوصفها اآللية الوطنية للمرأة لتتمكن من تنفيذ الوظـائف املنوطـة هبـا             
ويف حـني ينتظـر هـذا املـشروع املقتـرح تأكيـد موعـد بـدأه فإنـه يتـيح فرصـة                      . على حنـو أفـضل    

. املتعلـق باالتفاقيـة بتحقيـق هنـج متكامـل أقـوى بكـثري يف الـوزارة بأكملـها                ممتازة لتعزيز العمل    
ويرمي هـذا إىل إدمـاج االتفاقيـة علـى سـبيل املثـال يف مجيـع جمـاالت تركيـز الـربامج متـشيا مـع                        

وهـي  . املبادئ التوجيهية للوثائق االستراتيجية القائمة اليت يسترشد هبا العمـل اآلن يف االتفاقيـة             
عــادة النظــر يف املبــادئ التوجيهيــة االســتراتيجية للعمــل املتعلــق بالنــهوض بــاملرأة أيــضا فرصــة إل

  .متشيا مع تركيز وزارة شؤون املرأة على التنمية االجتماعية واالقتصادية
  

العمل الذي اضطلع به بعض أعضاء شراكة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                     ٤- ٣  
  ضد املرأة

لـصناعة والعمـل، بوصـفها عـضوا يف شـراكة اتفاقيـة القــضاء       أجـرت وزارة التجـارة وا    
على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة تـدريبات علـى حقـوق امللكيـة الفكريـة اسـتهدفت املـرأة                       
بــالنظر إىل دورهــا التقليــدي كمنتجــة للثــروة املؤديــة إىل إنتــاج التحــف واملــشغوالت اليدويــة    

وحتتفـل وزارة التجـارة والـصناعة والعمـل سـنويا           . سامواالثقافية والتقليدية اليت تنفرد هبا ثقافة       
بــاليوم العــاملي حلقــوق املــستهلك وجتــرى جمموعــة مــن األنــشطة مثــل محــالت وســائط اإلعــالم 

وتـزود  . ‘حقـوق املـستهلكني  ’لوطنيـة واالجتماعـات للتوعيـة بـــ        املتعددة، واحللقات الدراسية ا   
  . الصلة اليت حيتجن بالوعي هبا كمستهلكاتهذه األحداث النساء والفتيات باملعلومات ذات 

وقد أدى عمل القطاع اخلاص مثل مؤسسة املرأة يف تنميـة العمـل التجـاري احملـدودة،                   
ــسهيل فــرص العمــل        ــوب احملــيط اهلــادئ إىل ت ــة جن ــة العمــل التجــاري يف منطق ــامج تنمي وبرن

 مابوسـاغا أو إيغـا،      كمـا عـززت منظمـات غـري دوليـة مثـل           . التجاري للمرأة يف املناطق الريفية    
وفــاتووا لــو كــوال، ومجعيــة ســاموا للــصليب األمحــر، ورابطــة ســاموا لــصحة األســرة، ورابطــة   

ــاموا للممرضــا  ــة       تس ــل احلكوم ــة، عم ــري احلكومي ــات غ ــاموا للمنظم ــة س ــسجالت ومظل  امل
توفري برامج بنـاء القـدرات والـدعوة الـيت اسـتهدفت النـساء واألطفـال باسـتخدام هنـج قـائم               يف

وتـنظم مابوسـاغا أو إيغـا بـرامج تدريبيـة حملـو األميـة للنـساء فيمـا يتعلـق                     . قوق اإلنسان على ح 
وعـالوة علـى ذلـك، مبـساعدة مـن الفريـق            . بقانون األسرة مبا يف ذلك محايـة الطفـل يف القـرى           

اإلقليمــي ملــوارد احلقــوق الــذي تــديره اآلن أمانــة مجاعــة احملــيط اهلــادئ، قامــت مظلــة ســاموا     
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احلكوميــة بتنــسيق برنــامج حملــي لتــدريب مــساعدي احملــامني يف جمــال حقــوق  للمنظمــات غــري 
ــدين، والقطــاع اخلــاص         ــع امل ــات اجملتم ــة، ومنظم ــري احلكومي ــسان اســتهدف املنظمــات غ اإلن

  .حقوق اإلنسان واإلصالح القانوينووزارات احلكومة األمامية املعنية بالدعوة إىل 
تمع احمللي الـذي أعيـد إحيـاؤه وأعيـدت          ، ميثل برنامج حفظ أمن اجمل     ٢٠٠٥ومنذ عام     

يف وزارة  ) ٢املـشار إليـه يف إطـار املـادة           (٢٠٠٧تسميته وإنشاء وحدة العنف العائلي يف عـام         
سـاموا أكثـر أمانـا      ’الشرطة والسجون، مبادرتني استباقيتني ومها فعاالن حاليا ويعززان مفهـوم           

سـتهداف مجيــع جـزر ســاموا وينفــذ   ويهــدف برنـامج حفــظ أمـن اجملتمــع احمللــي إىل ا  . ‘وأقـوى 
ــة، ووزارة      يف ــة االجتماعي القــرى باالشــتراك مــع وزارة شــؤون املــرأة، واجملتمــع احمللــي والتنمي

الصحة، ومنظمة إكتاب ساموا، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومنظمة مابوساغا أو إيغـا،             
  .ومنظمة فاتووا لو كوال

  
   الرجل واملرأةالتعجيل باملساواة بني: ٤املادة     

أوصت املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األخرية لساموا بأن تطبق ساموا تـدابري               
خاصة مؤقتة للتعجيل باملساواة اليت بـني الرجـل واملـرأة وخباصـة لزيـادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات                      

و، يتمثـل موقـف     وعلـى هـذا النحـ     . املنتخبة واملعينـة يف مجيـع جمـاالت احليـاة الـسياسية والعامـة             
ســاموا يف معاجلــة التعجيــل باملــساواة بــني الرجــل واملــرأة مــن خــالل عملــها القــانوين واملتعلــق    

وهـذا مالحـظ يف اجلهـود املبذولـة حـىت اآلن            . بالسياسات بدال من تطبيق تدابري خاصـة مؤقتـة        
، ٢  و١بــشأن تعــديل وإدخــال تــشريعات جديــدة علــى النحــو املــشار إليــه يف إطــار املــادتني     

  .للقضاء على التمييز ضد املرأة، هبدف التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة
ومينح دستور ساموا املرأة املساواة بالرجل أمـام القـانون وهـذا هـو الفهـم العـام الـذي                      

ــع التــشريعات يف البلــد   ــه مجي ــة   . )١٠(ترتكــز علي ــساموا لكفال ولــذلك يوجــد اإلطــار القــانوين ل
وجيـري بـذل اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز إطـار العمـل القـانوين                 .  واملـرأة  احلقوق املتساوية للرجل  

ــشريعات القائمــة ووضــع         ــديل الت ــرأة مــن خــالل تع ــساواة بــني الرجــل وامل ــة امل ــساموا لكفال ل
تــشريعات جديــدة متــشيا مــع الدســتور وكفالــة االمتثــال التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال    

  .إليه آنفاالتمييز ضد املرأة على النحو املشار 

__________ 
 .٨، الصفحة ٢٠٠١التقرير الدوري األويل، واألول والثاين املوحد لساموا عام   )١٠(  
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  املساواة بني الرجل واملرأة يف هياكل احلوكمة  ١- ٤  

تتمتع املرأة والرجل بفـرص متـساوية لتـصبح حاملـة للقـب رئـيس األسـرة علـى مـدى                  
ــيس األســرة         ــن لقــب رئ ــي حيمل ــساء الالئ ــادة ملحوظــة يف عــدد الن ــاك زي ــسنني كانــت هن . ال

 يف املائـة حتمـل لقـب        ٩ نـسبة     أنه من بني جمموع السكان، كانت      ٢٠٠٦ويكشف تعداد عام    
ومنــذ عــام .  يف املائــة٨٠ يف املائــة ونــسبة الــذكور ٢٠رئــيس األســرة، وبلغــت نــسبة اإلنــاث  

، يف عـدد النـساء املـسجالت        ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٠، كانت هنـاك زيـادة بنـسبة         ٢٠٠١
رة لكـثري   ومن اجللي أنه جيري اليـوم مـنح لقـب رئـيس األسـ             . الالئي حيملن لقب رئيس األسرة    

مــن النــساء ويعكــس هــذا حتــوال منوذجيــا يف املواقــف جتــاه النــساء الالئــي يتــولني أدوارا قياديــة  
 مـنح   ٢٠٠٨مارس  /يف آذار . )١١(“سوفاي”وقد ُعقد   . كرئيسات لألسر ويف اجملتمعات احمللية    

دو وهذا هـو االجتـاه اليـوم علـى مـا يبـ            .  من أفراد األسر   ٤٧ امرأة من بني     ١٥ألقاب احترام لـ    
وكمــا أفــادت . فيمـا يتعلــق مبــنح النــساء ألقـاب الرؤســاء يف مجيــع أحنــاء البلــد مقارنـة مبــا ســبق   

التقارير هناك ثالث قرى حتظر منح ألقـاب الرؤسـاء للنـساء قـد خففـت مـن صـرامة سياسـاهتا                      
ومتثل هذه اخلطـوة مـن جانـب        . التقليدية املتعلقة حبظر منح ألقاب الرئيسات لإلناث يف القرى        

 القرى بتكرمي نظرائهم من اإلناث بوصـفهن متـساويات يف أدوار القيـادة وصـنع القـرار       رؤساء
  .على حد سواء من أجل تنمية األسر واجملتمعات القروية

بيد أنه ما زالـت هنـاك بعـض املقاومـة مـن بعـض القـرى الـيت ُتبقـي احلظـر علـى محـل                             
ايف املتعلـق بالعالقـة بـني األخ        وهـذا نتيجـة مباشـرة للتحـرمي الثقـ         . اإلناث للقـب رئـيس األسـرة      

وهـذا يعـين أنـه، يف    . واألخت املُطبَّق بوجه عـام علـى العالقـة بـني الـذكور واإلنـاث يف سـاموا             
السياق الثقايف، من غري الالئـق أن جيلـس األخـوة واألخـوات معـا يف مكـان ُيجـرى فيـه حـوار                      

 وعلـى سـبيل املثـال،       .ومناقشة ذات طبيعة حساسة كمـا هـي احلـال يف اجتمـاع جمللـس القريـة                
عند التعامل مع مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية يف اجتماعـات جملـس القريـة، تعتـرب اللغـة املـستخدمة              

 هلــذه ‘األخــوات’ وينبغــي عــدم تعــرض “حمرمــة”جارحــة يف كــثري مــن األحيــان ورمبــا تكــون 
وهــذا . أو أقــارب الــدم مــن الــذكور ’ أخــواهنم‘األنــواع مــن الكلمــات وال ســيما يف حــضور  

الئق، من املنظور الثقايف، وميثل الـسبب الرئيـسي وراء احلظـر املفـروض علـى محـل النـساء                    ريغ
وفيما يتعلق ببعض القرى اليت يوجد فيها هـذا احلظـر، فإهنـا توصـلت               . أللقاب رئيسات األسر  

إىل حــل وســط حيــث ُتمــنح النــساء مــع ذلــك ألقــاب رئيــسات األســر ولكــن ال يــسمح هلــن     
ومع أن هذا قد يعترب متييزيا حـىت اآلن، فهـو نـوع الـتغري               . جملس القرية باجللوس يف اجتماعات    

__________ 
 . احتفال تقليدي مبنح ألقاب الرؤساء-” سوفاي“  )١١(  
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والنـساء بوصـفهن قائـدات يقـدمن        . الذي يعكـس االضـمحالل التـدرجيي للمحرمـات الثقافيـة          
بالفعل مسامهة هامة وإجيابية جدا يف التنمية حىت لو كان ال ُيعترف هبا إال على صـعيد األسـرة                   

  .جتاهات االجتماعية والعرفية يف هذه القضيةولكنها انعكاس للتحول يف اال
وعنــد اســـترجاع األحـــداث املاضــية، كـــان هنـــاك دائمـــا خيــار أخـــذ حظـــر ألقـــاب      

واآلن، كانـت هنـاك حالتـان معروفتـان فحـسب لنـساء قـدمن        . الرئيـسات اإلنـاث إىل احملكمـة   
لقـب رئيـسة    التماسا إىل احملكمة للحكم يف هذه القـضية مـن أجـل إعمـال حـق املـرأة يف محـل                      

وعلــى غــرار القــضايا . أســرة بوصــفها ابنــة لــرئيس أســرة ســاموية، وعــضوه يف أســرة ســاموية  
األخرى ذات الصلة حبقوق املـرأة، فإهنـا سـتأخذ مـرة ثانيـة قـدرا كـبريا مـن الـدعوة ورمبـا مـن                           
ــسة        ــا يف محــل لقــب الرئي ــرأة إلعمــال حقه ــشجاعة يف امل ــة األقــوى لغــرس ال التثقيــف والتوعي

ومـرة ثانيـة، يتمثـل موقـف سـاموا          . مجيع اآلليات املتاحة مبا يف ذلك النظام القضائي       باستخدام  
يف معاجلــة هــذه القــضايا يف ســياق التعجيــل باملــساواة بــني الرجــل واملــرأة علــى النحــو املــبني       

التطــورات املوثقــة حــىت اآلن يف أهنــا ســتعاجل مــن خــالل إطــار العمــل القــانوين واملتعلــق           يف
ويتعلــق هــذا أيــضا بعمليــة الثقافــة الديناميــة لــساموا ومــع اســتمرار تطــور . ابالــسياسات لــسامو

ثقافة سـاموا، سـتتمكن املـرأة عمـا قريـب مـن االشـتراك يف هياكـل احلوكمـة احملليـة علـى قـدم                   
واحلاجة لبناء القدرات حتتاج أيضا إىل أن حتدث بالتوازي مع عمليـة التطـور              . املساواة بالرجل 

جملـالس القرويـة مـن تقـدير قيمـة وجـود نـساء مبثابـة نظـرائهم يف اجملـالس            الثقايف هـذه لتـتمكن ا     
وسـيعاجل هـذا يف تنفيـذ اسـتراتيجية حوكمـة القـرى             . متشيا مع تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة     

ورمبـا مشلـت    . اليت اقترح وضـعها كجـزء مـن مـشروع التعزيـز املؤسـسي لـوزارة شـؤون املـرأة                   
 للمــرأة األوىل علــى اإلطــالق فريقــا كــبريا مــن ٢٠٠٦عــام االنتخابــات الــيت أجريــت يف البلــد 

وكــان هــذا نتيجــة للــدعوة وجهــود بنــاء . النــساء املتنافــسات للحــصول علــى مقعــد يف الربملــان
القدرة اليت بذلتها شبكة إينيالو إيه تاميتاي النسائية للقائدات اليت تأسست حتت مظلـة اجمللـس         

 امـرأة مـن دوائـر    ١٨وتنافـست   . سياسة والقيـادة  الوطين للمـرأة الـذي ينـصب تركيـزه علـى الـ            
) ٧ حتــت املــادة ١-٣٨ُيرجــى الرجــوع إىل اجلــدول (انتخابيــة خمتلفــة علــى مقعــد يف الربملــان  

وباملقارنة بالرجال الذين تنافسوا على مقاعد يف الربملـان، كانـت النـسبة املئويـة لنجـاح النـساء                   
  .تيارهن وزيرات يف جملس الوزراءأعلى من ناحية الفوز باملقاعد يف الربملان واخ

  
  املساواة بني اجلنسني واملساواة يف التعليم  ٢- ٤  

على مستوى القطاع، ُتعاجل اجلهود املبذولة للتعجيل باملـساواة بـني اجلنـسني يف قطـاع          
-٢٠٠٦التعليم يف السياسة واخلطة االستراتيجيتني لـوزارة التعلـيم، والرياضـة والثقافـة للفتـرة                
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ــرأة،       ، وبيا٢٠١٥ ــز ضــد امل ــشمول اجلنــسني، وعــدم التحي ــيت تقــضي ب ــوطين ال ــهج ال نــات املن
  .)١٢(واإلنصاف فيما يتعلق بالعدالة يف احلصول على التعليم، واملعاملة والنتائج

ومل تزل السياسات واالستراتيجيات اجلنسانية لساموا خالل العقد املاضي على رفـاه،             
ية تـرددت يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال              واشتراك وهنوض النساء والفتيات، وهي قـض      

التمييز ضد املرأة، وتوفري التعليم للجميع واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة عمـل الكمنولـث                  
وهناك وعد وقلق ناشئان إزاء تدين حتصيل الصبية واالعتراف باحلاجـة           . للمساواة بني اجلنسني  

نيـة تـوفر مزيـدا مـن االختيـارات والفـرص لـيس           إىل استجابة جنسانية شاملة يف املبـادرات الوط       
ــضا     ــال أي ــشباب واألطف ــل للرجــال وال ــساء فحــسب، ب ــيم يف   . للن ــل أحــد أهــداف التعل ويتمث

الــسياسة واخلطــة االســتراتيجيتني احلــاليتني لــوزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة يف معاجلــة هــذه    
  .)١٣( جوانب اجملتمع األخرىاحلالة بسبب تأثريها على طريقة تكوين القوة العاملة ومجيع

والتحسينات يف مرافق التعلـيم تـشمل مبـا يف ذلـك ال مركزيـة املـدارس يف مجيـع أحنـاء                        
ومجيـع القـرى تقريبـا لـديها     . ساموا على مدى السنوات القليلة املاضية مالحظة يف هذا التقرير         

 قريـة الفـرد مقابـل       مدرستها االبتدائية اخلاصة هبا حيث تتاح الفرصة للحصول على التعلـيم يف           
ــصيانة املرفــق      ــة التكــاليف األساســية ل ــة لتغطي ــة إدارة مدرســة القري . رســم رمــزي تتقاضــه جلن

ــام      ــيم اإللزامــي لع ــانون التعل ــا لق ــدائي إلزامــي طبق ــيم االبت ــة األخــرية  ٢٠٠٢والتعل ، ويف اآلون
 فحــسب بــدأت وزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة سلــسلة مــشاورات مــع احلكومــة وأصــحاب 

 يف املائـة    ٤٠ويلتحق حوايل . املصلحة يف اجملتمع احمللي بشأن وضع استراتيجية إلعمال التشريع        
ــسة وبعــض املنظمــات        مــن األطفــال املــؤهلني مبدرســة حــضانة يوفرهــا وينظمهــا قطــاع الكني

وتقدم احلكومة منحة سنوية ملدارس احلضانة هذه كطريقـة لـدعمها هـذا اجلـزء       . احلكومية غري
  .قطاع التعليمي يف ساموااهلام من ال

  
  أدوار كل من اجلنسني والقولبة: ٥املادة     

ــة ســاموا حيــدد مركــز         ــا زال االخــتالف يف أدوار كــل مــن اجلنــسني يف ســياق ثقاف م
ــرأة  ــتغريات       . الرجــل وامل ــرض لل ــك التع ــا يف ذل ــيم مب ــات والتعل ــد أدى الوصــول إىل املعلوم وق

التغـــيريات يف أدوار الرجـــال والنـــساء القائمـــة الـــسريعة يف البيئـــة العامليـــة إىل حـــدوث بعـــض 

__________ 
يـر املتعلـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال        مالحظـات مـستكملة للتقر  : وزارة التعلـيم والرياضـة والثقافـة     )١٢(  

 .٢٠٠٩التمييز ضد املرأة لعام 

 .املرجع نفسه  )١٣(  
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وهذا ينعكس كـذلك يف القبـول التـدرجيي للنـساء الالئـي       . نوع اجلنس املقبولة واملتصورة    على
  .يتولني أدوارا قيادية كرئيسات لألسر ومعترف هبن يف معظم هياكل اجملالس القروية

  
  القولبة  ١- ٥  

د االستعراض معاجلـة قـضايا القولبـة مـن ناحيـة            حاولت التربية اجلنسانية أثناء الفترة قي       
. زيادة الفهم والوعي بالفروق البيولوجية بني النـساء والرجـال باملقارنـة باختالفـاهتم اجلنـسانية               

وكثريا ما تكون القولبة نتاج اشـتراطات قائمـة علـى مـا هـو مفهـوم بأنـه أدوار النـساء القائمـة            
  .على نوع اجلنس

  
  جلنسانية يف التعليماملؤشرات النوعية ا  ٢- ٥  

تـــضاءلت القولبـــة اجلنـــسانية يف التعلـــيم نتيجـــة إلعـــادة النظـــر يف املنـــهج الدراســـي،     
وحلقات العمـل املتعلقـة بالتوعيـة والفـوارق بـني اجلنـسني، والعمـل اإلجيـايب ووضـع سياسـات                     

IOTاملساواة بني اجلنسني يف مؤسسات مثـل        
ه وميثـل تطـوير املنـهج الدراسـي جمـاال تدعمـ        . )١٤(

عــادة بــرامج املعونــة الثنائيــة الــيت تكفــل أن تكــون القــضايا اجلنــسانية املدعومــة حبلقــات العمــل 
وهنــاك . املتعلقــة بالتوعيــة بــالفوارق بــني اجلنــسني للمــوظفني املعنــيني داخلــة يف صــلب الــربامج

ــواد          ــة للمدرســني وامل ــادئ التوجيهي ــسانية يف املب ــة جن ــدم وجــود قولب ــضمان ع ــق ل رصــد دقي
، الــذي تــشترك يف متويلــه ASPIIواملثــال اجليــد علــى هــذا هــو مــشروع . )١٥(يــة األخــرىالتعليم

ــة      ــة والوكال ــة الدولي ــة االســترالية للتنمي ــة اآلســيوي، والوكال حكومــة ســاموا، ومــصرف التنمي
ــة         ــة مراعي ــواد تعليمي ــهج دراســي وم ــه من ــذي سيوضــع مبوجب ــة، ال ــة الدولي ــة للتنمي النيوزيلندي

وتقدم أيضا اجلامعـة الوطنيـة لـساموا مـن خـالل            . )١٦(مدارس االبتدائية للفوارق بني اجلنسني لل   
كليتــها للتربيــة برناجمــا دراســيا يف التعلــيم الــشامل وهــي مــادة إلزاميــة يــتعني أن يأخــذها مجيــع   

وميثل هذا الربنامج الدراسي جانبا من هدف اجلامعة للوفاء هبـدف التعلـيم             . املدرسني املتدربني 
  .تدربني على الصعيد االبتدائي والثانوي على حد سواءللجميع وهو متاح للم

__________ 
 .املرجع نفسه  )١٤(  

 .٦١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 اســتكماالت للتقريــر املتعلــق باتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة         -وزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة     )١٦(  
 .٢٠٠٩ لعام
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وباملثل، يواصل املدرسون يف املؤسسات االبتدائية، والثانوية والتعليم العاملي االشـتراك             
والبيانــات املتعلقــة بالتحــصيل . )١٧(يف حلقــات العمــل املتعلقــة بالتوعيــة بــالفوارق بــني اجلنــسني

ة بـني اجلنـسني يف التعلـيم يبلـع عنـها يف الغالـب مـن                 واملـساوا . على أساس نوع اجلنس حمدودة    
 للغـة االنكليزيـة،   ٦ و ٤ناحية أمناط االلتحاق والتحـصيل يف املـستويات االبتدائيـة يف الـسنتني            

والتحصيل يف مستويات املدارس الثانوية العليا على أساس امتحـان          . واللغة الساموية واحلساب  
ادة الثانويــة العليــا يف منطقــة احملــيط اهلــادئ اإلقليميــة الــشهادة املدرســية يف ســاموا، وهــي الــشه

  .)١٨(ليس مصنفا حسب نوع اجلنس
  

  الوصول، واالشتراك والتحصيل يف التعليم ونوع اجلنس  ٣- ٥  
 ألقــت ٢٠٠١أظهــرت دراســة حبثيــة أجرهتــا وزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة يف عــام   

ك والتحــصيل التعليمــي مــيال يف صــاحل الــضوء علــى فــرق بــني اجلنــسني يف الوصــول، واالشــترا 
علـى املـستويات األساسـية يف       ] للبـنني [ويف التعلـيم يعـين جتـين التحـصيل          . الفتيات على الفتيان  

ومن شأن تضاؤل اشتراكهم يف الفـرص       .  أهنم يعملون من منطلق ضعيف جدا      ٦ و   ٤السنتني  
ويـسهم كـل ذلـك يف تـضاؤل         . الثانوية والالحقة للثانوية أن يكون مسة لقاعدة ابتدائية ضـعيفة         

ــدرة علــى        ــضاؤل الق ــد، وت ــدم، واخلــادم، والقائ ــة للمق ــق التوقعــات التقليدي ــى حتقي القــدرة عل
وحيتاج سكان ساموا الشباب وحـوايل نـصفهم        . السيطرة على أساليب احلياة وأوضاع املعيشة     

ن هتميـشهم   من الذكور إىل سياسات واستراتيجيات حمددة هتدف إىل تغيري األوضاع الناجتة عـ            
والتكـاليف  . من سـن مبكـرة جـدا، لـسنوات سـنهم املدرسـي وخـرباهتم بعـد التعلـيم املدرسـي                    

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع بسبب عدم االعتـراف بتـهميش الفتيـان يف إجـراءات حمـددة                
ــة    ــسنوات اخلمــس إىل العــشر املقبل ــصدقها العقــل يف ال ــدأ اإلجــراءات  . اآلن مل ي وميكــن أن تب

حتديـد جمـال تركيـز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والتعلـيم للجميـع لتناسـب قـضايا سـاموا                      بإعادة  
  . )١٩(املرتبطة بالفتيان وليس الفتيات

__________ 
؛ وزارة  ٢٠٠٩الحظات اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة فيمـا يتعلـق باسـتبيان بـيجني لعـام                         م  )١٧(  

 .٢٠٠٩ استكماالت للتقرير املتعلق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة لعام -التعليم والرياضة والثقافة 

 .املرجع نفسه  )١٨(  

؛ وزارة التعلــيم ٢٠٠٩املــرأة فيمــا يتعلــق باســتبيان بــيجني لعــام  مالحظــات جلنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد    )١٩(  
 .٢٠٠٩ استكماالت للتقرير املتعلق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة لعام -والرياضة والثقافة 
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  تعليم صحة األسرة  ٤- ٥  

استمرت برامج تعليم صحة األسرة يف الفترة قيد االستعراض مـن خـالل عمـل قطـاع               
اث من اإلجناز، وتنوع املهـارات والفـرص   حنو تر(وبرنامج تالفو   . الصحة ووزارة شؤون املرأة   

، وهــو )عــن طريــق الوحــدة وتالفــو الــيت تعــين يف الواقــع الــشخص الــصغري الــسن بلغــة ســاموا   
برنامج مشترك بني وكالة األمـم املتحـدة وحكومـة سـاموا يعـاجل قـضايا الـشباب وهـو برنـامج                

ويقـدم  . يـة االجتماعيـة   مدته مخـس سـنوات تنـسقه وزارة شـؤون املـرأة، واجملتمـع احمللـي والتنم                
برنامج تالفو املساعدة التقنيـة والتمويليـة لطائفـة مـن الـربامج الفرعيـة مثـل إنـشاء بـرامج إعانـة            
املشاريع التجارية اجلديدة وإدرار الدخل، ومهارات اكتساب الـرزق للـشباب رواد املـشاريع،              

تصدي لفـريوس نقـص     وحتسني تقدير الذات ومن خالل التدريب على تنمية مهارات احلياة بال          
املناعة البشرية واإليدز، وعدم املساواة بني اجلنـسني والعنـف العـائلي، وتـدريب الـشباب علـى                  

ويـدعم برنـامج    . مهارات القيادة والتفاوض ومتكـني الـشباب أعـضاء الربملـان مـن صـنع القـرار                
 ٢٩  و١٢ن تالفو تنفيذ استراتيجية تنمية ساموا فيما يتعلق بتنميـة الـشابات والـشباب بـني سـ       

وميثل هذا الربنامج اإلطار التنفيذي لسياسة ساموا للـشباب متـشيا مـع اسـتراتيجية تنميـة                 . عاما
ويوجد مقر برنامج تالفو مع ُشـعبة الـشباب التابعـة لـوزارة             . ٢٠٠٤-٢٠٠٢ساموا يف الفترة    

شؤون املرأة ويعمل مع جلنـة استـشارية وطنيـة للـشباب تتـألف مـن أعـضاء كبـار مـن وزارات                   
ــة، ومنظمــة اجملتمــع املــدين، ومــديرين شــباب عــن طريــق       احلكومــة، واملنظمــات غــري احلكومي

وفضال عن ذلـك،    . منظمات قائمة على العقيدة وممثلني اثنني من مجاعات شباب القرية خمتارة          
وجــاري تنفيــذ العمــل األويل املتعلــق . وافــق جملــس الــوزراء علــى إنــشاء جملــس وطــين للــشباب

  .بتشكيل اجمللس
  

  استعداد املرأة: ٦املادة     
ــل           ــا املقب ــة يف تقريره ــدم احلكوم ــأن تق ــة ب ــساموا، أوصــت اللجن ــر األخــري ل يف التقري

معلومــات شــاملة عــن االجتــار بــاملرأة واســتغالل املــرأة يف البغــاء، مبــا يف ذلــك عــن طريــق عــدم  
.  تـرك البغـاء    تشجيع الطلب على البغاء واختاذ تدابري إلعادة تأهيل ودعم املـرأة الـيت ترغـب يف               

ــذلك         ــت، وكـ ــسوحات أجريـ ــات أو مـ ــن أي دراسـ ــالغ عـ ــى اإلبـ ــة علـ ــجعت احلكومـ وشـ
  .تدابري متخذة ملنع االجتار ومساعدة الضحايا أي عن

  
  البغاء يف ساموا  ١- ٦  

ــة لعــام     ــه   ٢٠٠٦أشــار حتليــل احلال  بــشأن النــساء واألطفــال والــشباب يف ســاموا إىل أن
، أصـبح البغـاء مـصدر قلـق متزايـد         ميثلن جمموعـة غـري مرئيـة       حني أن النساء املشتغالت بالبغاء     يف
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وقد ألقي الضوء على قضية الشابات الالئي يلجـأن إىل االشـتغال بـاجلنس يف برنـامج                  .ساموا يف
 ‘سـي سـي   ’وادعت شابة باسـم مـستعار       .  سنوات ٣ دقيقة منذ    ٣٠تلفزيوين وثائقي شائع مدته     

يف هذا الربنامج الوثائقي أهنا بـدأت تكـسب املـال      منتمية ألسرة منخفضة الدخل جرت مقابلتها       
وهـن مـدركات    . عن طريق البغاء يف سن صغرية جدا وهلا صديقات يعملن أيـضا يف هـذا اجملـال                

ــة      ــاطر الـــصحية مثـــل األمـــراض الـــيت تنتقـــل باالتـــصال اجلنـــسي، وفـــريوس نقـــص املناعـ للمخـ
  . املأمون باستخدام الرفاالتاإليدز يف هذا النوع من املهن ويدعني ممارسة اجلنس/البشرية

  املسح املتعلق باالشتغال باجلنس  ٢- ٦  
وقـت كتابـة هــذا التقريـر، أرجـئ إجــراء مـسح بـشأن حتليــل احلالـة املتعلـق باالشــتغال           
وقامت بتنسيق هذا املـسح ُشـعبة البحـث، والـسياسة، والتخطـيط وجتهيـز املعلومـات                 . باجلنس

. روع العنــف املرتكــب علــى أســاس نــوع اجلــنسالتابعــة لــوزارة شــؤون املــرأة كجــزء مــن مــش
وحـىت اآلن، مل تـودع      . ‘البغـاء واالجتـار بنـساء وأطفـال سـاموا         ’ويشمل نطاق أهـداف املـسح       

بيانــات أو أي تقــارير رمسيــة أو حــاالت معروفــة لــدى وزارة الــشرطة والــسجون أو لــدى   أيــة
لــك، بــسبب تزايــد القلــق ومــع ذ. املنظمــات غــري احلكوميــة بــشأن االجتــار بالنــساء أو األطفــال

املنطقـــة بـــشأن هـــذه القـــضية، ُعقـــدت عـــدة اجتماعـــات إقليميـــة ضـــمت وزارة الـــشرطة    يف
 وحدة اجلـرائم عـرب الوطنيـة، واهلجـرة، ومكتـب املـدعي العـام مـن سـاموا حيـث                      -والسجون  

يلزم تعاوهنا لوضع آليات وتـدابري خاصـة للقـضاء علـى تلـك األفعـال حـسبما يقتـضيه القـانون                      
  .، وعلى وجه التحديد اتفاقية الهايالدويل

  
  املرأة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     

يف تعليقاهتـا اخلتاميـة علــى التقريـر األخــري، أوصـت اللجنــة بـأن ُتطبــق احلكومـة تــدابري         
 للجنـة، بزيـادة     ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة          ٤، مـن املـادة      ١خاصة مؤقتـة وفقـا للفقـرة        

وباإلضــافة إىل ذلــك، أوصــي بــأن تــضطلع .  يف الربملــان ويف هيئــات احلكــم احمللــيعــدد النــساء
احلكومــة حبمــالت توعيــة بــشأن أمهيــة اشــتراك املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة ويف مناصــب 

) و( ٢صنع القـرار بغيـة القـضاء علـى التقاليـد والعـادات الـيت متيـز ضـد املـرأة، وفقـا للمـادتني                          
وطلبت توصية أخرى من اللجنة يف إطـار هـذه املـادة أن ختـيم احلكومـة        . اقيةمن االتف ) أ( ٥ و

بانتظــام أثــر تلــك التوعيــة، مبــا يف ذلــك التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، لــضمان أن تــؤدي إىل حتقيــق   
  .األهداف املنشودة وأن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات شاملة عن النتائج اليت حتققت
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   الوزاريةاملرأة يف املناصب  ١- ٧  
 عامــا للــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء،  ٢١يف حــني يبلــغ ســن االقتــراع يف ســاموا   

.  لترشــيح نفــسه لعــضوية الربملــان  ‘رئــيس’ أو ‘ماتــاي’ينبغــي أن يكــون الفــرد حــامال للقــب   
 للمـرة األوىل جمموعـة أكـرب        ٢٠٠٦، شهدت انتخابات البلد عـام       ٤ذكر يف إطار املادة      وكما

وهـذه الزيـادة يف األعـداد نتيجـة مباشـرة           . ملتنافـسات علـى مقعـد يف الربملـان        بكثري من النـساء ا    
جلهود الدعوة، والتوعية والتثقيـف الـيت تبـذهلا املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تركـز علـى املـرأة                  

وتنافــست مثانيــة عــشرة امــرأة مــن دوائــر انتخابيــة خمتلفــة للفــوز مبقعــد    . الــسياسة والقيــادة يف
ــان  يف ــن   ). ١-٣٨جــى الرجــوع إىل اجلــدول   ُير(الربمل ــألف الربملــان م  عــضوا وجنــح  ٤٩ويت
هؤالء املرشحات الثمانية عشرة يف دخول الربملان، وتعمل ثالثة منهن حاليـا كـوزيرات               من ٤

ــا وزارة شـــؤون املـــرأة، ووزارة الـــصحة جملـــس الـــوزراء لـــيف  ، ووزارة االتـــصاالت وتكنولوجيـ
 أيـضا احتمـاال أكـرب النتخـاب املرشـحات للربملـان          ١-٣٨وتبني األرقـام يف اجلـدول       . املعلومات

ــة بنظــرائهن الــذكور  ٥:١نــسبة ( وميثــل هــذا يف الواقــع حتــسنا هامــا مــن   ). ٧:١نــسبة ( باملقارن
 حيث تنافس ست إناث فقـط علـى مقعـد ويف حـني كانـت هنـاك ثـالث                    ٢٠٠١انتخابات عام   

وهذه التطورات يف اشـتراك  .  هذا الوقتبرملانيات مل ُتعني إال واحدة وزيرة يف جملس الوزراء يف         
نـسب  وُي. املرأة يف السياسة نتيجة مباشرة لربامج الدعوة والتوعيـة الـيت أجريـت قبـل االنتخابـات                

الفضل أيضا إىل محالت حقوق اإلنسان الكثرية اليت قامت هبا املنظمات غري احلكوميـة األخـرى                
  .املرأة على دخول السياسةووزارات احلكومة اليت قامت مجيعها بدور يف تشجيع 

  
  ١- ٣٨اجلدول     
  عدد النساء املرشحات يف الربملان حسب السنة    

  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ١٩٩٦  ١٩٩١  ١٩٨٨  ١٩٨٥  ١٩٨٢  ١٩٧٩  ١٩٧٦  السنة

                    
عــــــــــــــدد
  ١٨  ١٠  ٩  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥ املرشحات
عــــــــــــــدد
ــضوات عــــ

  ٤  ٣  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٢  الربملان
  .يف ساموا* ٢٠٠٦ العد االبتدائي النتخابات عام - املكتبة الربملانية: املصدر

  
ويــؤدين . ويــشترك النــساء ضــمن األحــزاب الــسياسية كعــضوات بــصفتهن الشخــصية   

أدوارا رئيسية يف تعبئة الـدعم للحـزب بـني الناخبـات ويف تعزيـز متثيـل املـرأة ويـشتركن بـصفة                       
  .اتعامة يف دعم أزواجهن أو أقارب أسرهن اللذين خيوضون االنتخاب
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  برامج التثقيف والتوعية  ٢- ٧  
بفـــضل جهـــود شـــبكة إينـــيالو النـــسائية للقائـــدات، أســـفرت حلقـــة عمـــل تدريبيـــة      

 عـن إنـشاء جتمـع للمـرأة         ٢٠٠٥للمرشحات احملتمالت يف ذكرى اليوم الدويل للمرأة يف عـام           
الــذي ُيركــز أساســا علــى بنــاء قــدرات املرشــحات ليــتمكّن مــن ممارســة الــضغط فيمــا يتعلــق      

للبنـات يف املـدارس     ’ برملـان الـشابات   ‘وميثل عقد دورة لـ     . لقضايا املختلفة ذات الصلة باملرأة    با
أيضا مبادرة من شـبكة إينـيالو النـسائية للقائـدات هتـدف إىل تعزيـز صـفات ومهـارات القيـادة           

 دورة ٢٠٠٨كما استضافت ُشعبة الشباب يف وزارة شـؤون املـرأة يف عـام         . للبنات والشابات 
ويتمثـل  . ٢٠٠٨ديـسمرب  /يف مبىن الربملان خلرجيي املدارس يف كـانون األول ’ ملان الشباب بر‘لـ  

ــة       ــصة البالغـ ــام احلـ ــشباب يف نظـ ــان الـ ــانيني لربملـ ــار الربملـ ــسية الختيـ ــتراطات الرئيـ ــد االشـ أحـ
وهذه املمارسة املتعلقة باختيار الربملانيني من الدوائر االنتخابية مل ُتـسبب           . املائة لإلناث  يف ٥٠

بأي حال من األحوال أي ردود فعل سلبية من اجملتمع احمللي أو من مكتب اجلمعيـة التـشريعية                  
  .الذي ساعد يف إدارة هذه الدورات

وتواصل احلكومة باالشتراك مـع املنظمـات غـري احلكوميـة االضـطالع بـربامج التوعيـة                   
نظمـــات وبوجـــه خـــاص، يـــوفر عمـــل امل. وبنـــاء القـــدرات للنـــساء يف مناصـــب صـــنع القـــرار

احلكوميـة الـيت حتتـل الـصدارة يف حلقـات العمـل هـذه مـن قبيـل مظلـة سـاموا للمنظمـات              غـري 
احلكوميــة، ومنظمــة مابوســاغا أو إيغــا، والرابطــة املــسيحية للــشابات، بــرامج حملــو األميــة    غــري

ويـستمر حـصول    . القانونية والتدريب على القيادة للقائدات القرويـات وللـشابات يف املـدارس           
بنــاء القــدرات بالربملانيــات احملــتمالت والربملانيــات الــشابات علــى الــدعم بفــضل عمــل   بــرامج 

وجيـري أيـضا تعزيـز بنـاء قـدرات املـرأة علـى القيـادة وصـنع                  . شبكة إينيالو النـسائية للقائـدات     
القـــرار مـــن منظـــور تنميـــة قـــدرات الـــشباب يف إطـــار عمـــل ُشـــعبة الـــشباب التابعـــة لـــوزارة  

  .املرأة شؤون
  

  نساء يف مناصب اإلدارة التنفيذيةال  ٣- ٧  
يستخدم نـساء سـاموا إجنـازاهتن التعليميـة ومواصـفات اخلـربة ذات الـصلة ألداء أدوار                    

قيادية وإدارية كما يتضح مـن الزيـادة يف عـدد النـساء الالئـي يـشغلن مناصـب رفيعـة املـستوى               
اء يف املناصـب   الزيـادة يف عـدد النـس    ١-٤٧ويـبني اجلـدول     . وزارات احلكومة والـشركات    يف

الرفيعة املستوى وخباصة االرتفـاع اهلائـل يف عـدد النـساء الالئـي يـشغلن مناصـب برتبـة وكيـل                    
  .ومساعد املسؤول التنفيذي األول
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  ١- ٤٧اجلدول     
ــشريعية             ــات الت ــة واهليئ ــساء يف احلكوم ــغلتها الن ــيت ش ــستوى ال ــة امل ــة الرفيع املناصــب اإلداري

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠١عامي   يف

  موعاجمل  املنصب
٢٠٠١  

  عدد النساء
٢٠٠٨  

  عدد النساء
٢٠٠٩  

  عدد النساء
  ٤  ٤  ٣  ٤٩  عضوات الربملان

  ٣  ٣  ١  ٩  وزيرات يف جملس الوزراء
  )٢٠٠١ (٢٦  رئيسات وزارات احلكومة

٢٠٠٨ (١٣(  
٥  ٤  ٦  

  ٥  ٦  ٢  ٢١  رئيسات هيئات تشريعية
ــة    ــاء وزارات احلكومـ ــساعدات رؤسـ ــيالت، مـ  /وكـ

  اهليئات التشريعية
  ٤٨  ٣١  ١٨  

    
  النساء يف جمالس اهليئات العامة  ٤- ٧  

ومـع أن اجلـدول   .  عدد النساء يف كل من جمـالس اهليئـات العامـة           ١-٦١ُيبني اجلدول     
يعكس عضوية مهيمنـة للـذكور علـى هـذه اجملـالس، ُتظهـر الـسنوات األربعـة املاضـية حـدوث                      

جـــود أربـــع نـــساء  تغـــري طفيـــف يف عـــدد النـــساء املختـــارات كعـــضوات يف اجملـــالس، مـــع و  
واحلاجة إىل زيادة اشتراك النساء يف جمالس اهليئات العامة ملحوظة وتـدعو احلاجـة     . كرئيسات

إىل مواصــلة الــضغط مــن منظــور وزارة شــؤون املــرأة بوصــفها اآلليــة الوطنيــة للمــرأة مــن أجــل 
  .زيادة متثيل املرأة يف جمالس اهليئات العامة

  
  املنظمة

ــدد  عـــــــــ
  اإلناث

ــدد  عــــــــــ
  رئيسال  الذكور

  ذكر  ٨  ٢  جملس تعويض احلوادث
  ذكر  ١٤  صفر  جملس شركات املتاجر الزراعية

  ذكر  ١٠  صفر  جملس هيئة املطار
  أنثى  ٢  ٣  جملس خدمات احلاسوب احملدودة

  أنثى  ٩  ١  جملس مصرف ساموا للتنمية
  ذكر  ٦  ٢  جملس شركة القوى الكهربائية

  ذكر  ٧  ٢  جملس الرقابة على األفالم
  ذكر  ٦  ٤  ركة اإلسكانجملس ش

  ذكر  ١٠  ١  جملس األراضي
  ذكر  ٩  صفر  جملس هيئة النقل الربي
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  املنظمة
ــدد  عـــــــــ
  اإلناث

ــدد  عــــــــــ
  رئيسال  الذكور

  ذكر  ١٠  ١  جملس املشروبات الكحولية
  أنثى  ٤  ٥  جملس املؤسسة الوطنية للكلى

  أنثى  ٣  ٤  اجمللس الوطين للخدمات الصحية
  أنثى  ٧  ٣  اجمللس الوطين لصندوق االدخار

  ذكر  ٥  ٢  جملس اإلخراج املشروط
  ذكر  ٨  ٣  جملس التخطيط وإدارة احلضر

  ذكر  ٣  ١  جملس اخلطوط اجلوية البولنيزية احملدودة
  ذكر  ٨  ١  جملس مراقبة األسعار

  ذكر  ٣  ٤  جملس املكتب االستئماين العام
  ذكر  ١٠  ١  جملس منظمة البحث العلمي
  ذكر  ٨  ٢  جملس شركة ساموا لألراضي

  أنثى  ٥  ١  جملس شركة ساموا للتأمني على احلياة
  ذكر  ٨  ١  جملس هيئة موانئ ساموا

  ذكر  ١٠  صفر  جملس شركة ساموا للنقل البحري
  ذكر  ١٤  صفر  جملس مرافق األلعاب الرياضية يف ساموا

  ذكر  ٤  ٢  جملس ساموا للهواتف
  ذكر  ٩  ١  جملس شركة ساموا االستئمانية للعقارات

  ذكر  ٩  ٢  جملس هيئة مياه ساموا
  ذكر  ٤  ٢  جليدجملس ساموا للبث اإلذاعي ا
  ذكر  ٩  ١  جملس جامعة ساموا الوطنية

  ذكر  ١٣  ٣  جملس هيئة ساموا ملرافق األلعاب الرياضية
  ذكر  ٩  ٤  جملس ساموا ملكتب الزوار

    ذكر  ٥  ٤  جملس هيئة ساموا للمؤهالت
  التمثيل واالشتراك على الصعيد الدويل: ٨املادة     

 يف اشـتراك املـرأة علـى مـستوى اإلدارة           منذ التقرير السابق، كانت هناك زيادة طفيفـة         
ويـبني اجلـدول أدنـاه عـدم حـدوث تغـري كـبري يف اشـتراك املـرأة                   . العليا يف السلك الدبلوماسـي    

ومــا زال الرجــال يهيمنــون علــى املناصــب القياديــة . البعثــات اخلارجيــة منــذ التقريــر الــسابق يف
  .البعثات اخلارجية منذ التقرير السابق يف
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  السلك الدبلوماسياملرأة يف     
  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  

  اجملموع  الرتبة
ــدد  عــــــ
  اجملموع  النساء

ــدد  عــــــ
  اجملموع  النساء

ــدد  عــــــ
  اجملموع  النساء

ــدد  عــــــ
  اجملموع  النساء

ــدد  عــــــ
  النساء

  صفر  ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر  ١  كبري اإلداريني التنفيذيني/سكرتري دائم
  ٢  ٥  ٣  ٥  ٢  ٤  ١  ٤  ٢  ٥  لتنفيذينيمساعد كبري اإلداريني ا/وكيل

  ٩  ١٥  ٦  ٨  ٨  ١٠  ٧  ١٠  ٨  ١٠  أقدم/موظفون رئيسيون
  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  ٤  مفوضون سامون/سفراء

  صفر  ٢  صفر  ٢  صفر  ١  صفر  ٢  صفر  ٢  قنصل فخري
  ٣  ٤  ٣  ٤  صفر  صفر  ٢  ٢  ١  ١  مستشار/وكيل رئيس بعثة

  ٢  ٣  ٢  ٢  ٤  ٤  ٢  ٢  ٤  ٤  سكرتري أول
  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  صفر  ١  ١  سكرتري ثان

    
  اجلنسية: ٩املادة     

  .مل حيدث تغيري منذ التقرير السابق  
  

  التعليم: ١٠املادة     
فيما يتعلق بالتقرير السابق، مل تسجل تعليقات وشواغل حمددة من اللجنـة فيمـا يتعلـق         
  :لى النحو التايل موثقا ع٢٠٠٥وهناك استكمال للتقدم الذي أحرز منذ عام . هبذه املادة

  
  الربنامج الوطين للتعليم للجميع وخطة العمل املتعلقة به١- ١٠

أسفر اشتراك احلكومة من خالل وزارة التعليم والرياضة والثقافـة يف املـؤمترات العامليـة        
ويتمــشى هــذا مــع التــزام  . للتعلــيم للجميــع عــن وضــع خطــة العمــل الوطنيــة للتعلــيم للجميــع   

 حــسبما تأكــد مــن جديــد يف  ٢٠١٥ف التعلــيم للجميــع حبلــول عــام  احلكومــة بتحقيــق أهــدا 
أبريـل عـام    /اإلعالن العـاملي ملـؤمتر التعلـيم للجميـع الـذي ُعقـد يف داكـار، الـسنغال، يف نيـسان                    

ــام   ٢٠٠٠ ــة ع ــة لأللفي ــام     ٢٠٠١، واألهــداف اإلمنائي ــادئ لع ــل احملــيط اهل ــيم حمف ، وخطــة تعل
، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة      ٢٠٠٥تدامة لعام   ، وعقد التعليم من أجل التنمية املس      ٢٠٠١

وتعتـرف خطـة عمـل سـاموا الوطنيـة          . القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف سـاموا             
ــة،       ــيهم األطفــال ذوو اإلعاق ــع األطفــال، مبــن ف ــيم جلمي ــاحلق يف التعل ــع ب ــيم للجمي ــوفري التعل لت

امتثلـت ملتطلبـات وضـع خطـة عمـل          ومـع أن سـاموا      . بوصفه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان     
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مستقلة وقائمة بذاهتا لتوفري التعليم للجميع، أدرجت األنشطة املتبقية املطلوبة لتحقيـق أهـداف              
تـوفري التعلــيم للجميـع يف الــسياسات واخلطــط االسـتراتيجية لــوزارة التعلـيم والرياضــة والثقافــة     

  . )٢٠(٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة 
  
  أهداف التعليم  ١- ١- ١٠ 

  :حكومة ساموا أيضا باألهداف الوطنية التالية فيما يتعلق بالتعليماعترفت   
  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع؛  •   
  تعزيز األشكال املختلفة للتعليم الثانوي والتعليم املهين؛  •   
  جعل التعليم العايل يف متناول اجلميع؛  •   
  بسهولة؛جعل املعلومات التعليمية واملهنية متاحة   •   
  اختاذ تدابري لتشجيع االنتظام يف املدارس وخفض معدالت التسرب؛  •   
  كفالة املساواة يف احلصول على التعليم؛  •   
  القضاء على األمية بني النساء؛  •   
  حصول املرأة على التدريب املهين، والعلم والتكنولوجيا والتعليم املستمر؛  •   
  ائمني على التمييز؛تطوير التعليم والتدريب غري الق  •   
  .)٢١(ختصيص موارد كافية لرصد تنفيذ إصالحات التعليم  •   

  
  نسبة الفتيات إىل الفتيان يف املدارس الثانوية  ٢- ١- ١٠ 

ُيرجــى الرجــوع (بفحــص نــسبة التحــاق الفتيــات إىل الفتيــان علــى املــستوى الثــانوي     
وكانـت مـستويات   . لتحـاق ، يتبني أن االجتاه يـنعكس هبيمنـة اإلنـاث علـى اال        )٤٣الشكل   إىل

ــا بنــسبة اثــنني إىل ســتة مــن مائــة يف مجيــع الــسنوات مــن       ٢٠٠٠التحــاق اإلنــاث أعلــى تقريب
.  أكــرب فجــوة بــني اجلنــسني يف هــذا التحليــل بالسلــسلة الزمنيــة ٢٠٠٦وأظهــرت . ٢٠٠٦ إىل

ا ملعاجلـة  وهذا ُيشكل قلقا إزاء الذكور ويزيد احلاجة إىل إعـادة تركيـز سياسـاتنا واسـتراتيجياتن              
  .قضايا الفتيان بدال من الفتيات

__________ 
وزارة التعلـيم والرياضـة والثقافـة، مالحظـات مـستكملة للتقريـر املتعلـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال               )٢٠(  

 .٢٠٠٩تمييز ضد املرأة لعام ال

وزارة التعلـيم والرياضـة والثقافـة، مالحظـات مـستكملة للتقريـر املتعلـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال               )٢١(  
 .٢٠٠٩التمييز ضد املرأة لعام 
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ــشكل  ــس: ٤٣الـ ــاق ــــنـ ـــاتبة التحـ ــننيإىل ، البنـــ ـــ يف التعليالبـ ـــم الثانــــ ـــالوط(وي ـــ ، )ينـــ
٢٠٠٦-٢٠٠٠

                          ٤٤  
  )٢٠٠٦-٢٠٠٠(نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي 

        
  
            
        
  

  
  انويــناث يف التعليم الثالتحاق اإل                
 التحاق الذكور يف التعليم الثانوي                

  
  

  ٢٠٠٣   ٢٠٠٢   ٢٠٠١  ٢٠٠٠%   ٤٥    وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: املصدر
                          ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   ٢٠٠٤  

  لتعليم الثانويايف مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق اإلمجايل 
يستخدم مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق اإلمجايل باملـدارس الثانويـة لتقيـيم           

وحيسب معدل االلتحاق اإلمجـايل ومعـدل       . الفروق بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس الثانوية      
ويـبني  .  عامـا  ١٧ إىل   ١٣االلتحاق الصايف للتعليم الثانوي باستخدام اجملتمـع البـالغ مـن العمـر              

 أنــه مــع أن التفاوتــات بــني اجلنــسني علــى املــستوى االبتــدائي كانــت ضــئيلة ويف    ٤٤الــشكل 
حدود املستويات املقبولة، اتسعت الفجوة بني اجلنـسني علـى املـستوى الثـانوي بـصورة كـبرية                  
ــع        ــاث يف مجيـ ــاحل اإلنـ ــة يف صـ ــات اإلمجاليـ ــت االلتحاقـ ــث كانـ ــدل حيـ ــار العـ ــاوزة معيـ متجـ

  .)٢٢(السنوات
  
  
  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢٢(  
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  ٤٤الشكل     
  ٢٠٠٦-٢٠٠٠ ،)الوطين(مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق اإلمجايل للمستوى الثانوي     

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٠(التعليم الثانوي  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق اإلمجايل يف
  
            
  
  

 □ إناث    □ذكور                  
  
  
  
  

  .ة والثقافة وزارة املالية ،سامواوزارة التعليم والرياض: املصدر
    

  التعليم الثانوييف  لصايفمؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق ا    
 لتقيـيم   ُيستخدم مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل االلتحاق الصايف يف التعليم الثـانوي             

 أن املــستوى ٤٥وُيــبني الــشكل . الفــروق بــني اجلنــسني يف املرحلــة الالحقــة للتعلــيم االبتــدائي 
وتراوح مؤشـر التكـافؤ بـني اجلنـسني         . ٢٠٠١املرتفع للتفاوت بني اجلنسني قد نقص منذ عام         

  .)٢٣(٢٠٠٦ يف عام ٠،٨٢ إىل ١،١٨لصاحل اإلناث بني 
  
  
  
  
  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢٣(  
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ــانوي     : ٤٥الــشكل  مؤشــر التكــافؤ بــني اجلنــسني ملعــدل االلتحــاق الــصايف للمــستوى الث

  ٢٠٠٦-٢٠٠٠، )الوطين(
  

   )٢٠٠٦-٢٠٠٠( بني اجلنسني ملعدل االلتحاق الصايف يف التعليم الثانوي مؤشر التكافؤ
  
  
  
    
  

 □   إناث □ذكور                 
  
  
  
  

  .وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: املصدر
  

  ٨مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل البقاء للسنة 
 بتقييم الفروق بـني اجلنـسني   ٨قاء للسنة يستخدم مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل الب    

، ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠١ أنـه يف مجيـع الـسنوات مـن           ٤٩ويـبني الـشكل     . يف إمتام املرحلة االبتدائية   
، ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٥ومــن .  أكثــر مــن الــذكور ٨كــان مــن األرجــح بقــاء اإلنــاث إىل الــسنة   

  .)٢٤(١,٠٥ إىل ٠،٩٥استقر مؤشر التكافؤ بني اجلنسني عند 

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢٤(  
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  ٢٠٠٦-٢٠٠١، )الوطين (٨مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل البقاء إىل السنة : ٤٩ل الشك

  
  ٢٠٠٦-٢٠٠١، )الوطين (٨مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ملعدل البقاء إىل السنة 

  
    
    
  
  □   إناث  □ذكور             

  
  
  
  
  

  .وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: املصدر
  

  تكافؤ بني اجلنسني ملعدالت االنتقالمؤشر ال
االنتقال من املستوى االبتدائي إىل املـستوى الثـانوي علـى الـصعيد الـوطين،          زاد معدل     
ومؤشر التكافؤ بني اجلنـسني ملعـدالت االنتقـال إىل املـستوى الثـانوي يقـيس                . ٢٠٠٠منذ عام   

. )٢٥(دائية ودخـول املدرسـة الثانويـة      التقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف إمتام املرحلة االبت         
  . أنه كان هناك تفاوت بني اجلنسني يف السنوات األقرب عهدا٥٠ويبني الشكل 

  
  
  
  
  
  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢٥(  
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  ٥٠الشكل     
على ( بني اجلنسني ملعدل االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي كافؤمؤشر الت    

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٠ ،)الصعيد الوطين
  

ــانوي    مؤشــر التكــافؤ بــني اجل  ــيم الث ــدائي إىل التعل -٢٠٠٠نــسني ملعــدل االنتقــال مــن التعلــيم االبت
٢٠٠٦( 

  
  
        
  
  
  
  
  □   إناث  □ذكور              

  
  
  
  
  .وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: ملصدرا  
  

  املدرسني/نسبة املدرسات
ــشكالن     ــرض ال ــة للمدرســات واملدرســني   ٥٢ و ٥١يع ــسبة املئوي ــستوى   الن ــى امل  عل

وعلـى املـستوى االبتـدائي، يوجـد عـدد        . ٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠٠االبتدائي والثانوي، من عام     
 يف املائــة مــن ٧٠ومتثــل املدرســات مــا يربــو علــى  . كــبري مــن املدرســات باملقارنــة باملدرســني 

. س يف املائة مـن قـوة التـدري        ٣٠املدرسني يف املستوى االبتدائي، يف حني ميثل الذكور أقل من           
ــانوي، هنــاك قــدر أكــرب مــن املــساواة بــني اجلنــسني     حيــث ميثــل الــذكور  . وعلــى املــستوى الث

  .)٢٦( يف املائة يف مهنة التدريس الثانوي٥٠املائة إىل  يف ٤٧
  
  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٢٦(  
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  ٥١كل ـــالش    
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٠، )على الصعيد الوطين(نسبة املدرسني واملدرسات يف التعليم االبتدائي     

  )٢٠٠٦-٢٠٠٠(ت يف املستوى االبتدائي نسبة املدرسني واملدرسا
 

  
  
  
        
    
     
  □    مدرسات□مدرسون                

  
  
  
  ٢٤             ٢٧      .وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: املصدر   
  

  ٥٢الشكل     
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٠ ،)على الصعيد الوطين(نسبة املدرسني واملدرسات يف التعليم الثانوي     

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٠(نسبة املدرسني واملدرسات يف املستوى الثانوي 
 

  
  
  
  
  □    مدرسات□مدرسون                  

  
  
      

  
  

   منح دراسية١٠,٢    ٤٧        وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة املالية، ساموا: املصدر
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مـدى الـسنوات القليلـة      زاد عدد املنح الدراسية لإلناث والذكور علـى حـد سـواء علـى                 
املاضية يف إطار املعونة النيوزيلندية، واملعونة االسترالية وبرنامج منظمة الصحة العاملية للمـساعدة             

وقد زاد عدد املنح الدراسية اليت ُمنحت لإلناث يف مجيع الفئـات الـثالث   . اإلمنائية للبلدان النامية 
 إىل ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام   ٦زيـادة مـن     (ميـة    بوجه خاص مبتابعة املـواد العل      الفتياتمن اهتمام   

 أن عــدد اإلنــاث يف مجيــع الفئــات العامــة ١-٤٧ويــبني اجلــدول ). ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ٢٥
  .)٢٧(٢٠٠١ باملقارنة بعام ٢٠٠٨الثالث قد حتسن فيما يتعلق باألعداد يف عام 

  
  ١- ٤٧اجلدول     

  ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ملنح الدراسية اخلارجية يف عامي     
  اجملموع  ذكور  إناث  املقرر التعليمي/سنةال

  ٢٨  ١١  ١٧   جتارة٢٠٠١
  ٣٠  ٢٤  ٦  علوم  
  ٣٣  ١٢  ٢١  آداب  

  ٩١  %)٥١,٦ (٤٧  %)٤٨,٣ (٤٤  اجملموع
  ٤١  ١٥  ٢٦   جتارة٢٠٠٨

  ٦١  ٣٦  ٢٥  علوم  
  ٦٤  ٣١  ٣٣  آداب  

  ١٦٦  )٤٩ (٨٢  )٥١ (٨٤  اجملموع
  ).اسية ُشعبة املنح الدر-املصدر؛ وزارة اخلارجية (

  
  الصحة والنشاط البدين يف قطاع التعليم  ٣- ١٠  

ــوزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة       . علــى الــصعيد الــوطين، ختــضع األلعــاب الرياضــية ل
، وضعت الوزارة السياسة الوطنية لأللعـاب الرياضـية، الـيت ُصـممت لتحـسني         ٢٠٠٧عام   ويف

ب الرياضـية وتقـدمي التوجيـه للقطـاع         التنسيق بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف قطـاع األلعـا         
وجـرى التـدريب    . )٢٨(فيما يتعلق بأدوارهم ومسؤولياهتم علـى مـدى الـسنوات اخلمـس التاليـة             

علــى إدارة األلعــاب الرياضــية، وتعــزز التنــسيق بــني وزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة، ورابطــة  
حملـيط اهلـادئ وهيئـات رياضـية        ساموا للجنة األوملبية لأللعاب الرياضية، وهيئة ألعـاب جنـوب ا          

وفـضال عـن ذلـك، قـدمت جامعـات سـاموا الوطنيـة دبلومـا يف تعلـيم الرياضـة واللياقـة                       . فردية

__________ 
 .جع نفسهاملر  )٢٧(  

 .٢٠٠٨وزارة التعليم والرياضة والثقافة، وثيقة تصميمية لأللعاب الرياضية من أجل التنمية يف ساموا،   )٢٨(  
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. البدنية باالشتراك مع مقـدم خدمـة مـن نيوزيلنـدا وستواصـل تطـوير بـرامج األلعـاب الرياضـية           
رصـة تـدعو     بنجـاح وهـي ف     ٢٠٠٧ويالحظ تشييد مرافق ألعاب جنوب احمليط اهلادئ يف عـام           

ــاب الرياضــية         ــرأة يف األلع ــق اشــتراك امل ــات لكــي يتحق ــات املتفوق احلاجــة إىل اســتغالهلا للفتي
ــة ــق      . املختلف ــصيانة هــذه املراف ــل يف وضــع اســتراتيجيات مناســبة ل ــد أن التحــدي اهلــام يتمث بي

  .)٢٩(واستدامتها
ــة علــ       ــة والثانوي ــة يف املــدارس االبتدائي ــة إلزامي ــصحية والبدني ــة ال . ى حــد ســواء والتربي
املــستوى الثــانوي، فإهنــا متثــل مــادة ُتــدرس يف الفــصل، مــع أهنــا ال ُتقيــيم أو ختــضع           وعلــى

وبـالنظر إىل أن املنـهج الدراسـي للتربيـة الـصحية والبدنيـة يف املـدارس االبتدائيـة            . )٣٠(لالمتحان
ويـدير معظـم    . زال قيد اإلعداد، نظَّم عدد قليل جدا من املدارس دروسـا يف التربيـة البدنيـة                ما

املدارس االبتدائية براجمها األسـبوعية اخلاصـة هبـا للرياضـة والنـشاط البـدين كجـزء مـن فـصوهلا                     
وتـدير حاليـا ُشـعبة      . للتربية البدنية وعادة ما تنظم أيام األلعاب الرياضية املرحة، كل يوم مجعة           
فيــا لأللعــاب الرياضــية األلعــاب الرياضــية التابعــة لــوزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة برنــامج فيا 

ومنـذ بدايتـه،    .  مدرسة عامة  ٦٠يف أكثر من    ) برنامج فيافيا لأللعاب الرياضية   : ٧انظر املرفق   (
.  مدرســة إىل أن تنفــذ مجيــع املــدارس العامــة الربنــامج  ٢٥ســيتدرب كــل عــام مدرســون مــن  

حية والبدنيـة  وسيستخدم برنامج فيافيـا لأللعـاب الرياضـية لتعزيـز املنـهج الدراسـي للتربيـة الـص              
  .)٣١(مبجرد وضعه يف صورته النهائية

واالشتراك يف األلعاب الرياضـية يف املـدارس الثانويـة يقتـصر يف الغالـب علـى األلعـاب                     
ــدم       ــشبكة، وألعــاب القــوى وكــرة الق ــرغيب، وكــرة ال ــل ال ــسية مث ــة . الرياضــية الرئي ويف اآلون

ــزي     ــت االنكلي ــشترك. األخــرية، أضــيف رغــيب اللمــس والكالكي ــذين   وي ــة ال ــن الطلب  كــثري م
ميارســون هــذه األلعــاب الرياضــية يف نــواد خــارج املدرســة، وميارســون ألعابــا رياضــية مثــل    ال

وتقـرر رابطـة مـديري      . التنس، واالسكواش، والسباحة، والغولف واهلـوكي علـى سـبيل املثـال           
. )٣٢(ملـدارس املدارس اجلدول الزمين لأللعاب الرياضـية املدرسـية وتـنظم مجيـع املـسابقات بـني ا                

ويقدم كثري من اجملتمعات الكروية الدعم أيضا ملبـادرات تطـوير األلعـاب الرياضـية حيثمـا لـزم                   
األمر وأصبح هذا أكثر شيوعا مع توافر الفرص لتنمية اجملتمـع احمللـي وتعبئـة اجملتمـع احمللـي مـن                    

  .خالل األلعاب الرياضية
__________ 

 . ٢٠١٢-٢٠٠٧؛ استعراض استراتيجية تنمية ساموا للفترة ٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية تنمية ساموا للفترة   )٢٩(  

 .٢٠٠٨أللعاب الرياضية من أجل التنمية يف ساموا، وزارة التعليم والرياضة والثقافة، وثيقة تصميم ا  )٣٠(  

 .املرجع نفسه  )٣١(  

 .املرجع نفسه  )٣٢(  
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   التعليمعمل املنظمات النسائية غري احلكومية يف قطاع  ٤- ١٠  
  رابطة ساموا للخرجيات  ١- ٤- ١٠ 

رابطة ساموا للخرجيـات منظمـة جمتمـع مـدين يتمثـل جمـال تركيزهـا األساسـي يف تعزيـز                       
وتواصـل رابطـة سـاموا للخرجيـات تقـدمي          . نوعية حياة املرأة بإتاحة أقصى قدر من فرص التعلـيم         

األهـداف الوطنيـة لكفالـة    هذه املساعدة للبنات من خالل نظام التعلـيم كجـزء مـن الـسياسات و            
. حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني متــشيا مــع الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان بالنــساء والفتيــات   

وبفضل املساعدة املقدمة من عدة شركاء يف التنمية من قبيل االحتاد األورويب، وصـندوق كنـدا،                
إحدى (ية الدولية وشركة دجييسل والوكالة االسترالية للتنمية الدولية، والوكالة النيوزيلندية للتنم

إتاحـة  ‘، تقدم رابطة ساموا للخرجيـات كجـزء مـن مـشروعهم املعنـون           )شركات القطاع اخلاص  
، منحا دراسية علـى أسـاس سـنوي لإلنـاث يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة         ’فرص التعليم للطفلة  

غريات مـن األسـر املنخفـضة       ويف املستوى العايل، مع إيالء األولوية للتركيز على الناجحـات الـص           
وباإلضافة إىل ذلك، متنح املنظمـة هنايـة العامـة جـوائز للمتفوقـات يف مجيـع الكليـات يف                    . الدخل

كــل أحنــاء البلــد ويف اآلونــة األخــرية فحــسب قــدمت هــذه املــساعدة للــذكور مــن أجــل حتقيــق    
تعلـيم اجليـد لتعلـيم األطفـال        األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنـسني وتـوفري ال           

  .متشيا مع اتفاقية حقوق الطفل) بصرف النظر عن نوع اجلنس(
  
  مشروع املكتبة جلناح األطفال  ٢- ٤- ١٠ 

 يف جنــــاح األطفــــال ‘مكتبــــة األطفــــال’ - مــــشروع جديــــد ٢٠٠٨بــــدأ يف عــــام   
الــذين آالئهــم / لألطفــال الــصغار والقــائمني علــى رعايتــهم- موتوتــوا -املستــشفى الــوطين  يف

ــة    ــة طويل ــرات زمني ــشفى لفت ــدخلون املست ــساموية    . ي ــسقه الرابطــة ال ــذي تن ــشروع ال وهــذا امل
للخرجيـــات يكفـــل وصـــول األطفـــال إىل مـــواد القـــراءة والكتابـــة لكـــي يواصـــلوا اشـــتراكهم   

ويعتــرب املــشروع جناحــا كــبريا بــالنظر     . األنــشطة التعليميــة أثنــاء وجــودهم يف املستــشفى     يف
ــا  إىل ــة القــصص      اســتغالل األطف ــة، ورواي ــراءة، والكتاب ــتعلم مــن خــالل الق ل هلــذه الفرصــة لل
وتأمــل رابطــة ســاموا للخرجيــات . حــىت مــشاهدة أقــراص الفيــديو الرقميــة وشــرائط الفيــديو أو
إدراج مزيـــد مـــن الـــذكور يف مـــشاريعها وأنـــشطتها ملواصـــلة الـــدعوة إىل حتقيـــق املـــساواة  يف
  .)٣٣(اجملتمع يف

ا للخرجيـات أحـداث غـداء شـهرية مـع متحـدثني مـدعوين               ونظمت أيضا رابطة سـامو      
. وحلقات دراسية بوصفها فرصة لتجمع النساء وإنشاء شبكات من مجيع القطاعـات املختلفـة             

__________ 
  )٣٣(  Eteuati Niusila; Update Notes from SAWG for CEDAW report 2009. 
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وتـساعد هــذه التجمعــات أيــضا يف التوعيــة بالقــضايا املختلفــة الــيت تــؤثر علــى املــرأة يف اجملتمــع  
تمكن مـن مواجهـة التحـديات العامليـة الـيت           اليوم ومن مث ُتسهم يف رفع مـستوى وعـي املـرأة لتـ             

تؤثر على جمتمعنا بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة وتكفـل يف الوقـت ذاتـه وجـود ميـدان لعـب                        
ويوجـد عـضو مـن رابطـة سـاموا للخرجيـات            . متساو يقضي على الفجوة بني الرجـال والنـساء        

صــنع / يف الــسياسةيف جلنــة مــشروع الطفلــة لالحتــاد الــدويل للجامعيــات وتــسهم بــصورة فعالــة
  .)٣٤(القرار على الصعيد الدويل

  
  املرأة والعمالة: ١١املادة     

أوصــت التعليقــات اخلتاميــة للجنــة علــى التقريــر الــسابق لــساموا بــأن جتعــل احلكومــة      
.  مـن االتفاقيـة بـدون إبطـاء وأن تكفـل االمتثـال لـذلك التـشريع        ١١تشريعها متفقـا مـع املـادة      

كومـة جهودهـا ملعاجلـة العوائـق الـيت تواجههـا املـرأة يف دخـول                 وأوصت أيضا بأن تضاعف احل    
قوة العمل وأن تنفذ تدابري لتعزيز التوفيق بني الرجال والنـساء فيمـا يتعلـق مبـسؤوليات األسـرة                   

 مـن االتفاقيـة    ٤؛ مـن املـادة      ١والعمل؛ وأن تستخدم احلكومة تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة          
 من االتفاقية وأن تقدم احلكومة معلومـات عـن أثـر    ١١نفيذ املادة  لتعزيز ت ٢٥والتوصية العامة   

  .تلك التدابري يف تقريرها املقبل
  

  اشتراك املرأة يف قوة العمل  ١- ١١  
 يف املائـة يف نـسبة       ٥ عن زيادات بنسبة     ٢٠٠٦يكشف تعداد السكان واملساكن لعام        

 بـل إن معـدل البطالـة نقـص     ٢٠٠١األشخاص العاملني يف وظائف بأجر باملقارنة بتعـداد عـام           
وهـذه الزيـادة يف العمالـة الـيت     . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ١ إىل ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام   ٥مـن  

 كانـت نتيجـة مباشـرة النتعـاش االقتـصاد وخلـق فـرص               ٢٠٠٦لوحظت يف تقريـر تعـداد عـام         
ط عمــل وذلــك إىل حــد كــبري لكــون ســاموا البلــد املــضيف لــدورة ألعــاب منطقــة جنــوب احملــي 

وتراوحــت فــرص العمــل مــا بــني تــشييد   . )٣٥(٢٠٠٧أغــسطس /اهلــادئ الثالثــة عــشرة يف آب 
املرافق الرياضية، والطـرق واهلياكـل األساسـية مـن املطـار إىل منطقـة احلـضر، وحتـسني وسـائل                     

  .النقل واالتصاالت واملطاعم والفنادق
ــصناعة: ، متثلــت أعــاله ثــالث مهــن لإلنــاث يف  ٢٠٠٦وطبقــا لتعــداد عــام     ــة ال  املرتلي

ويف أعلى الوظـائف أجـرا مثـل       ). ١٢(واملهنيات  ) ٢١(، واخلدمات   )٢٧(ألغراض البيع   
 ٢٠٠٦ يف املائــة مــن اإلنــاث يف هــذه اجملــاالت يف عــام  ١٤املــديرين واملهنــيني، عملــت نــسبة  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٣٤(  

 .٢٦، حكومة ساموا؛ الصفحة ٢٠٠٦تقرير بشأن تعداد السكان واملساكن لعام   )٣٥(  
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وهنـاك أيـضا اجتـاه متزايـد ملحـوظ يتمثـل يف حتويـل               .  يف املائـة فحـسب مـن الـذكور         ٩مقابل  
ا جهوده من األنشطة غري املدفوعـة األجـر إىل األنـشطة املرحبـة الـيت تكـسب املـال                    شعب سامو 

مثل بيع منتجات املزارع، واألمساك املصيدة، واملشغوالت اليدويـة، واألغذيـة البيتيـة وجمموعـة               
 ٢٧ويتـضح هـذا جبـالء يف نـسبة الــ      . متنوعة من أصناف املبيعات اليت يـسوقها باعـة الـشوارع       

  .‘الصناعة غري النظامية أو البيتية’اإلناث يف فئة املائة من  يف
ــالغ         ــب الب ــساء يف شــرحية الرات ــسبة الن ــب، زادت ن ــق بالرات ــا يتعل ــاال ١٥ ٠٠٠وفيم ت

 باملقارنــة ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام  ٢١ إىل ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام  ١٢مســواين وأكثــر مــن   
وهـذا نـاتج عـن زيـادة     .  سـنوات  يف املائة على مدى سـت  ٦بالذكور حيث مل تبلغ الزيادة إال       

 يف املائــة جلميــع مــوظفي احلكومــة الــيت ُنفــذت ملــدة ثــالث ســنوات بنــسب ٤٢الراتــب بنــسبة 
وأفـاد هـذا بـصورة كـبرية مجيـع مـوظفي            . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  - ٢٠٠٥يوليـه   /خمتلفة من متوز  

عفـي مـن   كمـا امتـد نطـاق الراتـب امل    . احلكومة بعد عدة سنوات من منع الزيادات يف الرواتب  
 تــاال مســواين اعتبــارا مــن األول مــن كــانون ١٠ ٠٠٠ تــاال مســواين مــن ١٢ ٠٠٠الــضريبة إىل 

  ).٣٣، الصفحة ٢٠٠٦تقرير تعداد السكان واملساكن لعام  (٢٠٠٧يناير /الثاين
  

  عدد النساء الالئي يعملن بأجر  ٢- ١١  
ئـة تعمـل    يف املا٤٢ شخصا يعملون بأجر، كانت نـسبة      ٣٨ ٢٩٧من بني ما جمموعه       

ــاث     ــسبة اإلن ــت ن ــل  ٤٤,٨يف القطــاع اخلــاص ومثل ــة مقاب ــذكور ٤١،٦ يف املائ ــة لل .  يف املائ
 يف املائـة مقابـل   ٢٦,٧ يف املائة تعمـل باخلدمـة العامـة ومثلـت نـسبة اإلنـاث         ٢٠وكانت نسبة   

  . يف املائة للذكور١٧,٣
  

  التطورات اجلديدة يف قطاع العمالة  ٣- ١١  
، استضافت احلكومة من خالل وزارة التجارة والصناعة        ٢٠٠٩مايو  /يف األول من أيار     

. والعمل للمرة األوىل يف منطقة احمليط اهلادئ االحتفال بعيد امليالد التسعني ملنظمة العمل الدولية
برنـامج  ‘وكان هـذا إجنـازا فارقـا للبلـد بـالنظر إىل أن جـزءا مـن االحتفـاالت تـضمن بـدء تنفيـذ                          

ناقشة الكاملة خلطة السالمة املهنية والعدالة االجتماعية من أجل حتقيق ، وامل’ساموا للعمل الكرمي
وتــضمن برنــامج العمــل الكــرمي إعــداد اتفــاق ثالثــي يــضم احلكومــة، وأربــاب  . )٣٦(عوملــة عادلــة

ــال  ــال والعمـ ــل      . األعمـ ــوارد والتمويـ ــة يف املـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــن منظمـ ــة مـ ــساعدة املقدمـ وباملـ
يات املتحدة على مدى مخس سنوات بني مخس بلـدان متثـل            ماليني من دوالرات الوال    ٣٠٩,٧(

__________ 
  )٣٦(  Hon. Misa Telefoni; Minister of Trade & Deputy Prime Minister; Decent works all about 

dignity article; Samoa Sunday Observer; 3rd May 2009.. 
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يهدف برنامج العمـل الكـرمي إىل حتـسني األوضـاع والفـرص لعمـل الـشباب،                 ) ساموا جزءا منها  
ودعم برنامج تالفو الـذي تـضطلع بـه وزارة شـؤون املـرأة، وإنـشاء سـجل للبـاحثني عـن العمـل                        

منائية لأللفية، وخطـة منطقـة احملـيط اهلـادئ          والسعي من أجل حتقيق األهداف النبيلة لألهداف اإل       
وهناك ثالث أولويات رئيسية يف خطـة العمـل   . )٣٧(وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية    

تعزيــز فــرص العمــل الكــرمي، وال ســيما للــشابات      : ٢حتــديث قــوانني العمــل؛ و   : ١الكــرمي؛ 
ــة؛ و    ــا يف ذلــك األشــخاص ذوو اإلعاق ــشباب، مب ــاء شــركاء  القــدر: ٣وال ــة  ’ة علــى بن مــن ثالث

إن هذا ميثل إجنازا مميزا يف إقامة   ”وعلق وزير التجارة قائال     . تماعي وحتسني احلوار االج   ‘أطراف
  .)٣٨(“ القوى العاملة لساموا‘كرامة’العدالة االجتماعية من خالل زيادة 

  
  التحرش اجلنسي  ٤- ١١  

  القطاع اخلاص  ١- ٤- ١١ 
دد بـشأن التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، جيـري              بالنظر إىل عدم وجود تـشريع حمـ         

اإلبالغ عن طبيعة حوادث التحرش اجلنـسي إىل وزارة التجـارة والـصناعة والعمـل الـيت حتيلـها                   
على الفور إىل وزارة الشرطة والـسجون إلجـراء التحقيـق، متـشيا مـع املرسـوم بقـانون اجلـرائم                     

عية واضحة يف إطـار قـانون العمـل         وأيضا، لعدم وجود سياسات أو أحكام تشري      . ١٩٦١لعام  
 فيما يتعلـق بالـشكاوى مـن هـذا الطـابع وحيـث توجـد لـدى الـشركات                    ١٩٧٢والعمالة لعام   

أحكــام معينــة متعلقــة بــالتحرش اجلنــسي ضــمن الــسياسات القائمــة اخلاصــة بالــشركة، ترجــع   
ستخدم وجيري حاليا استعراض لقانون العمـل والعمالـة وسيـ     . وزارة العمل إىل هذه السياسات    

االقتراح بعض التعـديالت التـشريعية لكفالـة امتثـال سـاموا لالتفاقيـة وعلـى سـبيل املثـال تـوفري                 
  .محاية أفضل للنساء والفتيات ضد التحرش من أي شكل يف مكان العمل

  
  القطاع العام  ٢- ٤- ١١ 

 ومـا زال قـانون اخلدمـة العامـة لعـام          . مل حيدث تغري يف هذا اجملال منـذ التقريـر الـسابق             
 يوفر املبادئ التوجيهية يف إطار مدونة قواعد السلوك بـشأن شـكاوى مـوظفي اخلدمـة                 ٢٠٠٤

  .العامة فيما يتعلق بأي نوع من التحرش مبا يف ذلك التحرش اجلنسي لكال اجلنسني

__________ 
 .املرجع نفسه  )٣٧(  

 .املرجع نفسه  )٣٨(  
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  محاية األمومة  ٥- ١١  
  
  القطاع اخلاص  ١- ٥- ١١ 

مـنح ثالثـة    : ون احلـايل  حددت وزارة التجارة والصناعة والعمل التعديالت التالية للقان         
أشهر إجازة أمومة للنـساء يف القطـاع اخلـاص تـشمل سـتة أسـابيع بـأجر كامـل وثلثـي املرتـب                        

وهـذا الـنص املقتـرح يـشمل إجـازة أمومـة للوالـدين بـالتبين رهنـا                  . لبقية الفترة املذكورة أعـاله    
  .ينحبكم الوثائق القانونية ذات الصلة اليت تظهر مركزمها كوالدين للطفل بالتب

  
  القطاع العام  ٢- ٥- ١١ 

  .يف القطاع العام مل حيدث تغيري منذ التقرير السابق  
  

  اإلجازة السنوية  ٦- ١١  
الحظت أيضا وزارة التجارة والصناعة والعمل تنـاقض اسـتحقاقات اإلجـازة الـسنوية                

يـة  وطبقا التفاقيات منظمة العمـل الدول     ] بعد سنة ) ١٠(وهي عشرة أيام    [طبقا للقانون احلايل    
 يومـا  ١٥وسيقدم أيضا اقتراح بأن ينص القـانون علـى إجـازة سـنوية مـدهتا      ).  يوما١٥وهي  (
كما هي احلال يف القطاع العام متشيا مـع اتفاقيـات منظمـة             ) لإلناث والذكور على حد سواء    (

  .العمل الدولية
  

  ٢٠٠٢قانون الصحة والسالمة املهنيتني لعام   ٧- ١١  
 لتــشمل أفــراد القطــاع ٢٠٠٢سالمة املهنيــتني لعــام امتــدت تغطيــة قــانون الــصحة والــ  
وقــد قــام مكتــب املــدعي العــام باســتعراض هــذا القــانون وفقــا للــسلطات املخولــة لــه يف . العــام
وقد جعلـت اإلشـارات إىل نـوع اجلـنس      . ٢٠٠٨ من قانون تنقيح ونشر القوانني لعام        ٥ املادة

  .)٣٩(املذكر فحسب يف صيغة حمايدة جنسانني
  

  يز املركز الفعلي للمرأةتعز  ٨- ١١  
  .٣ُيرجى الرجوع أيضا إىل املالحظات املتعلقة باملادة   
ميثل تنفيذ السياسة الوطنية مـن أجـل املـرأة مـن خـالل خطـة العمـل الوطنيـة للنـهوض                        

والــربامج واألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا  . بــاملرأة اآلليــة الــيت ســتتعزز هبــا املــساواة الفعليــة للمــرأة  
__________ 

  )٣٩(  Occupational Health and Safety Act 2002; Revision Notes 2008; Samoa Health 

Legislation Handbook 2008; Ministry of Health. 
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 كمـا يتـضح يف هـذا التقريـر أسـهمت مجيعهـا يف إحـراز تقـدم يف املـساواة                      القطاعات األخـرى  
  .الفعلية للمرأة

  السكان النشطون اقتصاديا  ٩- ١١  
 يف املائـة مـن الفئـة العمريـة          ٥٠ أن نـسبة     ٢٠٠٦أظهر تعداد السكان واملـساكن لعـام          

يا مقابـل   السكان الناشطون اقتصاديا من جممـوع الـسكان كـانوا نـشيطون اقتـصاد             ( فأكثر   ١٥
ومـن مث، قُـدر املعـدل املـنقح الشـتراك القـوة العاملـة               .  يف املائة غـري نـشطني اقتـصاديا        ٤٨نسبة  

ــام   ٥٠بنـــسبة  ــداد عـ ــوارد يف تعـ ــو مماثـــل للمعـــدل الـ ــة، وهـ ــسبة . ٢٠٠١ يف املائـ وكانـــت نـ
 يف املائـة    ٦٨املائة من اإلناث مشتركة بالفعل يف أنشطة اقتصادية يف حني كانت نسبة              يف ٣٢
ملتبقيــة مــشتركة يف أنــشطة غــري اقتــصادية، يف حــني أنــه فيمــا يتعلــق بالــذكور، كانــت نــسبة     ا

ــسبة     ٦٥ ــل ن ــصاديا مقاب ــشطة اقت ــة ن ــصاديا  ٣٥يف املائ ــة غــري ناشــطة اقت ــيس  .  يف املائ وهــذا ل
مــستغربا عنــد النظــر إىل األســرة املعيــشية الــساموية التقليديــة حيــث يباشــر الرجــال يف الغالــب  

ارج البيـت مثـل الزراعـة، والغـرس، وصـيد األمسـاك واألنـشطة املـدرة للـدخل                العمل الشاق خـ   
حــــني تعمــــل املــــرأة أساســــا يف اجملــــاالت األخــــف مثــــل العمــــل املــــرتيل، والرعايــــة،          يف

  .)٤٠(والطهي والتنظيف
 يف املائـة عاملـة وبلغـت نـسبة     ٩٩ومن بني السكان الناشطني اقتـصاديا، كانـت نـسبة             

ــة  ولــذلك ). األشــخاص البــاحثون عــن عمــل خــالل الفتــرة املرجعيــة   (العــاطلني واحــد يف املائ
 يف املائـة مـن جممـوع        ٥٩ومثَّـل الـذكور نـسبة       . ٢٠٠١اخنفضت البطالة باملقارنـة بتعـداد عـام         

ويـدل هـذا علـى أن مـن األرجـح أن الـذكور كـانوا        .  يف املائة مـن اإلنـاث  ٤١العاطلني مقابل  
ة عامـل آخـر أسـهم يف خفـض معـدل البطالـة ُيعـزى                ومثـ . يبحثون عن العمل باملقارنة باإلنـاث     

حد كبري إىل فرص العمـل الـيت أتيحـت عنـدما استـضافت سـاموا دورة األلعـاب الـسادسة                      إىل
  .٢٠٠٧عشرة ملنطقة جنوب احمليط اهلادئ يف عام 

  
  معدل قوة العمل حسب السن واجلنس  ١٠- ١١  

. ار باملقارنــة لإلنــاثلــوحظ أن نــسبة مــشاركة الــذكور أعلــى نــسبيا يف مجيــع األعمــ    
ومن املثري لالهتمـام مالحظـة   .  للجنسني٢٩ إىل ٢٠وكانت أكثر الفئات نشاطا الفئة العمرية    

 عاما، هناك اخنفاض ملحوظ يف معدل مشاركة القوة العاملـة للـذكور مقابـل      ٦٠أنه عند سن    
  . عاما يصبحان أقل نشاطا٧٠ومع ذلك، فإنه عند بلوغ كال اجلنسني سن . اإلناث

__________ 
 .٢٤، الصفحة ٢٠٠٦التقرير املتعلق بتعداد السكان واملساكن لعام   )٤٠(  
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 يف املائـة  ٢٨ يف املائـة مقابـل   ٧٢وما زالت اإلنـاث يهـيمن علـى العمـل املـرتيل بنـسبة          
وهـذا  . ٢٠٠١وهذا النمط يتجلى يف التعدادات السابقة مبا يف ذلك تعداد عـام             . فقط للرجال 

ــستمر مــن جيــل إىل جيــل    ــسانية ست ــع   . يــدل علــى أن األدوار اجلن ــرأة مجي ويف حــني متتلــك امل
ات ملتابعة أي مسار للحيـاة الوظيفيـة كالرجـل، مـن الطبيعـي أيـضا أن متيـل                   القدرات واإلمكان 

املــرأة إىل التركيــز أكثــر علــى أطفاهلــا وأســرهتا مــن الرجــل، ممــا يــؤدي إىل بقــاء معظــم النــساء   
بالبيت ورعاية أطفـاهلن وكبـار الـسن، وتـرك املـسؤولية عـن احلـصول علـى الـدخل يف األسـرة                   

حــني أن دور رعايــة األطفــال واملــسنني يقــع علــى عــاتق املــرأة   ويف . )٤١(ألزواجهــن وإخــواهنن
عـن تربيـة    ’ تقاسـم املـسؤولية   ‘بقدر أكرب على ما يبدو، من األمهية بنفس القـدر أيـضا تـشجيع               

األطفال مبا يف ذلك األعمـال املرتليـة املرتبطـة بالرعايـة بـني الـذكور بـالنظر إىل كثـرة املـشاكل                       
 العـبء علـى املـرأة وحـدها مثـل إسـاءة معاملـة األطفـال،         االجتماعية اليت نشأت بسبب وقوع  

دور ‘وكـثري مـن بـرامج الـدعوة املتعلقـة بأمهيـة             . والعنف العائلي، ومحل املراهقات وهلـم جـرا       
بوصــفها جــزءا مــن الواجبــات العائليــة كانــت ومــا زالــت  ’ اآلبــاء أو الرجــال يف تنميــة األســرة

  . احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين األخرىتضطلع هبا وزارة شؤون املرأة، واملنظمات غري
وبــسبب حمدوديــة فــرص العمــل النظــامي يف ســاموا، بــدأت بعــض وزارات احلكومــة      

بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص جمموعــة بــرامج مــنح فرعيــة لتنــشيط اإلنتــاج يف قطــاعي الزراعــة  
وتقـدم هـذه الـربامج      . يـة ومصائد األمساك مبا يف ذلك الصناعات التحويلية غري النظاميـة أو البيت           

املساعدة املالية والتقنية الالزمـة علـى حـد سـواء يف شـكل تـدريبات علـى بنـاء املهـارات لكـال                        
بيـد أنـه مـا زال يـتعني القيـام بـالكثري مـن العمـل                 . الرجال والنساء العاملني يف هذين القطـاعني      

املاليـة علـى ُسـبل العـيش     فيما يتعلـق بـأنواع الـدعم واملـوارد املوجهـة حنـو ختفيـف آثـار األزمـة               
  .لألسر الساموية

 يف املائـة فيمـا يتعلـق باألشـخاص املـشتغلني        ٣٢ولوحظ أن أعلـى نـسبة عمالـة بلغـت             
 يف املائــة، ٤٣القطــاع الزراعــي، ووفقــا هلــا مثَّــل الــذكور الفئــة األكثــر هيمنــة بنــسبة بلغــت  يف

ــة يف العمــل الزراعــي ٧ومثَّلــت اإلنــاث نــسبة   ــة لإلنــاث متثلــت يف  بيــد أن .  يف املائ أعلــى مهن
وتنــدرج أعلــى املهــن أجــرا يف فئــة .  يف املائــة٢٧الــصناعة البيتيــة ألغــراض البيــع بنــسبة بلغــت 

ــل إال    ــيت ال متث ــيني ال ــديرين واملهن ــاملني  ١١امل ــة مــن جممــوع الع ــسبة  .  يف املائ ــاث ن ــل اإلن ومتث
ذكور، وفيمـــا يتعلـــق  يف املائـــة للـــ٣املائـــة مـــن األشـــخاص العـــاملني كمـــديرين مقابـــل  يف ٢

  . يف املائة للذكور٦ يف املائة مقابل ١٢باملهنيني، متثل اإلناث نسبة 

__________ 
 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
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سـلع الـصناعة التحويليـة      (التدابري الرامية إىل تعزيز مهارات تنظيم املشاريع لـدى املـرأة              ١١- ١١  
 بـشأن مـشروع مرفـق التمويـل الـصغري جـدا، والـربامج        لاستكما) غري النظامية والبيتية 

  ى اليت تضطلع هبا احلكومةاألخر
أنــشئ مرفــق جديــد للتمويــل الــصغري جــدا بــدعم مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي مــن     

خالل وزارة املالية لتعزيز فرص العمل التجاري للمجموعات النسائية يف مجيع أحناء سـاموا يف               
وهذا املشروع مبـادرة مـشتركة بـني حكومـة سـاموا ومـصرف              . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

مية اآلسيوي للسنوات اخلمس التالية وجيري تنفيـذه اآلن مـن خـالل مـصرف تنميـة سـاموا                التن
  من ٤٠٠( تاال ساموا    ١ ٠٠٠ويبلغ احلد األدىن الستحقاق القرض للفرد       . ووزارة شؤون املرأة  

 مـــن دوالرات الواليـــات ٢ ٠٠٠( تـــاال ســـاموا ٥ ٠٠٠علـــى ) دوالرات الواليـــات املتحـــدة
/ ومنذ مرحلـة إنـشائه يف تـشرين األول        .  يف املائة يف السنة    ١٨داد تبلغ   بسعر فائدة س  ) املتحدة

 امـرأة يعـشن يف قـرى خمتلفـة مـن مجيـع أحنـاء يوبولـو وسـافاي           ٩٤١أكتوبر، ُصرفت أموال لــ      
لبدء مشاريعهن التجارية الصغرية بتدريبات على األعمال التجارية ودعم مقدم من الوكـاالت             

جي الـذي وفرتـه وزارة شـؤون املـرأة هلـذا الربنـامج حيتـاج إىل ربطـه              واالجتاه االسـتراتي  . املنفذة
جبميــع الــربامج األخــرى بتركيــز علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية بغيــة زيــادة دعــم هــذه   

وتوســيع الربنــامج ليــشمل أيــضا فئــات الــشباب كهــدف  . اجلهــود مــن أجــل حتقيــق االســتدامة
  .ملرأةأعطي أيضا الضوء األخضر من وزارة شؤون ا

  
  القطاع اخلاص  ١- ١١- ١١

واالخنفـاض  . كان تأثري الكساد العاملي حمسوسا يف سـاموا مـن خـالل القطـاع اخلـاص                 
 زاد حـدة    - يـازاكي سـاموا احملـدودة        -اهلائل يف التكاليف يف أكرب شركة مـستخدمة لإلنـاث           

 الغالـب    يف املائـة مـن موظفيهـا مـن اإلنـاث يف            ٤٠ضغط آخر من جراء فقدان ما ال يقـل عـن            
ــسيات ألســرهن   ــضطلع احلكومــة بتــصميم   . وهــن املعــيالت الرئي ــة، ت ــة ‘ويف هــذه املرحل حزم

كافيــة مــن شــأهنا مــساعدة القطــاع اخلــاص وقطــاع اجملتمــع املــدين بــالنظر إىل تراجــع    ’ حــوافز
  .االقتصاد نتيجة للكساد العاملي

  
  القطاع العام  ٢- ١١- ١١

برامج التدريب يف البلد اسـتهدفت مـوظفي        قامت جلنة اخلدمة العامة بتنسيق عدد من          
وبوجـه خـاص، كانـت    . اخلدمة العامة متشيا مع استراتيجية ساموا للتنمية املهنية للخدمة العامة 

هناك زيادة يف الطلب علـى بـرامج اإلدارة التنفيذيـة والقيـادة ملناصـب اإلدارة العليـا والوسـطى                
 تنميـة قـدرات املـوظفني التنفيـذيني الـذي      أمـا برنـامج  . للقطاعني اخلاص والعام على حد سـواء  
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 جلنة اخلدمة العامة باالشتراك مع جامعة نيـو اجنلنـد، يف اسـتراليا،    ٢٠٠٤/٢٠٠٥بدأته يف عام    
ويــوفر برنــامج القيــادة واإلدارة هــذا التــدريب  . فقــد قــام بإدارتــه حمليــا حماضــرون مــن اجلامعــة 

. ول علـى دبلـوم متقـدم يف إدارة األعمـال          للقادة احملـتملني يف اخلدمـة العامـة ويـؤدي إىل احلـص            
وبالنظر إىل طبيعـة وتركيـز الربنـامج، فـإن هدفـه األويل متعلـق مبـوظفي املـستوى الثـاين ومتولـه                       

وقد اختار مركز أولوأمانو للتنميـة املهنيـة اسـتمرار هـذا الربنـامج يف سـاموا               . احلكومة بالكامل 
لنظر إىل ختـرج اجملموعـة الثالثـة لربنـامج تنميـة      وما زال يتعني اإلعالن عن املزيد من التدريب با        

  .٢٠٠٦سبتمرب /قدرات املوظفني التنفيذيني يف أيلول
  

  املرأة والصحة: ١٢املادة     
بالنسبة إىل التقرير السابق، أوصت اللجنة بأن تزيد احلكومة جهودهـا لتحـسني تـوفري                 

وأوصــت . ل األمهــاتخــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة خلفــض معــدالت اخلــصوبة واعــتال
أيضا بأن تضاعف احلكومة تـوفري املعلومـات املتعلقـة بتنظـيم األسـرة للنـساء والفتيـات والقيـام                    
علــى نطــاق واســع بتعزيــز التربيــة اجلنــسية الــيت تــستهدف الفتيــات والفتيــان، مــع إيــالء اهتمــام 

ت احلكومـة   وُدعيـ . اإليـدز /خاص ملنع محل املراهقات ومكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
أيــضا إىل أن تقــدم يف تقريرهــا التــايل معلومــات تفــصيلية، مبــا يف ذلــك اإلحــصاءات والتــدابري    

  .اإليدز/املتخذة بشأن اجتاهات إصابة املرأة بفريوس نقنص املناعة البشرية
  

  الصحة اجلنسية واإلجنابية  ١- ١٢  
تحـدة للـسكان    تنفيذ خطة عمل برنامج قطري بني صندوق األمم امل٢٠٠٧بدأ يف عام    

وما زال هذا الربنامج ُيركـز علـى بـرامج الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية لألمهـات                  . وحكومة ساموا 
اليت ميوهلا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان لـدعم بـرامج سـاموا متـشيا مـع خطـة قطـاع الـصحة                          

والتدريب يف هذا اجملال مـستمر مـن ناحيـة حتـسني التـدريب علـى طـب                  . ٢٠٠٨/٢٠١٨للفترة  
توليد للموظفني الصحيني ذوي الصلة، وبناء قدرات كلية علوم التمريض والصحة فيمـا يتعلـق               ال

بالوالدة والتدريب على القبالة، وحتسني الروابط بني القطـاع العـام الرمسـي يف الـصحة والقطـاع                  
 حــىت الوقــت ٢٠٠١وبــدأ يف عــام . اخلــاص للــصحة مبــن فــيهم املعــاجلون التقليــديون واملولــدات 

برنامج وطين لصحة املراهقني والصحة اإلجنابية ممول من صندوق األمم املتحدة للسكان      احلاضر  
  .)٤٢(ووزارة الصحة استهدفا الشباب مبن فيهم الشابات يف سن اإلجناب

  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٢(  
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ومنذ التقريـر الـسابق، تقتـصر خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة اآلن علـى مقـدمي                      
رة الـصحة اآلن بوصـفها املـنظم للقطـاع علـى            وتركـز وزا  . اخلدمات الصحية يف قطاع الصحة    

ويتـيح هـذا اجلانـب مـن إصـالحات      . وضع ورصد السياسات واملعايري املتعلقة بتقدمي اخلدمات    
. القطاع العام فرصـة لتحـسني اخلـدمات الـصحية مـن ناحيـة اجلـودة وإمكانيـة احلـصول عليهـا                  

 تكــون اخلــدمات والقــصد مــن برنــامج هنــج العمــل علــى نطــاق قطــاع الــصحة هــو ضــمان أن  
الصحية منظمة وأن يقـدم القطـاع خـدمات صـحية جيـدة وخاضـعة للمـساءلة ومـستدامة مـن                     

  .خالل الشراكات
  
  معدل اخلصوبة يف سن املراهقة  ٢- ١- ١٢ 

 عـن اجتـاه نــزويل يف اخلـصوبة يف ســن    ٢٠٠٦كـشف تعـداد الــسكان واملـساكن لعــام      
وبلـغ معـدل اخلـصوبة     .  عامـا  ١٩-١٥ريـة   املراهقة يف السنوات اخلمس املاضـية بـني الفئـة العم          

ومـع  . ٢٠٠١ يف عـام   ٤٥,٥ مقابـل    ٢٠٠٦ أنثى يف عام     ١٠٠٠ لكل   ٢٨,٦يف سن املراهقة    
أن االجتاه اآلخذ يف االخنفاض يدل على األثر اإلجيايب لعمل وزارات احلكومة واملنظمـات غـري                

قرويــة، مــا زال يــتعني عمــل احلكوميــة يف معاجلــة قــضايا الــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية يف البيئــة ال
الكثري بالنظر إىل ارتفاع معدالت اإلصـابة بـاألمراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي بـني الفئـة                     

 عاما حسبما أكدته الدراسة االستقصائية للموجة األوىل ملراقبـة اجليـل الثـاين              ٢٩-١٥العمرية  
ــام    ــصحة يف ع ــا وزارة ال ــيت أجرهت ــتعني حــىت اآلن  . ٢٠٠٥ال ــا زال ي ــائج الدراســة  وم ــشر نت ن

  .٢٠٠٨أبريل /االستقصائية للموجة الثانية ملراقبة اجليل الثاين اليت أجريت يف نيسان
  
  خدمات التمريض والقبالة  ٣- ١- ١٢ 

الرعاية السابقة للوالدة والالحقة هلا جلميع النساء املؤهالت يف سـاموا جمانيـة يف مجيـع                
 يكلف الوزارة بتـوفري ضـمان أداء   ٢٠٠٦لعام وقانون وزارة الصحة . )٤٣(مرافق الصحة العامة 

وجودة اخلدمات الصحية، اليت تشمل خدمات التمريض والقبالة فضال عـن اخلـدمات الطبيـة،               
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن املولـدات          . وخدمات طب األسـنان واخلـدمات الـصحية املرتبطـة هبـا           

. ٢٠٠٧لرعايـة الـصحية لعـام       معترف هبن رمسيا اآلن مبوجب قانون التسجيل واملعايري املهنيـة ل          
ــة       ــوفري اخلــدمات هلــذه اجملــاالت احليوي وهــذا القــانون يكلــف وزارة الــصحة بتنظــيم ورصــد ت

  .)٤٤(صحة األم، يف القطاع، لضمان توفري خدمات جيدة من القابالت واملولدات يف

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٣(  

 .املرجع نفسه  )٤٤(  
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يقــدمها اجملتمــع ) ٣٠(ويف ســاموا، يوجــد نظــام ثقــايف قــوي للمــساعدة يف الــوالدة     
بواسطة مولدات تقليديات احتفظت وزارة الصحة بدورهن وشجعتهن بتوفري التـدريب           احمللي  

ويتــألف برنــامج األمومــة املأمونــة يف ســاموا مــن اجلهــود       . للتــسجيل كمولــدات تقليــديات  
املــشتركة لــوزارة الــصحة وتنــسيقها فيمــا يتعلــق بالرعايــة اجليــدة واملأمونــة مــع دائــرة الــصحة     

  .)٤٥(كومية، واملمارسني اخلاصني واملولدات التقليدياتالوطنية، واملنظمات غري احل
ــة         ــايري الرعاي ــى بروتوكــوالت ومع ــصحة يف ضــمان احملافظــة عل ــل دور وزارة ال ويتمث

واملمارســة املأمونــة واستعراضــها دوريــا، لــضمان وجــود تعلــيم مهــين مناســب مــستمر فــضال     
وقـد وضـع   . )٤٦( املأمونـة اسـتعراض ورصـد ُنظـم الـصحة     مجع وحتليل البيانات للتمكن مـن  عن
ــدات        يف ــشاور مــع مول ــديات بالت ــدات التقلي ــة للمول ــادئ توجيهي ــة األخــرية مــشروع مب اآلون

وهتـدف هــذه املبـادئ التوجيهيــة إىل كفالـة املمارســة املأمونــة    . تقليـديات مــن يوبولـو وســافاي  
. )٤٧(والرعايـــة فـــضال عـــن تعزيـــز التعـــاون بـــني املولـــدات التقليـــديات والقـــابالت احلـــديثات  

استعراضــات سياســة األمومــة املأمونــة، وسياســة التغذيــة، وسياســة الرضــاعة الطبيعيــة فإهنــا  أمــا
ويـضاف إىل ذلـك   . وشيكة بالنظر إىل أنـه جيـري وضـع سياسـة واسـتراتيجية للـصحة اإلجنابيـة              

  .)٤٨(اإليدز الذي مير مبرحلته النهائية/استعراض السياسة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
ويتمثــل أحــد اجملــاالت الرئيــسية لــضمان املمارســة املأمونــة يف ســياق الــصحة يف نظــام    

االعتمــاد، وهــو آليــة لتقيــيم كفــاءة وقــدرة املمرضــات واالعتــراف هبمــا للعمــل كمستــشارات  
متريض سريري وقابالت كمستشارات قبالة سريرية، وخباصة يف مراكز الصحة واملستـشفيات            

  . )٤٩(وجيري العمل بنظام االعتماد ملمارسة التمريض والقبالة. يةاحمللية يف املناطق الريف
ويف منطقة احمليط اهلادئ، من املعترف به أنـه يف البلـدان الناميـة اجلزريـة الـصغرية مثـل                      

ساموا، بدون توافر املوارد الطبية اهلامة، تعمل املمرضات والقابالت مبعزل عن األطباء واملهـن              
لب مهارات إضـافية لـضمان كيفيـة أداء تلـك املمارسـة املهنيـة علـى                 وهذا يتط . الطبية األخرى 

. )٥٠(صــعيد مــستقل متــشيا مــع املعــايري واملبــادئ التوجيهيــة لتقــدمي الرعايــة واخلــدمات الــصحية 
قطاع الصحة، من املعترف بـه أنـه لتحقيـق مـستويات أعلـى مـن الرعايـة لألمومـة املأمونـة                  ويف

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٥(  

 .املرجع نفسه  )٤٦(  

 .املرجع نفسه  )٤٧(  

 .سهاملرجع نف  )٤٨(  

 .املرجع نفسه  )٤٩(  

 .املرجع نفسه  )٥٠(  
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ــب ا    ــصغار، يتطل ــال ال ــة لألطف ــة      والرعاي ــراكات قوي ــود ش ــابالت وج ــاد املمرضــات والق عتم
  .العاملني باملهنة الطبية وكلية علوم التمريض والصحة التابعة جلامعة ساموا الوطنية بني

   سرطان الثدي عنق الرحم- ٤- ١- ١٢    
والتــأثري . ســرطان الثــدي وعنــق الــرحم جمــاالن ناشــئان مــثريان لقلــق املــرأة يف ســاموا     

 بتشجيع إجراء اختبار بابانيكوالو وفحص الثـدي بانتظـام ألغـراض            األكرب خلفض معدالته هو   
وتدعو احلاجة إىل وضـع برنـامج وطـين لفحـص عنـق الـرحم وكـذلك بـدء               . االكتشاف املبكر 

إجراء فحوصات طبية للنساء املتمتعات بصحة جيـدة، تـشمل اختبـارات بابـانيكوالو وفحـص           
بــانيكوالو اآلن كــل يــوم أربعــاء يف جنــاح ومنــذ التقريــر الــسابق، ُتجــرى اختبــارات با. الثــدي

. األمومة يف مستشفى توبوا تاماسيـسي ميـويل وُتجـرى يوميـا يف رابطـة سـاموا لـصحة األسـرة                    
وهذه االختبارات اليت تتضمن األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وفـريوس نقـص                

ــشرية  ــة البـ ــوالد    /املناعـ ــسابقة للـ ــادة الـ ــضا يف العيـ ــرى أيـ ــدز ُتجـ ــوطين  اإليـ ــشفى الـ ة يف املستـ
  .)٥١(موتوتوا يف

  
  اإليدز/األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية  ٢- ١٢  

، وبعد تـسعة عـشر عامـا،    ١٩٩٠أُبلغ ألول مرة عن أول حالة إيدز يف ساموا يف عام           
ة البـشرية املُبلـغ عنـها       كانت هناك زيادة يف عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس نقـص املناعـ            

ــام   ١٩إىل  ــذ ع ــة من ــة   ٢٠٠٥ حال ــت اإلحــصائية الوطني ــدما كان ــة١٢ عن ــى وجــه  .  حال وعل
 كحـاملني  ١١ ومت تـشخيص  ٨وحـىت اآلن، تـوىف   .  إنـاث ٦ ذكـرا و    ١٣اإلمجال، كان هناك    

ومـن بـني األحـد عـشر        . لفريوس نقـص املناعـة البـشرية ومل تظهـر علـيهم بعـد أعـراض اإليـدز                 
ولكـن  ( حاليـا للعـالج مبـضادات الفريوسـات الرجعيـة جمانـا       ٨علـى قيـد احليـاة، خيـضع      الباقني  

ويـبني  . يف املستشفى الـوطين يف حـني جيـري عـالج اثـنني يف اخلـارج        ) يدفعها الصندوق العاملي  
وســتة .  توزيــع احلــاملني لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية حــسب الفئــة العمريــة١-٥٦اجلــدول 

بلغ عنها التقطت الفريوس عن طريق اجلماع يف حـني حـدثت ثـالث              عشر من هذه احلاالت املُ    
حاالت بانتقال الفريوس من األم إىل الطفل ومتثلت أكثر الطرق شيوعا النتقـال فـريوس نقـص                 

، كانت حالة فـريوس     ٢٠٠٩يونيه  /ويف أوائل حزيران  . املناعة البشرية يف اشتهاء اجلنس اآلخر     
  )٥٢(:اموا على النحو التايلنقص املناعة البشرية واإليدز يف س

  ٢٠٠٩حالة تراكمية يف عام  ٢٠  - ١   
__________ 

 .املرجع نفسه  )٥١(  

  )٥٢(  Interview with Dr. Saine Va’ai, SMOPH – HPPS on 11 April 2009. 
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  ٧= ، وإناث ١٣= ذكور   -أ      
 )انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل    ( أشـخاص، تـوىف منـهم طفـالن         ٨وفاة    - ٢  

ــشخيص   ــل الت ــة      (قب ــريوس نقــص املناع ــة ف ــار حال ــسبب يف اختب وهــذا هــو ال
  )البشرية روتينيا قبل الوالدة

  .خصا يعيشون بفريوس نقص املناعة البشرية ش١٢  - ٣  
  ومن بني الذين يعيشون بفريوس نقص املناعة البشرية

  ٤= ، وإناث ٨= ذكور   -أ     
  

  ١- ٥٦اجلدول     
  حاملو فريوس نقص املناعة البشرية الذين يعيشون يف ساموا حسب السن واجلنس    

  ٦٠‐٥١  ٥٠‐٤١  ٤٠‐٣١  ٣٠‐٢٠  ٢‐صفر  

عــــــدد حــــــاملي  
قــــــص فـــــريوس ن 

  ٢  ٤  ٨  ٢  ٣  املناعة البشرية
  ١  ١  ٢  ١  ١  إناث
  ٢  ٣  ٥  ١  ٢  ذكور

  )٢٠٠٩يناير /عيادة فريوس نقص املناعة البشرية التابعة لوزارة الصحة يف ساموا، كانون الثاين: املصدر(
    

  ٢- ٥٦اجلدول     
  اجتاه اإلناث حامالت فريوس نقص املناعة البشرية على مدى السنوات األربع املاضية    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠‐١٩٩٠  )السنوات( فترةال

  ٢  صفر  صفر  ٤  صفر  العدد
    

ــشورة         ــداء املـ ــدمات إسـ ــدم خـ ــاموا، تقـ ــا يف سـ ــل حاليـ ــادات تعمـ ــالث عيـ ــد ثـ وتوجـ
عية وسرية فيما يتعلق بفحص وعـالج األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق                 وواالختبارات بصورة ط  

 الوطنيـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           دةاعيـ وال. البشريةاالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة      
خران غري  آلااالثنان  مقدما اخلدمات   ، و  خدمات الصحة الوطنية   امتوهلا احلكومة بالكامل وتديره   

 العيادة املأمونة يف ساموا وتديرها مؤسسة ساموا لإليـدز ورابطـة سـاموا لـصحة                 ومها حكوميني؛
  .األسرة
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  لصحةالتعديل يف قطاع ا  ٣- ١٢  
نصب التركيز االستراتيجي أثناء تنفيذ     التحقيق اهلدف املتمثل يف حتسني معايري الصحة،          

الفعالــة وتعزيــز الــصحة، يــة ئربامج الوقاالــ علــى ٢٠٠٧-٢٠٠٥اســترتيجية تنميــة ســاموا للفتــرة 
د  األكثر تأهيال، واملرافق واألجهـزة احملـسنة، والتمويـل املـستدام للـصحة وتوحيـ               ة الطبي والكوادر

. أدوار الوكاالت الضالعة يف تقـدمي اخلـدمات وتنظيمهـا يف إطـار ترتيبـات جديـدة لتغـيري اإلدارة          
ــد لقطــاع الــصحة بعــد إجــراء مــشاورات موســعة مــع        ــشريعي جدي ويوجــد اآلن إطــار عمــل ت

 وقانون خـدمات الـصحة الوطنيـة        ٢٠٠٦أصحاب املصلحة، مع إقرار قانون وزارة الصحة لعام         
 هـذا إىل تعـديل وزارة الـصحة الـسابقة لتـصبح خـدمات الـصحة الوطنيـة                  وأدى. ٢٠٠٦يف عام   

واضـطلعت وزارة الـصحة طبقـا للقـانون اجلديـد بـدور تنظيمـي،         . القائمة ووزارة صحة جديـدة    
ــصحة         ــة لقطــاع ال ــصحة والوقاي ــز ال ــدمي خــدمات أساســية لتعزي ــشمل تق ورصــدي وسياســي ي

يـــة دور مقـــدم اخلـــدمات جلميـــع ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تولـــت خـــدمات الـــصحة الوطن.النـــامي
النـاتج عـن    لقطـاع الـصحة     وهذا التعـديل    . املستشفيات العامة والرعاية القائمة على املستشفيات     

إصالحات القطاع ميثل خطوة إجيابية من ناحية ضمان تقدمي خـدمات جيـدة للجميـع مبـن فـيهم           
 يقــوم مقــدمو  ووزارة الــصحة مكلفــة اآلن برصــد تقــدمي اخلــدمات يف القطــاع لكــي      . النــساء

اخلدمات مبن فيهم مقدمو خدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة بتقـدمي خـدمات جيـدة متـشيا مـع                    
  .املعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي اخلدمات على النحو الذي نصت عليه الوزارة

  
  إصالح القانون يف قطاع الصحة  ١- ٣- ١٢ 

 وهـي قـانون     ٢٠٠٥م  أُقرت عدة تشريعات جديدة أخـرى يف قطـاع الـصحة منـذ عـا                
 وقانون تسجيل ومعـايري مهـن   ٢٠٠٧، وقانون التمريض والقبالة لعام     ٢٠٠٨مراقبة التبغ لعام    

  .٢٠٠٧، وقانون الصيدلة لعام ٢٠٠٧الرعاية الصحية لعام 
  

  ٢٠١٨- ٢٠٠٨خطة قطاع الصحة للفترة   ٤- ١٢  
حية  إىل االنتقــال مــن الرعايــة الــص٢٠١٨-٢٠٠٨تــشري خطــة قطــاع الــصحة للفتــرة   

حيـث  ) ١٩٨٦(العالجية إىل تعزيز الوقاية الصحة متشيا مع ميثاق أوتاوا بشأن تعزيـز الـصحة               
. )٥٣(ينصب التركيز علـى عمليـة متكـني الـسكان مـن زيـادة الـسيطرة علـى صـحتهم وحتـسينها                     

وبناء عليه، يتعلق تعزيز الصحة على النحـو املنـصوص عليـه يف اخلطـة اجلديـدة لقطـاع الـصحة            
كة اجملتمع احمللي، واشتراك اجملتمع احمللي وتسهيل مسؤولية اجملتمـع احمللـي وملكيتـه      بزيادة مشار 

وخطــة قطــاع الــصحة متثــل أيــضا   . للــصحة والرفــاه كطريقــة لتحــسني جــودة احليــاة للجميــع  
__________ 

  )٥٣(  Community Strategy for Health Promotion, 2007, by Tago, K.. 
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األساس الذي جيري بناء عليه تنـسيق ورصـد اجلهـود اجلماعيـة جلوانـب القطـاع املختلفـة، مـع                  
  .ور اجلديد لوزارة الصحة بوصفها اجلهة املنظمة للقطاعاألخذ يف االعتبار الد

  
  برنامج هنج العمل على نطاق قطاع الصحة  ١- ٤- ١٢ 

يوفر برنامج هنج العمل على نطاق قطاع الصحة التحقيـق العملـي لالجتـاه االسـتراتيجي             
ى وبرنامج هنج العمل عل   . ٢٠١٨-٢٠٠٨للقطاع املُبني بالتفصيل يف خطة قطاع الصحة للفترة         

نطاق قطاع الصحة حيقق أيضا إصالحات القطاع العام يف قطاع الصحة من أجل حتسني فعاليـة        
وعمـل برنـامج هنـج العمـل علـى نطـاق            . وكفاءة خدمات الصحة متشيا مع خطة قطـاع الـصحة         

  .قطاع الصحة توجهه اللجنة التوجيهية املكلفة باإلشراف على تنفيذ الربنامج
 منح فرعيـة صـغرية السـتخدامها يف اسـتكمال األنـشطة             وقد مت متويل جمموعة مشاريع      

األخرى املتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية يف إطار برنامج هنـج العمـل علـى نطـاق قطـاع الـصحة            
ويهدف الربنامج إىل حتسني برامج الصحة اجملتمعية القائمة مثـل برنـامج رفـاه األسـرة واجملتمـع                 

راك املنظمـات القائمـة علـى اجملتمـع احمللـي بتقـدمي مـنح        ، وإش)برنامج إيغا ما نوو مانويا (احمللي  
ــة حتفــز اخنراطهــا يف األنــشطة الــيت ســتؤدي إىل حتقيــق صــحة أفــضل للــسكان      وقــد . )٥٤(فرعي

مجاعـات    منحة فرعيـة ملنظمـات خمتلفـة قائمـة علـى اجملتمـع احمللـي أو                ٢٠ُخصص ما يصل إىل     
 متشيا مع أولويات خطـة قطـاع       كل شهر على مدى مخس سنوات لتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة         

ــرة   ــصحة للفتــ ــشطة ٢٠١٨-٢٠٠٨الــ ــل األنــ ــة   / مثــ ــة وزراعــ ــة اجلماعيــ ــات البدنيــ التمرينــ
 منظمـة متثــل  ٨٥ منـها  - منظمــة ٩٠وحــىت اآلن، حـصل مـا جمموعـه    . التغذيـة اجليـدة  /اخلـضر 

 -  على مساعدة متويلية مبنح صغرية لتنفيذ برامج األنـشطة البدنيـة اجلماعيـة             -مجاعات نسائية   
 منظمـة متثـل مجاعـات نـسائية، ُمنحـت أمـواال لتنفيـذ مـشاريع لزراعـة          ٥٥ منظمـة منـها   ٥٨و 

  .اخلضراوات على مستوى األسرة
  

  مرض السكري والبدانة ومصدر القلق الرئيسي للمرأة فيما يتعلق بالصحة  ٥- ١٢  
متشيا مع اجتاه خطة قطاع الـصحة، جيـري العمـل أيـضا باسـتراتيجية وطنيـة لألمـراض                     

وتتمشى االستراتيجية وخطة العمل مع اجتاه خطـة القطـاع وميثـاق أوتـاوا لتعزيـز                . غري املعدية 
انتـهاج سياسـة ترمـي إىل متتـع الـشعب          ) ١(وقـد حتـددت مخـسة جمـاالت عمـل هـي،             . الصحة

تعزيـز  ) ٤(هتيئـة البيئـات الداعمـة؛ و    ) ٣(إعـادة توجيـه خـدمات الـصحة؛ و     ) ٢(بالصحة؛ و   
وتـنظم أنـشطة لكـل جمـال مـن جمـاالت       . تنمية املهـارات الشخـصية   ) ٥(ي؛ و   عمل اجملتمع احملل  

التـدخني، وسـوء التغذيـة، واإلفـراط يف تنـاول           : العمل اخلمسة لعوامل اخلطـر الرئيـسية األربعـة        
__________ 

 .٢٠٠٩ الصحة لعام وزارة الصحة؛ الدليل التشغيلي لربنامج هنج العمل على نطاق قطاع  )٥٤(  
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وهــذا يكفــل العمــل بنــهج واســع، ومتــساوق  . املــشروبات الكحوليــة وانعــدام النــشاط البــدين 
والعمـل املتعلـق بوضـع      . )٥٥( جمال من جماالت اخلطر األربعة     وكلي لتعزيز الصحة والوقاية لكل    

سياســـة وطنيـــة لألمـــراض غـــري املعديـــة جـــار بوصـــفه جـــزءا مـــن برنـــامج هنـــج العمـــل علـــى   
  .القطاع نطاق

وباإلضافة إىل اجلهود الوطنية املبذولة للحد مـن األمـراض غـري املعديـة وخباصـة مـرض            
 محلــة كــبرية للنــشاط البــدين أطلــق  ٢٠٠٧ الــسكري والبدانــة، بــدأت وزارة الــصحة يف عــام 

مترينـات تنـشيط    ‘وكان هذا النشاط يف شكل      . “ دقيقة لرئيس الوزراء   ٣٠مسابقة الـ   ”عليها  
ــام      ــة أي تــنفس منخفــضة إىل مرتفعــة األثــر واملــشي الــسريع املــنخفض إىل متوســط األثــر، ثالث

ــا  يف ــة ومخــس ومثــانون قريــة، حيــ  . ’األســبوع ومــرتني يومي ث مثلــت اإلنــاث واشــتركت مائ
وجــرت مــسابقة . املــشتركات غالبيــة املتــسابقني، مــع اســتمرار األعــداد يف التزايــد حــىت اآلن  

 جلميـع القـرى املـشتركة لكـي تعـرض طريقـة فريقهـا               ٢٠٠٨ديـسمرب   /وطنية يف كانون األول   
. مدة ال تقل عن مخس دقائق وجرى بث هذه املـسابقة علـى التلفزيـون الـوطين ملـدة شـهر                     يف

 أسـابيع مـن أجـل       ٨رئيس الوزراء كان على رأس احلملـة كمتـسابق يف مـسابقة مـدهتا               بل إن   
  .صحة أفضل نظمها القطاع اخلاص وُبثت أيضا مباشرة على التلفزيون الوطين

  
  الصحة والنشاط البدين  ١- ٥- ١٢ 

ُتمارس معظم األلعاب الرياضية يف اجملتمعات القروية اجتماعيا يف املساء، بعد العمـل،               
ويستثىن من ذلك الرغيب بالنظر إىل أنه توجـد يف          . درسة وعند االنتهاء من األعمال العائلية     وامل

وخبــالف الــرغيب، تتمثــل األلعــاب  . معظــم القــرى نــوادي رغــيب تــشترك يف مــسابقات منظمــة  
الرياضية الرئيسية اليت متارس أساسا على مستوى غري تنافـسي يف القـرى يف رياضـة الكريكـييت                  

وُتجـرى معظـم مـسابقات      . ، والكـرة الطـائرة، وكـرة القـدم ورغـيب اللمـس            )كريكت سـاموا  (
األلعاب الرياضية القروية املنظمة أيام السبت وكثريا ما تنظمهـا مجاعـات الكنيـسة، أو اللجـان                 

  .النسائية أو جلان الرجال غري حاملي األلقاب
  
  برنامج التوعية باأللعاب الرياضية يف اجملتمعات احمللية  ٢- ٥- ١٢ 

 برنــامج للتوعيــة بتنميــة األلعــاب الرياضــية قامــت بتنــسيقه وزارة   ٢٠٠٨بــدأ يف عــام   
وهـذا الربنـامج جـزء مـن برنـامج التوعيـة باأللعـاب الرياضـية الـذي                  . التعليم والرياضة والثقافـة   

ــاب الرياضــية           ــترالية لأللع ــة االس ــني اللجن ــاون ب ــدار بالتع ــترالية وي ــة االس ــه احلكوم ــضطلع ب ت
ويهــدف الربنــامج إىل البنــاء علــى بــرامج النــشاط البــدين  . ترالية للتنميــة الدوليــةوالوكالــة االســ

__________ 
 .٢٠٠٨-٢٠٠٤وزارة الصحة، استراتيجية األمراض غري املعدية للفترة   )٥٥(  
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احلالية، ووضع اسـتراتيجيات جديـدة لتـشجيع الرياضـة بوصـفها اختيـارا آخـر ألسـلوب حيـاة                 
ويتمثــل أحــد . صــحية وليــنعم الــشعب بالنــشاط باالشــتراك يف نــشاط رياضــي وبــدين منــتظم   

) مبــن فــيهم الــشباب والــشابات(حــة الفــرص للميــسرين احمللــيني الرئيــسية يف إتاعناصــر الربنــامج 
ويهـدف الربنـامج إىل إشـراك       . لتنمية املهارات اجلديدة بالوصول إىل فرص التدريب املعتـرف بـه          

وزارة شؤون املرأة واجملتمع احمللي والتنمية االجتماعية لتعزيـز الـربامج القائمـة للـشباب، والنـساء                 
  . شطة رياضية وبدنية جيدة تعكس أولويات اجملتمع احملليواألطفال ولضمان تنفيذ أن

ــة األلعــاب الرياضــية مـُـ     ــامج تنمي ــات    وبرن ــساء والفتي ــى الن ــا عل ــرا إجيابي صمم ليحقــق أث
تـسترشد  ( للعـدل بـني اجلنـسني        قواعـد الصغريات ولذلك حتتـوي وثـائق التـصميم والتنفيـذ علـى             

أن ويرمـي هـذا إىل ضـمان        ). نوع اجلنس والتنميـة   بدليل الوكالة االسترالية للتنمية الدولية بشأن       
وسـتدرج  . حسب االهتمامات وااللتزامات اخلاصـة بنـوع اجلـنس        متاحة   األنشطة املناسبة    تكون

رويـة لـضمان أن يكـون هلـا رأي يف صـنع القـرار بـشأن مجيـع                   قاملرأة أيضا يف اللجـان الرياضـية ال       
لالشـتراك يف دورات التـدريب املعتـرف هبـا،          وستستفيد املرأة أيضا من الفرصـة       . أنشطة الربنامج 

مما يؤدي إىل زيادة مهاراهتـا، ومعرفتـها وقـدرهتا املمكنـة علـى العمـل؛ ومـن مث سـيتمثل أثـر هـام                   
 سـيؤدي إىل حتـسني   اليتللربنامج يف الزيادة يف اشتراك املرأة يف األنشطة الرياضية والبدنية العادية  

   .)٥٦(صحة املرأة
دارس االبتدائيـة   ي، اسـتهدفت وزارة التعلـيم والرياضـة والثقافـة املـ           وعلى الصعيد املدرس    

فيا األلعـاب الرياضـية الرامـي إىل زيـادة النـشاط الرياضـي والبـدين لألطفـال                  ا في من خالل برنامج  
 مدرسـة   ٦٢، اشترك يف الربنـامج أكثـر مـن          ٢٠٠٧ومنذ بدايته يف عام     . سن التعليم املدرسي   يف

رمــي هــذا  وي. يف املائــة مدرســات٨٠ مــدرس منــهم ١٠٠ر مــن وجــرى تــدريب أكثــ . ابتدائيــة
  .٢٠١٤ مدرسة حبلول هناية عام ١٤٤مشول مجيع املدارس االبتدائية البالغ عددها  إىل

  
  املؤسسة الوطنية للكلى  ٣- ٥- ١٢ 

 لالسـتجابة للزيـادة يف أعـداد    ٢٠٠٥أنشأت احلكومة املؤسسة الوطنية للكلى يف عـام       
للعالج بغسل الكلى بالنظر إىل أن اإلحالة إىل نيوزيلنـدا للعـالج الطـيب              سكان ساموا احملتاجني    

وحـىت  . باتت باهظة التكلفة حيث يتكلف املريض الواحـد مليـون تـاال سـاموا تقريبـا يف الـسنة                  
 مــن اإلنــاث، للعــالج يف املؤســسة، وكــان  ١٩ مــن الــذكور و ٣٣ مريــضا؛ ٥٤اآلن، خيــضع 

  .عاما ١١أصغرهم سنا صبيا يبلغ من العمر 

__________ 
 .املرجع نفسه  )٥٦(  
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  مذكرة التفاهم لتحسني صحة اجملتمعات احمللية  ٦- ١٢  

، متــشيا مــع هنــج الــشراكة لتحــسني مركــز املــرأة يف ســاموا    ٢٠٠٦أغــسطس /يف آب  
وكجزء من برنامج حكومـة سـاموا األوسـع لنـهج العمـل علـى نطـاق قطـاع الـصحة، وقِِّعـت                       

 احملليـة والتنميـة االجتماعيـة       مذكرة تفاهم بني وزارة الـصحة ووزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـات            
ومثَّلت مذكرة التفاهم هذه اآللية اليت ستدعم التركيز على إشراك اجملتمعـات            . ٢٠٠٦يف عام   

ومثلت أيضا اآللية اليت ستضمن انعكـاس منظـور تنميـة           . احمللية يف برامج تعزيز الصحة والعافية     
  . تستهدف اجملتمعات القرويةاجملتمع احمللي يف تصميم وتنفيذ مبادرات تعزيز الصحة اليت

  
  الرضاعة الطبيعية  ٧- ١٢  

 اتتواصل وزارة الصحة بوصفها مركـز التنـسيق الـوطين ووزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـ                  
 والتنمية االجتماعية تشجيع الرضاعة الطبيعية يف سياق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            ةاحمللي

ة املأمونـة   رضـاع قد ُنفذت خطة عمل بشأن ممارسـة ال       و. التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل     
ومن . اللرضيع والطفل الصغري مبعرفة شركاء قطاع الصحة ذوي الصلة وجيري استعراضها سنوي       

. منظور وزارة شـؤون املـرأة، أدمـج التركيـز علـى الرضـاعة الطبيعيـة يف العمـل املتعلـق باالتفاقيـة                      
) برنـــامج إلدرار الـــدخل(امج بنـــاء املهـــارات وأدجمـــت دورة بـــشأن الرضـــاعة الطبيعيـــة يف برنـــ

والرضاعة الطبيعية مرتبطة أيضا بربنامج رفاه األسرة واجملتمـع احمللـي           . استهدف النساء العاطالت  
أن يكــون  التغذيــة وتعزيــز بيئــة بيتيــة مأمونــة، ونظيفــة وداعمــة لــضمان التركيــز علــىمــن خــالل 

ــا متامــا  واءصــحأاألطفــال  ــ. راضــعني طبيعي  االحتفــال باألســبوع العــاملي للرضــاعة  ضاوجيــري أي
، كـان موضـوع االحتفـال      ٢٠٠٩وفيمـا يتعلـق بعـام       . الطبيعية من خالل جمموعة أنـشطة سـنويا       

وسـلط  . “ استجابة حلاجة ملحة حيوية    -الرضاعة الطبيعية   ”باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية     
حــاالت الطــوارئ والكــوارث ة بــني الرضــاعة الطبيعيــة وصلموضــوع هــذا العــام الــضوء علــى الــ 

وبوصـفها جزيـرة مداريـة معرضـة للكـوارث الطبيعيـة، فـإن هـذا يتـيح الفرصـة لـساموا                      . الطبيعية
للتفكري يف قيمة الرضاعة الطبيعية مع األخـذ يف االعتبـار احلقـائق الواقعـة لـتغري املنـاخ الـيت تـدعو           

وقد ُنفـذ برنـامج     . حمليط اهلادئ احلاجة إىل أن تكون ساموا مستعدة هلا بوصفها دولة جزرية يف ا           
قروي بشأن الرضاعة الطبيعية كخامتة لربنامج بناء املهارات الذي استمر أسبوعا يف قرية سـاتالو               

ــعار، واخلطــب       . ٢٠٠٩أغــسطس /يف آب ــة مــن األش ــسائية للقريــة جمموع ــة الن وقــدمت اللجن
 فعاليـة مـن حيـث    والرقصات ركزت على الرضاعة الطبيعيـة بوصـفها املـصدر التغـذوي واألكثـر        

االت ولذلك أدجمـت الرضـاعة الطبيعيـة يف جمـ       . التكاليف لغذاء األطفال الرضع واألطفال الصغار     
 العمـل علـى نطـاق       هنـج التركيز الربناجمي للقطاعات خارج وزارة الصحة وهذا مثال آخـر علـى             

  .القطاع فيما يتعلق بالصحة املشار إليه آ نفا
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  الرعاية الصحية األولية  ٨- ١٢  

تضمنت اجلهود املستمرة الرامية إىل تعزيـز وحتـسني خـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة             
وبرامج تعزيز الصحة والربامج الوقائية جمموعة متنوعة من األنـشطة، مثـل حلقـات العمـل الـيت              
تناولت األمـراض غـري املعديـة، وصـحة وتغذيـة الرضـع واألطفـال، وصـحة املـراهقني، وصـحة                 

وكــان . ورعايــة املــسنني) كتــشاف املبكــر لــسرطان عنــق الــرحم والثــدي مبــا يف ذلــك اال(األم 
واخلُنـاق والـشهاق والكـزاز وشـلل األطفـال والتـهاب            , اهلدف من برامج التحصني ضد الـسل      

ــسبة        ــى ن ــد عل ــة تزي ــق تغطي ــة هــو حتقي ــد واحلــصبة واحلــصبة األملاني ــة٩٥الكب وكــان .  يف املائ
مج التوعيــة الــصحية مــدعوما مــن حلقــات العمــل  االســتخدام الفعــال لوســائط اإلعــالم يف بــرا 

التدريبية للموظفني وأصحاب املصلحة؛ ووضع التشريع املتعلق خبدمات الصحة البيئيـة موضـع             
  .وجرى رصد فعالية الربامج الوقائية، واستعراضها وتقييمها. التنفيذ

  
  تنمية املوارد البشرية يف قطاع الصحة  ٩- ١٢  

ــة املــوارد ال    بــشرية يف املقــام األول علــى أوضــاع وحــوافز العمــل   ركــزت جهــود تنمي
. ٢٠٠٥سـبتمرب   /احلالية للكوادر الطبية، اليت أعيد النظـر فيهـا أثنـاء إضـراب األطبـاء يف أيلـول                 

وهناك حاجة معترف هبا إلجراء حتسينات لإلبقاء على األطباء وجذب أطبـاء وأخـصائيني مـن                
ب طلبـة اجلامعـة وخرجيـي اجلامعـة بـدعم مـن             واستمر تدري . اخلارج لتغطية العجز يف املهارات    

املاحنني، وكذلك الزيارات اليت قام هبا أخصائيون طبيون يف ميادين مـن قبيـل أمـراض املـسالك                  
واســتمر أيــضا . البوليــة، وطــب القلــب، واجلراحــة، والعظــام، وطــب العيــون والطــب النفــسي  

مـريض وعلـوم الـصحة      تدريب املمرضات، الالئي يشكلن أكـرب قـوة عمـل صـحي يف كليـة الت               
وشــهدت الفتــرة قيــد االســتعراض إدخــال تــدريب املمرضــات  . التابعــة جلامعــة ســاموا الوطنيــة

. خرجيات اجلامعة يف جماالت متخصصة مبا يف ذلك القبالة، والصحة العقلية ومتـريض األطفـال              
األول ويف النـصف    . واستمر تزايد أعداد طلبة ساموا امللتحقني بكلية طـب أوشـيانيا يف سـاموا             

، وضــعت سياســة شــاملة للمــوارد البــشرية للــصحة وخطــة عمــل، وســيعقبها  ٢٠٠٧مــن عــام 
وضـع قاعـدة بيانـات شـاملة لتـسجيل املعلومـات املتعلقـة بـاملوارد البـشرية يف الـصحة بوصــفها           

  .األساس الستعراض وإدارة هذه السياسة وخطة العمل
  
  قانون الصحة العقلية  ١٠- ١٢  

 إعــادة إنــشاء وهيكلــة وحــدة صــحة عقليــة ٢٠٠٧يــة لعــام شــهد قــانون الــصحة العقل  
تـوفري الرعايـة، والـدعم، والعـالج      ‘ويـنص القـانون علـى       . حمددة وفقا ألحكام القـانون اجلديـد      

واحلماية لألشخاص ذوي االضطراب العقلي ولألغراض ذات الصلة، مبـا يف ذلـك األشـخاص               
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ــة  . )٥٧(’ذوو اإلعاقــة وأســرهم ــدعم للنــساء  وتعــاجل وحــدة الــصحة العقلي وتقــدم املــساعدة وال
ــاب أو أي أفكــار مــن هــذا الطــابع       ــانني مــن الكــرب، أو االكتئ ــي يع ــات الالئ ــشري . والفتي وت

 يشمل مرضا عقليا ويعىن حالة طبية تتـسم         “االضطراب العقلي ” من القانون إىل أن      ١٤ املادة
  .)٥٨(باضطراب خطري يف الفكر، أو املزاج، أو اإلدراك أو الذاكرة

  
   قضية ناشئة- صحة املناخ   ١١- ١٢  

أجرت وزارة الصحة مبساعدة من منظمة الصحة العاملية مشاورة علـى نطـاق القطـاع                 
مع مجيع الشركاء يف قطاع الـصحة لبحـث كيـف سـيقوم القطـاع مـن خـالل عمليـة التكيـف                       
والتخفيــف بالتــصدي لــشواغل الــصحة وبــاألخص القــضايا الناشــئة اجلديــدة الناجتــة عــن تغــري    

لكـل  ) وخباصـة النـساء واألطفـال    (ومثلت احلاجة إىل إدراج تقيـيم األثـر علـى اجلنـسني             . املناخ
مــن اجملــاالت ذات األولويــة املواضــيعية يف الوثيقــة التــصميمية للــصحة وتغــري املنــاخ جمــاال بــالغ  

  .األمهية جرى التركيز عليه يف مناقشات هذه املشاورة
  

   واالجتماعيةاملرأة يف احلياة االقتصادية: ١٣املادة     
  .٣ُيرجى الرجوع أيضا إىل املالحظات الواردة يف إطار املادة   
ــرة       ــة للفت ــة الوطني ــدرج اآلن خطــة ســاموا للتنمي ــها  ٢٠١٢-٢٠٠٨ُت  ٥ حتــت أولويت

السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة بوصفها إطار العمل لتحقيق التزامـات سـاموا مبوجـب االتفاقيـة                
ويف نفـس الوثيقـة، أدرجـت إجـراءات         .  للـسنوات األربـع املقبلـة      بوصفها واحدة مـن أولوياهتـا     

  .معينة ترمي إىل حتسني مركز املرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية على النحو التايل
  

  املوارد الربية ومصائد األمساك  ١- ١٣  
فيما يتعلق بقضية توفري األراضي الستغالهلا، فإن شركة سـاموا للـصندوق االسـتئماين                

لعقارات، وشركة ساموا لألراضي وجملس األراضي، اختذوا ويواصلون اختـاذ ترتيبـات لتـأجري      ل
نـوفمرب  /وعيَّن جملس الوزراء فرقة عمل يف تـشرين الثـاين  . األراضي الستغالهلا يف مشاريع هامة  

وتتـألف فرقـة العمـل مـن عـشرة أعـضاء ميثلـون              .  بدال من إنشاء جلنة لتـأجري األراضـي        ٢٠٠٦
وزارة املالية، ومكتب النائـب العـام ووزارة العـدل    (حمللي، والكنائس والوزارات املعنية اجملتمع ا 

وإدارة احملاكم، ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة ووزارة شؤون املرأة، واجملتمعات احمللية والتنميـة             
واســتعانت بنتــائج مــن اســتعراض عــام لالســتخدام االقتــصادي ألراضــي الــسكان ) االجتماعيــة
__________ 

 .٢٠٠٧قانون الصحة العقلية لعام   )٥٧(  

 .املرجع نفسه  )٥٨(  
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ألصليني، أوصت مبجموعة مـن التغـيريات يف إطـار العمـل القـانوين، وأيـضا إدخـال حتـسينات                    ا
اإلجراءات اإلداريـة احلاليـة الـيت تـضطلع فيهـا وزارة املـوارد الطبيعيـة والبيئـة ووزارة العـدل                  يف

  .)٥٩(٢٠٠٧واستمر عمل فرقة العمل طوال عام . وإدارة احملاكم مبعاجلة طلبات التأجري
ــن       وتواصــل و   ــز األم ــدة جمــاالت لتعزي ــى ع ــز عل ــصائد األمســاك التركي ــة وم زارة الزراع
 باملواد الزراعية العاليـة اجلـودة مـن         نيرعازوزيادة إنتاج احملاصيل الدرنية يدعمه إمداد امل      . الغذائي

وتنشيط احملاصيل التقليدية مدعوم بتنمية وترويج زيـت جـوز اهلنـد    . مشاكل الوزارة عند الطلب 
اعة العضوية اليت نقلتها املساعدة احلكومية مـن خـالل املـشاريع املمولـة مـن مـصرف                  البكر والزر 

ــة اآلســيوي إىل   ــشاريع ســاموا      شــركة التنمي ــة، احملــدودة، وم ــال التجاري ــة األعم ــساء يف تنمي الن
ــة الــصغريةلألعمــال ــة وتطــور.  التجاري ــمتاحي  للجميــع باالســتخدام النــشط  ة املعلومــات الزراعي

نـاس  مـسابقات بـني جمموعـات املـزارعني القـرويني لتـشجيع ال            تنظيم  رى  جيون؛ و لإلذاعة والتلفزي 
، مــا برحــت رابطــة ٢٠٠٥ومنــذ تكوينــها يف عــام . علــى اســتغالل أرضــهم لفائــدهتم الشخــصية

واسـتمر تعزيـز    . )٦٠(ساموا التعاونية للمحاصـيل تـثري بـصورة فعليـة اهتمـام املـزارعني واملـصدرين               
 مــن الوكالــة بــدعماك يف إطــار برنــامج شــامل للتعزيــز املؤســسي  وزارة الزراعــة ومــصائد األمســ 

وأنشئت جلنة استشارية إداريـة جتتمـع بانتظـام         . ٢٠٠٦-٢٠٠١االسترالية للتنمية الدولية للفترة     
  .)٦١(ستراتيجيات التنمية الزراعية وتنفيذهاالرشيدة الوكمة احللضمان 
ــة ومــصائد األمســاك ووزارة        ــد عملــت معــا وزارة الزراع ــوارد الطبيعيــة والبيئــة   وق  امل

واألرصاد اجلوية لرصد وإدارة البيئة البحرية من أجل حفظ موارد مصائد األمساك واسـتدامتها              
وقــد تعــززت قــدرة اجملتمعــات القرويــة علــى إدارة مــوارد مــصائد األمســاك    . علــى حنــو أفــضل 

صورة فعالـة   خالل حلقات العمل، والتدريب واالستشارة، لكي ُتشارك هـذه اجملتمعـات بـ             من
وأنــشئت . يف تطبيــق اللــوائح، وتنفيــذ خطــط اإلدارة وإنــشاء وإدارة حمميــات ملــصائد األمســاك  

 قريــة لـوائح ملــصائد  ٨٠ووضـعت  . قريــة متتلـك حمميـات ملــصائد األمسـاك   ) ٦٤(أربـع وسـتون   
وباإلضــافة إىل ذلــك، أنــشئت منظومــات متكاملــة لتربيــة األمســاك، ومــشاتل . األمســاك القرويــة

ــة ــابني      ثنائيـ ــة، والثعـ ــاه العذبـ ــربي امليـ ــي، ومجـ ــاك البلطـ ــزارع ألمسـ ــرية ومـ ــصمامات يف حبـ  الـ
وحتــددت املنــاطق الــساحلية املناســبة واألراضــي املالئمــة لتربيــة األحيــاء املائيــة؛  . والــسرطانات

وقُدمت النصائح التقنية من خالل إعداد ونشر ورقـات معلومـات بـشأن أنظمـة تربيـة األحيـاء            

__________ 
؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٥؛ استعراض استراتيجية تنمية ساموا للفتـرة        ٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية تنمية ساموا للفترة       )٥٩(  

 .ة املاليةوزار

 .املرجع نفسه  )٦٠(  

 .املرجع نفسه  )٦١(  
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ــة، وإدارة ــاطق    .  األمســاك ومــصائد األمســاك املائي ــة املن ــشأن محاي ــذ مــشروعني ب ــضطلع بتنفي وت
البحرية جلنتان نسائيتان قرويتان مستقلتان يف إطار برامج خطة املنح الصغرية اليت ميوهلـا البنـك                

وقــدم الــدعم ملــسابقات تربيــة األمســاك     . الــدويل مــن خــالل وزارة املــوارد الطبيعيــة والبيئــة     
  . )٦٢(يةاجملتمعات احملل يف

ووضــعت خطــة لــصناعة مــستدامة لقطــع أخــشاب الغابــات وُنفــذت ملراقبــة اســتغالل    
وأنشئت أربعة مـشاتل غابـات يف يوبولـو وسـافايي لتـشجيع زراعـة الغابـات                 . الغابات األصلية 

وتــضطلع بــإدارة مــشتلني مــن مــشاتل الغابــات هــذه جلنتــان نــسائيتان . )٦٣(يف اجملتمعــات احملليــة
اللجــان النــسائية القرويــة بتنفيــذ وإدارة عــدة مــشاريع تــشمل مــا جمموعــه   وتــضطلع . قرويتــان

املشاتل على الساحل، وعشرة مـشاريع بـشأن احلديقـة          /عشرون مشروعا بشأن إعادة التحريج    
املرجانية، وسبعة عشر مشروعا بـشأن إصـالح بـرك امليـاه العذبـة الـساحلية ومـشروعني بـشأن               

 الدويل هـذه املـشاريع بواسـطة خطـة للمـنح الـصغرية تنفـذ                وميول البنك . محاية املناطق البحرية  
  .بيئةعن طريق وزارة املوارد الطبيعية وال

  
  املرأة والزراعة  ٢- ١٣  

كمــا لــوحظ يف اســتعراض التنميــة الزراعيــة، تــشترك وزارة الزراعــة ومــصائد األمســاك    
اء يف طائفــة مــن ووزارة شــؤون املــرأة، واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة علــى حــد ســو 

األنشطة لتحسني األمن الغـذائي، وجـرى تـسهيل نـشر املعلومـات بإقامـة عالقـة عمـل تعاونيـة                     
بني هاتني الوزارتني وخـدمات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية والربيديـة لتـشجيع اسـتخدام                 

. )٦٤(لنقــل املعلومــات الزراعيــة يف مجيــع أحنــاء ســاموا ) مراكــز االتــصاالت(مراكــز الفيــسوتاي 
وحىت اآلن، هناك سبعة مراكـز اتـصاالت تـديرها وتنفـذها اللجـان النـسائية القرويـة يف قـراهن                

وهـي شـركة   (وعالوة على ذلك، جيري توفري الدعم لشركة سـاموا تـل          . جاري تنفيذها حاليا  
وذلــك بواســطة منظمــة اللجــان النــسائية  ) اتــصاالت ســلكية والســلكية هامــة متوهلــا احلكومــة  

ا ملــد خطــوط أرضــية حــول يوبولــو وســافايي جلميــع مرافــق اللجــان النــسائية   للتنميــة يف ســامو
وســتعتمد هــذه الفرصــة علــى املنــشآت القائمــة وستوســع التغطيــة وفــرص تنميــة          . القرويــة

  .املعلومات، واالتصاالت والتكنولوجيا للنساء وأسرهن

__________ 
 .املرجع نفسه  )٦٢(  

 .املرجع نفسه  )٦٣(  

 .٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية تنمية ساموا للفترة   )٦٤(  
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، جـرى   ولتسهيل اشتراك القرى يف اإلنتاج الزراعي من خـالل صـيانة الطـرق الفرعيـة                
رفــاه األســرة (االضــطالع مبــشروع مزارعــي املــستقبل يف ســاموا وبرنــامج إيغــا مــا نــوو مانويــا 

وجـرى تـوفري اخلـربة التقنيـة ملـشاريع اجملتمـع احمللـي املمولـة عـن طريـق مرفـق                ). واجملتمع احمللـي  
اعــة وتــوافر املــنح الــصغرية لــدعم زر . خطــة املــنح الــصغرية يف اإلنتــاج العــضوي /البيئــة العامليــة

اخلضر للنساء يف سياق برنامج رفاه األسرة واجملتمع احمللي املقدمة يف إطار برنـامج هنـج العمـل                  
وهـذه املـساعدة   . على نطاق قطـاع الـصحة املـشار إليـه آنفـا ميثـل تطـورا آخـر جـديرا بالـذكر                   

تــتح الفرصــة لتحــسني نوعيــة التغذيــة للمــرأة فحــسب، بــل إهنــا مثلــت أيــضا فرصــة إلدرار     مل
  . لبعض النساءالدخل

  
  املرأة وتنمية املشاريع التجارية الصغرية  ٣- ١٣  

منذ التقرير السابق، تواصل احلكومة دعم وتعزيـز تنميـة املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة                  
بإنشاء وتشغيل صندوق تنافسي يف القطـاع اخلـاص يف سـاموا، جيمـع بـني عـدة خطـط سـابقة                      

 ختصيص الدعم والتكيـف اهليكلـي للقطـاع      صندوق دعم السياحة، ومرفق   (للتمويل املخصص   
. ، ومن مث حيقق انسجام التمويل املقدم من شركاء التنمية لدعم تنمية القطـاع اخلـاص               )اخلاص

 ٢,٥ تــاال ســاموا هبــدف بلــوغ  ٧٠٠ ٠٠٠ - ٥٠٠ ٠٠٠وســيبلغ رصــيد الــصندوق مبــدئيا  
م مبـادرات  وسـيكون ثلـث رصـيد الـصندوق متاحـا سـنويا لـدع          . مليون تاال ساموا كحد أدىن    

  .)٦٥(املشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة احمللية
وقُدم الدعم لعمليات املشاريع التجارية الـصغرية احلجـم يف اجملتمعـات احملليـة بواسـطة                  

مركز املشاريع التجارية الصغرية، وتنمية املشاريع التجارية جنوب احملـيط اهلـادئ، ودور املـرأة               
ــة و  ــشاريع التجاري ــة امل ــي احملــدود   يف تنمي ــاتوويليو االســتئماين البيئ ــدمت هــذه  . صــندوق م وق

ــق         ــن خــالل مراف ــى االئتمــان م ــة واحلــصول عل ــشورة التقني ــدريب وامل ــصح والت املنظمــات الن
 مـن مـشغلي املـشاريع التجاريـة الـصغرية جـدا            ٣ ٠٠٠وحصل حوايل   . القروض الصغرية جدا  

وتـوفر  . ل مـن بـرامج االئتمـان    مشروع جتاري مؤه١ ٠٠٠والصغرية على التدريب، واستفاد  
اخلــدمات املقدمــة تغطيــة علــى الــصعيد الــوطين مــع زيــارات ميدانيــة يف مجيــع أحنــاء اجلزيــرتني   

وسيستمر هذا على ضوء حافظة االئتمان القائمـة لـضمان أن تكـون املـشاريع قائمـة                 . أسبوعيا
ها جـزءا مـن     وفضال عن ذلك، ُنظمت بـرامج تدريبيـة بـصفة منتظمـة وستـستمر بوصـف               . بذاهتا

محلة برامج التوعية، اليت تضم ممثلني مـصرفيني يعرضـون كيـف تتـيح املـصارف احلـصول علـى                  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٦٥(  
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وتواصل احلكومة دعم تنمية اجملتمعات احملليـة بتـوفري الـدعم مـن امليزانيـة إىل مقـدمي                  . االئتمان
  .)٦٦(خدمات املنافع العامة الرئيسية الثالثة للوفاء بالتزامات خدمة اجملتمعات احمللية

  
  اشتراك املرأة يف الترفيه واأللعاب الرياضية  ٤- ١٣  

االشــتراك الكامــل للمــرأة يف األلعــاب الرياضــية يف القريــة بوصــفها جــزءا مــن حياهتــا      
ــة واملعتقــدات بــشأن       ــة وبعــض املواقــف الثقافي ــه االلتزامــات العائلي ــة كــثريا مــا تعوق االجتماعي

وخالصة القول، أتيحت للمـرأة     . تشترك فيها املرأة  األنشطة الرياضية اليت ميكن أو ال ميكن أن         
يف ساموا طوال السنني فُرص قليلة لالشتراك يف مبادرات األلعـاب الرياضـية الـيت هـيمن عليهـا                   

وتدعم احلكومة الدفع إىل زيادة عدد النساء املشتركات يف األلعاب الرياضـية            . الذكور تقليديا 
ــة  التنافـــسية مـــن خـــالل خطـــط وسياســـات وزارة شـــؤ   ــة والتنميـ ون املـــرأة واجملتمعـــات احملليـ

االجتماعيـــة، ووزارة التعلـــيم والرياضـــة والثقافـــة، ورابطـــة ســـاموا للجنـــة األوليمبيـــة الوطنيـــة 
وأصـبحت املـرأة نـشطة يف ألعـاب رياضـية تعتـرب         . لأللعاب الرياضية واهليئات الرياضية الوطنيـة     

بيـد أن  . املالكمـة، والتايكونـدو واجلـودو   تقليديا مناسبة للرجل، مثل الرغيب، ورفع األثقـال، و   
وباإلضـافة  . )٦٧(معظم الفرص تقتصر على مناطق احلـضر الـيت تتركـز فيهـا املرافـق واملـسابقات                

إىل ذلك، كانت هناك زيادة يف عدد النساء الالئـي يـؤدين أدوارا قياديـة وإداريـة يف املنظمـات                    
، )رئيــسة(ثــل رابطــة كــرة الــشبكة الوطنيــة لأللعــاب الرياضــية علــى مــدى الــسنوات األخــرية م
 ١٠يــتعني أن يكــون ) (ساســنوك(ورابطــة ســاموا للجنــة األوملبيــة الوطنيــة لأللعــاب الرياضــية   

، ورغــــيب النــــساء، واهلــــوكي، ورياضــــة القــــوارب  )املائــــة مــــن األعــــضاء مــــن اإلنــــاث  يف
ود املاليــة وتنميــة املــرأة واأللعــاب الرياضــية تعوقهــا القيــ. رياضــة اليخــوت والــسباحة/الــشراعية

بالنظر إىل أن احلكومة ختصص دائما مزيدا من املساعدة املالية فضال عن مدى الرعايـة املقدمـة            
مـــن املنظمـــات اخلاصـــة لأللعـــاب الرياضـــية للرجـــال واهليئـــات الرياضـــية باملقارنـــة بتلـــك          

  .بالنساء املتعلقة
  

   احلد من خطر الكوارث والتكيف- تغري املناخ   ٥- ١٣  
 بوصفه قـضية ناشـئة     ٢٠٠٥اخ يف احلسبان يف عمل قطاع البيئة منذ عام          أُخذ تغري املن    

وأصبحت ساموا موقَّعة على اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن             . بالنظر إىل آثاره اجلنسانية   
ويف عــام . ١٩٩٤ وأعقــب ذلــك التــصديق علــى االتفاقيــة يف عــام ١٩٩٢تغــري املنــاخ يف عــام 

ــة بروتوكــ  ١٩٩٨ ــام   ، وقَّعــت احلكوم ــه يف ع ــو وصــدقت علي ــل وزارة . ٢٠٠٠ول كيوت ومتث
__________ 

 .املرجع نفسه  )٦٦(  

 .٢٠٠٨ ساموا، وزارة التعليم والرياضة والثقافة، وثيقة تصميم برنامج األلعاب الرياضية من أجل التنمية يف  )٦٧(  
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. املوارد الطبيعية والبيئة مركز التنـسيق الـوطين لرصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـاتني االتفـاقيتني                    
 ٢٠٠٩مـارس   /وحىت اآلن، قدمت وزارة املوارد الطبيعية والبيئة التقريـر األول ويف أوائـل آذار             

ة الثانيـة ألمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري                 متاما، قدمت تقارير الرسائل الوطنيـ     
. املناخ الذي أوردت فيها بالتفصيل ما قامت به احلكومة ملعاجلة شواغل تغـري املنـاخ يف سـاموا             

ــا يف وضـــع    ٢٠٠٥ويف عـــام  ــاد هبـ ــة لالسترشـ ــة تكيـــف وطنيـ ــاموا خطـ ــة سـ ، أقـــرت حكومـ
 خمططــات مــشاريع ٩يــف الوطنيــة مــن  وتتــألف خطــة التك. اســتراتيجيات التكيــف يف ســاموا 

ــد       ــاق البل ــى نط ــشاورات عل ــن امل ــة م ــة حــسب األولوي ــشاريع    . مرتب ــن امل ــدد م ــد إىل ع وُيعه
  .)٦٨(تنفيذ بعض املخططات وجاري تنفيذ هذه اخلطة اآلن

ــرة       ــاموا للفتـ ــة سـ ــتراتيجية تنميـ ــضمن اسـ ــشطة   ٢٠١٢-٢٠٠٨وتتـ ــن األنـ ــددا مـ  عـ
حتقيـق ختفيـضات   ”ضمن هذه االستراتيجية التزاما بـ    وتت. الصلة بتخفيف حدة تغري املناخ     ذات

 لاســتخدام الطاقــة املتجــددة وكفــاءات الطاقــة، والنقــ“عــن طريــق ” هامــة يف غــازات الدفيئــة
  .)٦٩(“مهية ختفيض غازات الدفيئةأ بمهوراملستدام وتوعية اجل

  
  السياسة الوطنية املتعلقة بتغري املناخ  ١- ٥- ١٣ 

، ٢٠٠٨اسة الوطنية املتعلقـة بـتغري املنـاخ يف أوائـل عـام              وافق جملس الوزراء على السي      
إطــار عمـل وطــين لتخفيـف آثـار تغــري املنـاخ والتكيــف مـع آثـاره علــى حنـو فعــال        ”الـيت تـوفر   
وفيما يتعلق بالتخفيف، تتضمن السياسة االلتزام العام بتشجيع التخفيف يف مجيـع             . “ومستدام
خرى البارزة إشـراك سـاموا يف مـشاريع تبـادل        وتتضمن استراتيجيات التخفيف األ   . القطاعات

حقوق انبعاثات الكربون وآلية التنمية النظيفة؛ وتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة؛ وتقـدمي             
  . )٧٠(احلوافر املالية من أجل التخفيف

  
  االستراتيجية الوطنية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة  ٢- ٥- ١٣ 

ــتراتيجي      ــام لالسـ ــدف العـ ــل اهلـ ــة    يتمثـ ــازات الدفيئـ ــات غـ ــيض انبعاثـ ــة لتخفـ ة الوطنيـ
ختفيف أثر تغري املناخ بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعـم العمـل العـاملي للحـد مـن                  ” يف

__________ 
وزارة املوارد الطبيعية والبيئة؛ رسالة ساموا الوطنية الثانية إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري                    )٦٨(  

 .٢٠٠٩املناخ، 

 .املرجع نفسه  )٦٩(  

 .املرجع نفسه  )٧٠(  
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انبعاثــات غــازات الدفيئــة بــل أيــضا تعزيــز االقتــصاد الــوطين بالتــشغيل الكــفء للقطاعــات           
  .)٧١(“الصلة املنتجة لغازات الدفيئة ذات

  
  الوطنية للطاقةالسياسة   ٣- ٥- ١٣ 

ــران        ــة يف حزي ــة للطاق ــسياسة الوطني ــوزراء ال ــس ال ــه /اعتمــد جمل ــة ٢٠٠٧يوني ، بالرؤي
 الـيت   حتسني نوعية احلياة للجميـع باحلـصول علـى خـدمات وإمـدادات الطاقـة              ”: الشاملة التالية 

 واألهـم مـن ذلـك، يـتعني متابعـة هـذه الرؤيـة           . “يعول عليها، واملعقولة التكلفة والـسليمة بيئيـا       
  :خالل هدفني من

  ؛ و“٢٠٣٠ حبلول عام ٢٠زيادة حصة اإلنتاج الكبري من املصادر املتجددة إىل ”  •  
ــسبة       ”  •   ــة بن ــرض الطاق ــة املتجــددة يف خــدمات وع ــسامهة الطاق ــادة م ــول  ٢٠زي حبل

  .“٢٠٣٠ عام
وتتـــضمن الـــسياسة عـــددا مـــن االســـتراتيجيات ذات األمهيـــة اخلاصـــة للتخفيـــف،          

ــا ــك يف مب ــة: ذل ــة      تنمي ــات الطاق ــوارد وتكنولوجي ــة م ــسكان األصــليني؛ وتنمي ــة ال ــوارد طاق  م
املتجددة؛ وحتسني كفاءة إنتاج الكهرباء، ونقلها وتوزيعهـا؛ وإدارة جانـب الطلـب؛ وتـشجيع               

وفيما يتعلق بالسياسات والقـوانني ذات الـصلة بالغابـات، فـإن غابـات        . خيارات النقل الكفء  
، ويركـز كالمهـا يف املقـام        )١٩٦٩(وأنظمـة الغابـات     ) ١٩٦٧(ساموا ينظمها قانون الغابـات      

ومع ذلك، وافـق    . األول على إدارة الغابات من أجل قطع األشجار ونقلها لألغراض التجارية          
 علـى اقتـراح حبظـر مجيـع عمليـات قطـع األشـجار ونقلـها              ٢٠٠٧جملس الوزراء يف أوائل عـام       

بات أثرا قانونيا على قـرار جملـس الـوزراء         وسيضفي قانون إدارة موارد الغا    . لألغراض التجارية 
والتحول األخري بعيدا عن قطع األشـجار ونقلـها لألغـراض التجاريـة إىل صـيانة الغابـات                  . هذا

احلراجـة  ”وهنـاك سياسـة منقحـة بعنـوان     . دفع إىل إجراء استعراض للـسياسة الوطنيـة للغابـات        
رئيــسي هلــذه الــسياسة التمهيديــة هــو واحملــور ال.  قيــد النظــر حاليــا“ألغــراض التنميــة املــستدامة

متابعة فرص تبـادل حقـوق انبعاثـات الكربـون كوسـيلة لتـشجيع صـيانة الغابـات بـشكل أكـرب                      
  .)٧٢(واملسامهة يف ختفيف تغري املناخ

__________ 
 .املرجع نفسه  )٧١(  

 .املرجع نفسه  )٧٢(  
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  السياسات الوطنية األخرى ٦- ١٣    
هناك طائفة من السياسات الوطنية األخرى ذات األمهيـة جلهـود التخفيـف الـيت تبـذهلا                   
الـسياسة الوطنيـة السـتخدام األراضـي؛ والـسياسة الوطنيـة املتعلقـة بـصيانة                : ا مبا يف ذلـك    سامو

التنوع البيولوجي؛ والسياسة الوطنية املتعلقة بالنفايات؛ وأنظمة محايـة طبقـة األوزون، وطائفـة        
  .)٧٣(من السياسات واخلطط املنفذة يف القطاعات األخرى، مبا يف ذلك املياه والزراعة

  
  املرأة الريفية: ١٤ة املاد    
   ممثالت احلكومة- ١- ١٤    

تنسق ُشعبة املرأة التابعـة لـوزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـات احملليـة والتنميـة االجتماعيـة                     
وكـل  . شبكة ممثالت احلكومة الالئي يضطلعن بدور ضابطات االتصال بـني احلكومـة والقريـة             

ها مث ُتقدم الترشيحات إىل جملـس الـوزراء         من ممثالت احلكومة ترشحها اللجنة النسائية يف قريت       
ملمـثالت  )  مـن دوالرات الواليـات املتحـدة     ٥٠( تـاال سـاموا      ١٢٥وتـدفع احلكومـة     . إلقرارها

ــة        ــة االجتماعي ــة والتنمي ــرأة واجملتمعــات احمللي ــة وزارة شــؤون امل ــة كــل أســبوعني مبعرف احلكوم
ض بــاملرأة ومحايــة األطفــال ويــؤدين دور مراكــز التنــسيق علــى مــستوى القريــة مــن أجــل النــهو

 ١٠٢ قريــة ُتــشكل مــستوطنة ســاموا وتوجــد حاليــا ٣٢٦وتوجــد . لــصاحل احلكومــة وقريتــهن
 امـرأة خيـدمن     ٨٦و  ) حيـث تقـع العاصـمة     (ممثلة للحكومة خيـدمن القـرى التقليديـة يف يوبولـو            

حكومـة  وال توجـد قـرى تقليديـة لـيس هلـا ممـثالت              . القرى التقليدية يف جزيرة سافاي الكـبرية      
خيـضعون يف إدارهتـم     ) غالبا من الـذكور   (عينهن جملس الوزراء وإن كان يوجد هلا عمداء قرى          

  .أيضا لرعاية وزارة شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية
ــى          ــة عل ــو أداة قائم ــة باســتخدام نظــام إلدارة األداء وه ــثالت احلكوم ــدار عمــل مم وُي

ــائج حتــدد متطلبــات امل  ــائج املتوقعــة مــن ممــثالت     النت هــام، ومؤشــرات لرصــد هــذه املهــام والنت
وتعقـد وزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـات احملليـة      . احلكومة متشيا مع االجتاه االستراتيجي للـوزارة   

والتنميــة االجتماعيــة اجتماعــات شــهرية ملمــثالت احلكومــة وتــزود هــذه االجتماعــات ممــثالت 
أو القضايا اليت جيب أن تعرفها املـرأة علـى صـعيد    /امج التنمية واحلكومة باملعلومات املتعلقة برب  

وممثالت احلكومة مسؤوالت أمام جلـاهنن النـسائية القرويـة ولـذلك علـيهن التـزام بنقـل                  . القرية
مجيع املعلومات اليت حيصلن عليهـا مـن هـذه االجتماعـات إىل اللجـان النـسائية القرويـة كأحـد           

ومـن املتوقـع أيـضا أن تكـون ممـثالت احلكومـة يف صـدارة          . ريـة أشكال بناء القدرات لنساء الق    
واألمثلـة  . أي برنامج للتنمية قائم على القرية وخباصة الربامج الـيت تـستهدف النـساء واألطفـال             

__________ 
 .املرجع نفسه  )٧٣(  
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برنـامج إيغـا مـا نـوو مانويـا الـذي       (برنامج رفاه األسرة واجملتمـع احمللـي        : على هذه الربامج هي   
وتسجيل املواليـد جلميـع األطفـال املولـودين يف القريـة، وامليـاه              ،  )يركز على التصحاح والنظافة   

املأمونة، والبيوت اخلالية مـن التـدخني، واالسـتعداد للكـوارث الطبيعيـة والتوعيـة هبـا، وخطـط                   
التمويل الصغري جدا والتدريب على ُسبل العـيش وبنـاء املهـارات، والوقايـة مـن فـريوس نقـص                    

عنف العائلي وغريهـا مـن الـربامج االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت              املناعة البشرة واإليدز، ومنع ال    
وَســمح أيــضا عمــل ممــثالت احلكومــة وشــبكة الزمــاالت النــسائية الكنــسية  . تقودهــا احلكومــة

باشتراك املرأة الريفية يف الربامج االقتصادية واالجتماعية اليت يضطلع هبا موظفـو وزارة شـؤون               
مية االجتماعية باالشتراك مع مقدمي اخلدمات احلكومية اآلخـرين         املرأة واجملتمعات احمللية والتن   

  .يتعلق بالفرصة الثانية لتلقي التعليم فيما
مبن فيهم املواليد   (وتتمثل وظيفة هامة أخرى ملمثالت احلكومة يف تسجيل مجيع املواليد             
واج احلـايل الـذي     وقـانون املواليـد والوفيـات والـز       . الذين يولـدون يف البيـت أو يف القريـة         ) املوتى

 يضع املسؤولية على عاتق ممثلة احلكومـة أو رئيـسة اللجنـة النـسائية يف كـل         ٢٠٠٢ُعدل يف عام    
قرية يف ساموا بوصفها واحدة من السلطات القانونية املخولة بتسجيل مواليـد ووفيـات األطفـال              

والوفيات والـزواج يتعلـق     وهذا التغيري يف قانون املواليد      . املولودين يف حمل إقامة ال ُيعد مستشفى      
بقدر كبري بالرابطة الوثيقـة ملمـثالت احلكومـة مـع املولـدات التقليـديات الالئـي ميارسـن عملـهن                     

، أطـرى مكتـب املواليـد والوفيـات والـزواج      ٢٠٠٧ومنـذ عـام     . القرى ومجيعهن مـن اإلنـاث      يف
نظر إىل حـدوث    الواجبات بكفاءة بال   على جهود ممثالت احلكومة والرئيسات الضطالعهن هبذه      

 مـن األطفـال املولـودين يف       )٧٤( يف املائة  ٩٠-٧٥ حتسن هائل يف عملية التسجيل بنسبة تزيد على       
 يف املائـة املتبقيـة مـا زالـت مـثرية            ١٠ بيد أن نـسبة الــ     . القرى الذين سجلوا وهلم شهادات ميالد     

عيـشية ومـن مث عـدم    ورمبا يكون العامل املـساهم متمـثال يف مـدى تغطيـة املمثلـة لألسـر امل            . للقلق
والتــدريبات علــى بنــاء القــدرات يف عمليــة  . الوصــول إىل مجيــع النــساء الالئــي يــضعن يف القريــة 

تــسجيل املواليــد ُتجريهــا للممــثالت وزارة شــؤون املــرأة واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة 
  .ومكتب املواليد والوفيات والزواج كل ستة أشهر

  
  احمللي من أجل املرأة الريفيةتنمية اجملتمع   ٢- ١٤  

ــة االســترالية     ٢٠٠٨يف عــام    ــة مــن الوكال ــة املقدم ــساعدة التمويلي  وحــده، مكََّنــت امل
تـضم أكثـر   ) يوبولو وسافاي( جلنة نسائية قروية يف املناطق الريفية   ١٢للتنمية الدولية أكثر من     

. ملـدرة للـدخل    عضوة يف كل جلنة، من شراء ماكينات حياكة كجـزء مـن أنـشطتهن ا               ٥٠من  
__________ 

يوليـه  / متـوز  -يناير  /التقرير املتعلق بالرصد والتقييم ملدة ستة أشهر، كانون الثاين        : ة املرأة برامج وتدريب ُشعب    )٧٤(  
٢٠٠٨. 
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وجيري تنسيق بعض هذه املشاريع بواسطة كهنوت العائلة الكاثوليكية مع وزارة شـؤون املـرأة            
واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية بتوفري املدربني املؤهلني لتقدمي املـساعدة يف صـنع الثيـاب               

 علـى اجملتمـع احمللـي       وحيصل مزيد من املنظمات النسائية القائمـة      . واملشغوالت اليدوية األخرى  
على التمويل مـن شـركاء التنميـة اآلخـرين مثـل االحتـاد األورويب، والوكالـة االسـترالية للتنميـة                 
الدوليــة والوكالــة النيوزيلنديــة للتنميــة الدوليــة، وتــسعى للحــصول عليــه لتــوفري املــوارد الالزمــة 

ســاعدت هــذه الفــرص لتوســيع الــربامج املــدرة للــدخل الــيت ُتــدار علــى مــستوى القريــة، وقــد   
ــق          يف ــا يتعل ــة فيم ــة الريفي ــات احمللي ــة للمــرأة وال ســيما مــن هــي يف اجملتمع ــروح املعنوي ــع ال رف

باالستفادة بالفرص املتاحة علـى الـصعيد الـوطين ملـساعدهتا يف مـشاريعها القائمـة علـى اجملتمـع                    
هتـا وحتقـق بعـض    وهذه اجلهود ُتحدث فرقا يف حياة املرأة مـن ناحيـة حتـسني نوعيـة حيا     . احمللي

  . اإلسهامات اإلجيابية لتنشيط اقتصاد القرية
وتنظيم التدريبات املتعلقة بـسبل العـيش للـشابات يف القـرى الريفيـة، الـيت تركـز علـى                      

ــضا          ــتمر أي ــراهقني اس ــسية للم ــة واجلن ــصحة اإلجنابي ــضايا ال ــة بق ــه عالق ــذي ل ــدخل ال إدرار ال
ت أيـضا علـى اشـتراك املـرأة يف بـرامج التمويـل        وقد ساعدت هذه التدريبا   . التقرير السابق  منذ

ومنـذ التقريـر الـسابق، اسـتمرت أيـضا يف       . الصغري جدا اليت كانت جارية منـذ التقريـر الـسابق          
عملــها ثــالث منظمــات غــري حكوميــة حمليــة وشــركات مــن القطــاع اخلــاص ُتــشجع املــشاريع  

وهـذه  . لريفيـة علـى حـد سـواء     واألعمال التجارية الصغرية جدا للنـساء يف املنـاطق احلـضرية وا           
املنظمــات والــشركات هــي منظمــة جنــوب احملــيط اهلــادئ لتنميــة املــشاريع التجاريــة، وشــركة  

وحتــصل . النــساء يف تنميــة املــشاريع التجاريــة، احملــدودة، ومركــز املــشاريع التجاريــة الــصغرية   
اريـة الـصغرية علـى      شركة النساء يف تنمية املـشاريع التجاريـة، احملـدودة، ومركـز املـشاريع التج              

أمـا القـروض الـصغرية غـري        . متويلهما مـن جهـات ماحنـة خمتلفـة لتمويـل املعونـة ومـن احلكومـة                
  .)٧٥(املصحوبة بضمان فإن أي مصرف ال يعتربها صاحلة مبا يف ذلك مصرف ساموا للتنمية

، صــرفت منظمــة جنــوب احملــيط اهلــادئ لتنميــة املــشاريع التجاريــة،    ٢٠٠٦ويف عــام   
 قرض صـغري ألكثـر      ٩ ٠٠٠ من القطاع اخلاص وتدعمها احلكومة أيضا، أكثر من          وهي ممولة 

بلـغ   وحىت اآلن، صرفت املنظمة مـا .  يف املائة٩٦ امرأة مبعدل سداد بلغ أكثر من  ٦ ٠٠٠من  
 مليون تاال ساموا يف متويل القروض الصغرية جدا منذ أن بـدأت عملياهتـا يف                ٢٦جمموع قيمته   
  .٢٠٠٠ساموا يف عام 

__________ 
  )٧٥(  SITAN women, children and youth of Samoa 2006. 
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  املشاريع القائمة على اجملتمع احمللي واملتعلقة بتغري املناخ ونوع اجلنس  ٣- ١٤  
 ما جمموعه سبعة عـشر مـشروعا تـديره وتنفـذه اللجـان النـسائية                ٢٠٠٨أنشئ يف عام      

 الـيت  ‘تغـري املنـاخ والتنميـة املـستدامة    ’ ممـثالت احلكومـة، كجـزء مـن بـرامج      القروية حتت قيادة 
وتراوحت هذه املشاريع ما بـني زراعـة أشـجار علـى            .  الطبيعية والبيئة  تضطلع هبا وزارة املوارد   

الــشواطئ لوقــف حتــات الرمــال، وإعــادة زراعــة املــانغروف وإصــالح جتمعــات ميــاه /الــسواحل
 تـاال سـاموا علـى وجـه التحديـد للجـان             ٤٠٠ ٠٠٠وُصرف من األمـوال مـا جمموعـه         . القرى

 مشروعا تركـز علـى      ٤١آلن، جيري حاليا تنفيذ     وحىت ا . النسائية من أجل تنفيذ هذه املشاريع     
خطط اهلياكل األساسية الساحلية واإلدارة وتضم اللجان النسائية واجملـالس القرويـة علـى حـد                

يقــوم اختيــار القــرى علــى أســاس املنــاطق املعرضــة للخطــر بــسب موقعهــا  ( قريــة ٤١ســواء يف 
  ).اجلغرايف ومن مث تعترب األكثر عرضة للخطر

  
  ج قطاع املياهبرنام  ٤- ١٤  

لضمان حصول اجملتمعات احمللية على ميـاه جيـدة، وضـعت خطـة وإطـار عمـل قطـاع           
وسـتعاجل هـذه اخلطـة القـضايا        . “امليـاه مـن أجـل احليـاة       ” بعنـوان    ٢٠١٣-٢٠٠٨املياه للفتـرة    

والتحديات املتعلقة بعدم كفاية التخلص من امليـاه املـستعملة والتـصحاح، وارتفـاع مـستويات                
ــسريبات ــاليف     التـ ــترداد التكـ ــستويات اسـ ــاض مـ ــاه واخنفـ ــسؤول للميـ ــري املـ ــتخدام غـ ، واالسـ

ــة    ــة املالي ــة مــن الناحي ــات غــري اجملدي ــاه    . والعملي ــذي ألق ــوزراء يف اخلطــاب ال ــيس ال وأشــار رئ
اجتماع املائدة املستديرة لقادة جزر احمليط اهلادئ بشأن املياه والتصحاح يف مركـز طوكيـو                يف

خطة قطاع امليـاه تعتـرف بأنـه بتنفيـذ التحـسينات يف إدارة              ”دويل إىل أن    للتعلم التابع للبنك ال   
ــبرية          ــاموا خطــوات ك ــصحاح، ســتخطو س ــاه والت ــداد باملي ــى اإلم ــاه واحلــصول عل ــوارد املي م

حتقيق اهلدف السابع من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتمثـل يف خفـض نـسبة الـسكان الـذين                     يف
ــاه الــشرب املأمو  ال ــة والتــصحاح األساســي بــصورة مــستدامة إىل النــصف   حيــصلون علــى مي ن

وإذا حتقق ذلك، ميكن أيضا حتقيق األهداف اإلمنائية األخرى للتنميـة مثـل             . ٢٠١٥حبلول عام   
  .)٧٦(“رصحة األم والطفل، والتعليم االبتدائي والقضاء على الفق

ة وجيري حاليـا تنفيـذ مـشروع يتكلـف عـدة ماليـني وميثـل جـزءا مـن برنـامج احلكومـ                      
لدعم قطاع املياه لتحقيق إطار عمل امليـاه هبـدف حتـسني إمـداد القـرى الريفيـة بامليـاه وحتـسني                      

ووزارة شــؤون املــرأة . شــبكات الــصرف يف املنــاطق املعرضــة للفيــضانات يف منــاطق البلــدات  
واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية بوصـفها إحـدى الوكـاالت املنفـذة لربنـامج دعـم قطـاع                  

__________ 
  )٧٦(  Mata’afa Keni Lesa;  Samoa Observer 22nd May 2009. 
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ويركــز عنــصر مــشروع امليــاه . ه مــسؤولة عــن عنــصر مــشروع امليــاه املــستقلة يف الربنــامج امليــا
املستقلة على اسـتخدام، ومحايـة وإدارة مـستجمعات ميـاه األمطـار أو أحـواض امليـاه اململوكـة               
للقرية إلمـداد القريـة بأكملـها وكـذلك القـرى اجملـاورة الـيت ال ميكنـها احلـصول علـى اإلمـداد                        

ومشاريع املياه املستقلة هذه تديرها جلنة قروية خمتـارة         . سية بسبب مواقعها اجلغرافية   باملياه الرئي 
وقد أنشئت رابطة ملشروع املياه املـستقلة مكونـة         .  يف املائة من أعضائها من اإلناث      ٥٠يتألف  

من ممثل واحد عن كل جلنـة قرويـة بـدعم مـن وزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـات احملليـة والتنميـة                 
وهذه الرابطة ترأسـها سـيدة، وتقـع حاليـا مـع            . ماعية كجزء من برنامج دعم قطاع املياه      االجت

  .ُشعبة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية
  

  املساواة أمام القانون: ١٥املادة     
  .٣ و ٢دتني ُيرجى الرجوع أيضا إىل املالحظات الواردة يف إطار املا  
اختــذت وزارة شــؤون املــرأة واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة مــع وزارة العــدل   

ــا موحــدا        ــام موقف ــب الع ــب النائ ــسجون ومكت ــشرطة وخــدمات ال وإدارة احملــاكم، ووزارة ال
  .)٧٧(يتعلق بوضع تشريع وطين ملعاجلة قضية العنف العائلي يف ساموا فيما

    
  ٢٠٠٨  ٢٠٠١  اجلرمية والعدالة

  ٦٥  ٥٧  النسبة املئوية لإلناث الضحايا الالئي قدمن شكاوى
  ٣٥  ٤٣  النسبة املئوية للذكور الضحايا الذين قدموا شكاوى

  ٢٣  ١٤  اترمجمالنسبة املئوية لل
  ٧٧  ٧٣  النسبة املئوية للمجرمني

  ١٢  ٥١   املداناتتهماتامل
   

   
  انون والعدالةالق  ١- ١٥  

ومـع ذلـك، هنـاك أوجـه        . يتسم أداء ساموا فيما يتعلق بالقانون والعدالة بأنه جيد نسبيا           
شــامل واستــشاري، للحالــة وثقــه يف حتليــل مالقــانون والعدالــة، ب مــا يتعلــققــصور معتــرف هبــا في

ل العدالة من أجـ   : ٢٠١٥-٢٠٠٨قطاع القانون والعدالة للفترة     ساموا ل  إعداد خطة    أجرى عند 
 األعمال غري املنجزة يف نظام احملـاكم، يتـسم بعـدم            يفوهناك تراكم مزمن    . ساموا آمنة ومستقرة  

__________ 
  )٧٧(  Tamati –VL; Initial Overview Report A Review of relevant legislation relating to Domestic 

Violence in Samoa; 2009. 
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وتعــاين وزارة العــدل وإدارة احملــاكم مــن حــاالت . كفــاءة الــُنظم واإلجــراءات واملرافــق املتهدمــة
 وقــد حتــسَّن أداء الــشرطة، ولكــن مــا زال يــشوبه الفــساد،. الــنقص يف املــوظفني منــذ أمــد طويــل

 املـــوظفني يف التحقيـــق يف اجلـــرائم ومقاضـــاة اتقـــدرام الكفـــاءات التنظيميـــة وحمدوديـــة وانعـــد
وكــثريا مــا تكــون األوضــاع يف الــسجون املتهدمــة خمالفــة للمعــاير الدوليــة وحقــوق     . مرتكبيهــا
عـادة املنظمـات    اليت توفرها    إلعادة التأهيل وهناك عدد ضئيل جدا من املرافق والربامج        . اإلنسان

ــا يكــون األمــن ضــعيفا يف هــذه املرافــق    غــري  ــة وكــثريا م ــه  . احلكومي ــشريعي تعوق واإلصــالح الت
ة ونـادرا مـا تـستخدم       رديئوموارد مكتب أمني املظامل     . القدرات احملدودة يف مكتب النائب العام     

وهنـاك طلـب شـديد علـى مـوارد         . ل اليت هتم مؤسسات القطـاع العـام       ئاملسا ملتابعة الشكاوى أو  
 القـانون رجـال  مجعيـة  لتنمية االجتماعية كما أن إشـراف    املرأة واجملتمعات احمللية وا   وزارة شؤون   

  .)٧٨(قليلة املوارد تقيده ميزانية ى املعايري واألخالقيات املهنية للمحامني والقضاةعل
وللمحافظــة علــى القــانون والنظــام وحتــسني الوصــول إىل العدالــة، أقــر جملــس الــوزراء    

العدالة من أجل ساموا آمنـة ومـستقرة        : ٢٠١٥-٢٠٠٨ون والعدالة،   خطة ساموا لقطاع القان   
سـالمة  ) ١: (وتتـضمن هـذه اخلطـة أربعـة أهـداف         . بغية إجراء مشاورات مع اجملتمعات احملليـة      

مـع مواصـلة تقـدمي      (اجملتمع احمللي، مع التركيز على احلد من اجلرائم، وحفظ األمن والـسجون             
ل إىل العدالة، مع التركيز علـى متكـني وتثقيـف اجملتمـع         الوصو) ٢(؛ و   )خدمات إطفاء احلرائق  

احمللــي، والوصــول إىل القــوانني، وبنــاء قــدرات احملــامني والقــضاة وتقــدمي املــساعدة القانونيــة؛     
والعدالة العرفية والقائمة على اجملتمع احمللي، مع التركيز على حتقيق االنسجام مع نظـام               )٣( و

ــع تطــ    ــل م ــة الرمســي والتكام ــسكان األصــليني؛     العدال ــصادي ألراضــي ال ــتخدام االقت وير االس
الرتاهة واحلوكمة الرشيدة، مع التركيز على الكفاءة التنظيمية، وبنـاء القـدرات، وإدارة              )٤( و

. احلــاالت وحتــسني طــرق العمــل، وإدارة األداء، واألخالقيــات واحلوكمــة ومكافحــة الفــساد   
ــها    ــيت ســتجري متابعت ــدابري األخــرى ال ــل الت ــصدي   وتتمث ــة للت  يف حتــسني إدارة احلــدود الوطني

  .لإلرهاب، وهتريب املخدرات واالجتار بالبشر، واألمن البيولوجي واهلجرة غري القانونية
وحىت اآلن، أنشئت جلنة توجيهية لقطاع القـانون والعدالـة تـضم وزارة العـدل وإدارة                  

، )الـرئيس ( النائـب العـام      احملاكم، ووزارة الشرطة وخدمات السجون، ووزارة املالية، ومكتب       
وجلنة إصالح القانون، وجلنة اخلدمة العامة، ومظلة ساموا للمنظمات غـري احلكوميـة، واجمللـس       
الـــوطين للكنـــائس، ومجعيـــة ســـاموا لرجـــال القـــانون، وأمـــني املظـــامل، ووزارة شـــؤون املـــرأة   

 واملبـادرات اجلاريـة   .ممثـل جمتمـع حملـي   ) رئـيس (واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية وماتـاي       
برنـامج حفـظ أمـن اجملتمـع احمللـي الـذي            ) ١: (يف سياق خطـة قطـاع القـانون والعدالـة تـشمل           

__________ 
 .٢٠١٥-٢٠٠٨ للفترة ةلاخطة قطاع القانون والعد  )٧٨(  
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تضطلع به وزارة الشرطة وخدمات السجون الذي ينظر بعني االعتبـار إىل بـرامج التوعيـة الـيت                
اعــات تــستهدف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، وعقــد حلقــات دراســية مــع قــادة القــرى واجلم 

النسائية مبا يف ذلـك الـشباب غـري احلـاملني لأللقـاب وزوجـاهتم؛ وتعزيـز إدارة املـوارد البـشرية             
لــوزارة الــشرطة وخــدمات الــسجون الــيت شــهدت إنــشاء وحــدة عنــف عــائلي جديــدة تــضم    
ضباطا حمددين وموظفني مدربني يف إطار املشروع اإلقليمي لشرطة منـع العنـف العـائلي الـذي       

  .الة النيوزيلندية للتنمية الدولية ملعاجلة قضايا وحاالت العنف العائليتضطلع به الوك
  

  مكتب جلنة إصالح القانون  ٢- ١٥  
منــذ التقريــر الــسابق، يعمــل اآلن مكتــب جلنــة إصــالح القــانون الــذي أنــشئ يف عــام      
 وميثــل حماولــة أخــرى مــن احلكومــة  ٢٠٠٨ عمــال بقــانون جلنــة إصــالح القــانون لعــام  ٢٠٠٨

ومكتـب جلنـة إصـالح القـانون خيـضع        . ى قوانينـها الوطنيـة مـع االتفاقيـات الدوليـة          لضمان متش 
حاليا لتوجيهات النائب العام وإن كان له مديرته التنفيذية وهـي سـيدة لـديها خـربة واسـعة يف       

واملكتب مـزود خبمـسة مـوظفني يـضطلعون         . القطاعني العام واخلاص على حد سواء يف ساموا       
ــشريعيا     . مبــشاريع صــغرية احلجــم  ــة ُتجــري استعراضــا ت ــر، كانــت اللجن ووقــت إعــداد التقري

 واستعراضـا تـشريعيا لالمتثـال لقـانون         )٧٩(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         
ــسنوات     . )٨٠(حقــوق الطفــل  ــسجيل التقــدم احملــرز يف ال ــسعى هــذا االســتعراض إىل ت  ٣-٢وي

.  التوصـيات الـيت تأكـدت يف هـذين التقريــرين    متـشيا مـع  ’ إصـالح القـانون  ‘املاضـية مـن ناحيـة    
على ضوء هذه االستعراضات يف هنايـة فتـرة   ’ إصالح القانون ‘وتعتزم جلنة إصالح القانون بدء      

 شهرا جلعل تشريعات ساموا متمشية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد            ١٢الـ  
يـع تـشريعات وزارات احلكومـة مـع     وجيـري أيـضا اسـتعراض جلم     . املرأة واتفاقية حقوق الطفل   

التركيز على حتديد األحكام التمييزية يف هذه التشريعات لتعزيز ضمان متـشي مجيـع تـشريعات              
وجلنـة  . ساموا مع اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل        

 أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         إصالح القانون عضو يف جلنة الشراكة يف اتفاقية القضاء على مجيع          
  .اليت ترأسها وتنسقها وزارة شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية

__________ 
 .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة: ٢٠٠٦ترمجة االتفاقية إىل قانون؛   )٧٩(  

، وزارة شـؤون املـرأة      .؛ تـايلور ب   ٢٠٠٦استعراض االمتثال التشريعي التفاقية حقوق الطفل يف ساموا لعام            )٨٠(  
 .واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية يف ساموا
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  برامج إعادة تأهيل املرأة  ٣- ١٥  
 تقــدمي التمويــل لــبعض بــرامج إعــادة  ٢٠٠٨يف إطــار برنــامج تــاالفو، جــرى منــذ عــام    

، ناقش برنامج تاالفو توقيع مذكرة تفاهم مع وباملثل. التأهيل اليت نفذهتا املنظمات غري احلكومية     
وزارة العدل وإدارة احملاكم متهد الطريق أمام مزيد من مشاركة وزارة شـؤون املـرأة واجملتمعـات                 
احملليــة والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل تــوفري بــرامج اجتماعيــة إلعــادة تأهيــل الــشباب اجلــاحنني   

 مـن وزارة الـشرطة   ةوتـشري البيانـات املـستدام     . ليوأسرهم الذين يقضون عقوبتهم يف اجملتمع احمل      
، مل يكــن مــن بــني نــزالء الــسجون البــالغ ٢٠٠٩ســبتمرب /وخــدمات الــسجون إىل أنــه يف أيلــول

  . منهن على إخالء سبيل مشروط٥ من اإلناث، حصل ٢٥ مسجونا إال ٢٠٧عددهم 
  

  ٢٠٠٨قانون عدالة اجملتمع احمللي لعام   ٤- ١٥  
ويـنص القـانون علـى    .  نافذ اآلن يف سـاموا ٢٠٠٨ يف عام ذي أُقرال اجلديدهذا القانون     

. أو اجلنـاة صـغار الـسن   /خيارات لتوقيع عقوبات بديلة وخباصـة فيمـا يتعلـق باجلنـاة ألول مـرة و             
واألحكام املتعلقة بإحالة اجلناة ألداء اخلدمة يف اجملتمـع احمللـي وسـلطات إحالـة اجلنـاة إىل بـرامج                    

وباختصار، فإن العنوان الطويل هلذا القـانون       . ة أيضا يف هذا التشريع اجلديد     إعادة التأهيل مدرج  
 وهو تعزيز العدالة اجلنائية بتوفري نظام عدالة قائم على اجملتمـع احمللـي يعـزز      متعلق به يوجز ما هو    

  .)٨١(خيارات األحكام القائمة على اجملتمع احمللي وإعادة تأهيل اجلناة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
وينص القانون بأكمله على آليات كافية إلعادة تأهيل اجلناة، وينص أيضا على الـسجن         

وهـذا املخطـط مماثـل متامـا        . يف احلاالت اليت خيرق فيها اجلـاين شـرطا لعقوبـة خاضـعة لإلشـراف              
لآلليات املعتمدة يف تشريع آخر بشأن العنف العائلي ال يعتربه جرميـة إال إذا حـدث خـرق ألمـر                    

 األســرة وهــو مــا يتطلــب، يف معظــم احلــاالت، أن حيــضر اجلــاين بــرامج إلســداء املــشورة  حبمايــة
أو / و إشـراك واجلانب األكثر إثارة لالهتمام يف هذا اجلزء من التـشريع هـو             . )٨٢(إعادة التأهيل  أو
اتــاي القريــة، ورعــاة األبرشــيات  ليديــة والزعمــاء التقليــديني، مثــل م الــة إىل املؤســسات التقحاإل

اص ذوي املكانة يف اجملتمعـات احملليـة، للمـساعدة يف بـرامج إعـادة التأهيـل أو اإلشـراف          واألشخ
ويف سياق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، سيـسمح هـذا                . )٨٣(على املتهمني 

. ات يف اجملتمـع احمللـي بـدون احلاجـة إىل قـضاء عقوبتـهن يف الـسجن       رمالتشريع بإعادة إدماج اجمل 
جملتمعات اليت توضع فيها النـساء علـى سـبيل          اتكون  لقانون حيتاج مع ذلك إىل تنفيذه حبذر        وهو  

__________ 
  )٨١(  Initial Overview Domestic Violence in Samoa Report March 2009; Unasa Leilani Vaa. 

  )٨٢(  Initial Overview Domestic Violence in Samoa Report March 2009; Unasa Leilani Vaa. 

  )٨٣(  Initial Overview Domestic Violence in Samoa Report March 2009; Unasa Leilani Vaa
. 
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درة على العمل مع هؤالء النـساء، وخالفـا لـذلك يكـون هنـاك خطـر تعرضـهن للتمييـز           ااملثال، ق 
  .يف اجملتمعات القروية’ اترمجم‘وسيتعرضن ملزيد من اإليذاء بوصفهن 

  وصكوك امللكيةاستعراض قانون األراضي   ٥- ١٥  
تضطلع حاليا فرقة عمل خاصة عيَّنها جملس الـوزراء حتـت رعايـة وزارة العـدل وإدارة          

وهنــاك نيــة لتعــديل األحكــام . احملــاكم مبــشروع الســتعراض قــانون األراضــي وصــكوك امللكيــة
وتــضمن االســتعراض مــشاورات خمتلفــة مــع اجلمهــور مبــا يف ذلــك  . القائمــة حــسب االقتــضاء

  .ات على قدم املساواةالنساء كشريك
  

  قانون الزواج واألسرة: ١٦املادة     
فيما يتعلق هبذه املادة، أوصـت اللجنـة بـأن تـويل احلكومـة أولويـة عليـا للتنقـيح املزمـع             

 مـن االتفاقيـة     ١٦للقانون املنظم للزواج، وفسخه والعالقات العائلية لضمان التمشي مع املادة           
وأوصـت اللجنـة أيـضا      . ة بشأن الزواج والعالقـات العائليـة       للجن ٢٣ومتشيا مع التوصية العامة     

بأن تضطلع احلكومة بتدابري لزيادة الوعي ملعاجلـة أمنـاط الـسلوك الثقافيـة الـيت متيـز ضـد النـساء          
  .والفتيات يف هذه اجملاالت

  .٣ و ٢وُيرجى الرجوع أيضا إىل املالحظات الواردة يف سياق املادتني   
  

ــتعراض مرســوم أســ    ١- ١٦   ــام    اس  وقــانون اإلعالــة  ١٩٦١باب الطــالق واملتعلقــة بــالزواج لع
  ١٩٦٧والنسب لعام 

أجـــرت وزارة العـــدل وإدارة احملـــاكم استعراضـــا ملرســـوم أســـباب الطـــالق واملتعلقـــة    
ــام   ــالزواج لع ــام    ١٩٦١ب ــة والنــسب لع ــديل أي أحكــام يف   ١٩٦٧ وقــانون اإلعال  بقــصد تع

وجيـري التـشاور بـشأن النتـائج     . النحو املشار إليه آنفـا    احلاالت املناسبة متشيا مع االتفاقية على       
والتوصيات الناجتة عن هذا االستعراض مع اجملتمعـات احملليـة وأصـحاب املـصلحة قبـل عرضـها               

  .على جملس الوزراء إلقرارها لكي ينظر فيها الربملان
  

  برامج العالقات والتواصل اليت تستهدف الشابات  ٢- ١٦  
ة واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل ُشــعبة تواصــل وزارة شــؤون املــرأ  

محـل  ‘املرأة وُشعبة الشباب تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات النساء فيمـا يتعلـق بقـضايا وآثـار      
وتتـراوح  . الذي كـثريا مـا يـؤدي إىل الـزواج املبكـر والتـسرب مـن املـدارس مبكـرا             ’ املراهقات

ــرام الــ     ــاء احت ــني بن ــربامج ب ــذه ال ــة    ه ــارات االجتماعي ــات، وامله ــاء العالق ذات، والتواصــل وبن
كمــا أن حلقــات العمــل املتعلقــة بتغــيري . ونــصائح تربيــة األطفــال لألمهــات الــصغريات بالفعــل
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السلوك واملواقف وعلى سبيل املثال فيما يتعلـق بالنـساء وأزواجهـن، وحلقـات العمـل املتعلقـة                  
امج التلفزيونيـة ُتـنظم أيـضا يف القـرى ملعاجلـة            بالتسهيل للنساء والرجـال علـى حـد سـواء والـرب           

قـضية العنـف والتمييـز غـري املقـصود ضـد املــرأة املتزوجـة الـيت تنتقـل لإلقامـة مـع عائلـة الــزوج             
وهناك شـعور عـام بأنـه مـا أن تتـزوج املـرأة وتتـرك راحـة عائلتـها هـي لتعـيش مـع                          ) نوفو تني (

هــا بــأعلى تــشريف لكوهنــا أنثــى وكأخــت الــزوج يف عائلتــه، يــنخفض مركزهــا املتمثــل يف متتع
وهــذا الــتغري يف الــدور يتعلــق بقــدر كــبري بتوقــع قيــام املــرأة عنــدما تقتــرن  ). ‘فيغيغــا أو عهــد’(

ــه    ــه(بزوجهــا بتقــدمي اخلدمــة املتوقعــة مــن األخ ألخت ــه) أخوات ومــا زال جيــري . كعهــود لعائلت
ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين خبــدم    ــاء  اضــطالع املنظمــات غــري احلكومي ات وبــرامج أخــرى لبن

  .القدرات تستهدف النساء والفتيات
  

  الفريق الربملاين املعين بالسكان والتنمية  ٣- ١٦  
أنــشئ يف اآلونــة األخــرية فريــق برملــاين معــين بالــسكان والتنميــة يف ســاموا حتــت إشــراف     

م  اجلديــد إىل مــساعدة مجيــع أصــحاب املــصلحة بتــدعي دثويهــدف هــذا احلــ. اجلمعيــة التــشريعية
 من أجل تعزيـز قـضايا الـسكان والتنميـة بـصورة فعالـة لتحـسني نوعيـة احليـاة يف                      ةشراكات الدعو 

ويرأس الفريق رئيس اجلمعية التشريعية ويتألف أعضاؤه مـن رتبـة وزيـر ومـسؤول تنفيـذي            . ساموا
 هذا تطورا إجيابيا ميكن استخدامه للـضغط لتأييـد مـشروع قـانون سـالمة                ةوميثل فريق الدعو  . أول

  .األسرة والتشريعات األخرى اليت تدعم عمل االتفاقية عند تقدميها للربملان
  

  إنفاذ التعليم اإللزامي  ٤- ١٦  
لضمان اإلنفاذ الكامـل لقـانون التعلـيم اإللزامـي وللتـصدي للمـشكلة املتناميـة املتمثلـة                    

الليـل، بـدأت    األطفال الباعة يف الشوارع أثناء الساعات املدرسية ويف ساعات غري معقولة ب            يف
وزارة التعلــيم والرياضــة والثقافــة مــشاورات قويــة مــع اآلبــاء، وقــادة اجملتمــع احمللــي، ووزارات  
احلكومـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، ومجيـــع أصـــحاب املـــصلحة الرئيـــسيني بـــشأن وضـــع 
استراتيجيات إلنفاذ أحكام هذا القانون وجعل التعليم قضية ذات أولويـة جلميـع األطفـال مبـن                 

ويشمل جانب من هذه اجلهود تعديل تشريع التعليم اإللزامي الذي ُعـرض            . هم ذوو اإلعاقة  في
ــاء         ــون يف الوف ــذين خيفق ــاء واألوصــياء ال ــى اآلب ــع عل ــيت توق ــات ال ــادة العقوب ــان لزي ــى الربمل عل

ويتضمن التعديل أيـضا اقتراحـا لربنـامج يعفـي          . مبسؤوليتهم الوالدية إلرسال أطفاهلم للمدرسة    
 سيجري مبوجبه التنازل عن مجيع الرسـوم املدرسـية لألطفـال بـني سـن                -م املدرسية   من الرسو 

وتتمثــل إحــدى القــضايا اهلامــة املتعلقــة هبــذا االقتــراح يف كيفيــة قيــام الــوزارة   .  عامــا١٤ و ٦
  .بتنفيذ ذلك مىت أصبح قانونا
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  اتفاقية منظمة العمل الدولية  ٥- ١٦  
 مــن ١٤ارة والــصناعة والعمــل علــى صــدقت حكومــة ســاموا مــن خــالل وزارة التجــ   

اتفاقيات منظمة العمل الدولية ووضعت يف أولوية جدول أعماهلا التشريعي استعراض القـانون             
ــام   ــذا   . ١٩٧١احلـــايل للعمـــل والعمالـــة لعـ ــا يف هـ ــام ذات الـــصلة املقـــرر النظـــر فيهـ واألحكـ

ع اخلـاص، الـيت    اسـتحقاقات األمومـة واألبـوة للنـساء والرجـال يف القطـا         -االستعراض تشمل   
  .ستشمل أحكاما متعلقة بإجازة األمومة بأجر للعامالت بصفة دائمة ومؤقتة على حد سواء

  
  طار عمل بيواكو لأللفيةإ  ٦- ١٦  

أعلنت حكومة ساموا يف إطار منتدى قادة احمليط اهلادئ التزامها بإطـار عمـل بيواكـو                  
 سـاموا يف سـياق اتفاقيـة القـضاء          وهذا االلتزام يزيـد مـن تعزيـز جهـود         . ٢٠٠٣لأللفية يف عام    

علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن خــالل الــدعوة إىل تعمــيم   
. حقـــوق واحتياجـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف عمليـــات وضـــع الـــسياسات والتخطـــيط 
 ولترمجــة هــذا االلتــزام علــى الــصعيد الــوطين، أنــشئت فرقــة عمــل وطنيــة معنيــة باإلعاقــة داخــل

 ٢٠٠٨أكتــوبر /وزارة شــؤون املــرأة واجملتمعــات احملليــة والتنميــة االجتماعيــة يف تــشرين األول 
بأمر توجيهي من جملس الوزراء لإلشراف علـى العمـل املتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى         

ومتــارس فرقــة العمــل الــضغط أيــضا مــن أجــل تــصديق احلكومــة علــى . النحــو املــشار إليــه آنفــا
ويضم أعضاء فرقـة العمـل، الـيت        . املتحدة املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     اتفاقية األمم   

ترأسها وزارة شؤون املرأة واجملتمعات احملليـة والتنميـة االجتماعيـة، ممـثلني عـن مكتـب النائـب                   
ــسة ومنظمــات       ــة، ومنظمــات الكني ــيم والرياضــة والثقاف ــصحة، ووزارة التعل ــام، ووزارة ال الع

  .ةاألشخاص ذوي اإلعاق
  

   التشريعي لوضع التشريعاتالكتيب  ٧- ١٦  
جديدا يـنص علـى أنـه يـتعني     ’كتيبا تشريعيا‘، أصدر مكتب النائب العام ٢٠٠٨يف عام    

أن تكون مجيع القوانني مبا يف ذلك التشريعات القائمة، واجلديدة، واملـستعرضة واملعدلـة مكتوبـة     
ــد فيمــا يتعلــق بنــوع اجلــنس    ــة ت. علــى حنــو حماي طبيــق هــذا احلكــم غــري التمييــزي   وبــدأت عملي

  .١٩٦١باستعراض جماالت القانون اجلنائي وبصورة أكثر حتديدا املرسوم بقانون اجلرائم لعام 
  

  برامج تعزيز فهم وتطبيق اجملتمعات احمللية للتشريعات  ٨- ١٦  
أجرت وزارة شؤون املرأة واجملتمعات احملليـة والتنميـة االجتماعيـة مـشاورات منتظمـة                 
ت إنفـاذ القـانون ذات الـصلة لتعزيـز القـانون والنظـام يف اجملتمعـات احملليـة، ونظمـت                     مع سلطا 
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برامج توعيـة وتـدريب يف املهـارات التقليديـة واملعرفـة بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة،                      
والتدابري االجتماعية األخرى الذي اضطلعت هبا وزارة شـؤون         . والكنائس وقادة اجملتمع احمللي   

ــرأة و ــاعيني يف      امل ــسجام االجتم ــز التماســك واالن ــة لتعزي ــة االجتماعي ــة والتنمي ــات احمللي اجملتمع
اجملتمعات احمللية تشمل تعزيز مهارات التواصل الفعال داخل األسـرة، وتعزيـز مهـارات التنميـة                
االقتـــصادية، وتـــدعيم اهلياكـــل االجتماعيـــة التقليديـــة للقيـــام بـــصورة فعالـــة مبعاجلـــة القـــضايا  

 قادة القـرى، والنـساء، والكنـائس واملنظمـات     -ة املؤثرة يف األسر واجملتمعات احمللية      االجتماعي
  . )٨٤(غري احلكومية وتعزيز الشراكة مع أصحاب املصلحة

ولتعزيز مشاركة اجملتمع حمللي، تعاونت وزارة الشرطة وخـدمات الـسجون مـع وزارة                
بدء برنـامج حلفـظ األمـن يف اجملتمـع احمللـي            شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية ل      

وحفظ أمن اجملتمع احمللـي هـذا يعتمـد علـى الـدروس املـستفادة             . داخل خمتلف القرى يف ساموا    
السابقة وتسعى هذه املبادرة إىل ضمان عمل قطـاع إنفـاذ القـانون             ’ محلة ساموا أكثر أمنا   ‘من  

ون املـرأة واجملتمعـات احملليـة والتنميـة     بصورة وثيقة مـع اجملتمعـات احملليـة مـن خـالل وزارة شـؤ            
  . االجتماعية لتحديد القضايا واحللول املمكنة لتعزيز جمتمعات حملية أكثر أمنا

وفيمــا يتعلــق بتوصــيات اللجنــة بــأن تنظــر ســاموا يف التــصديق علــى اتفاقيــات حقــوق    
  .اإلنسان األخرى ذات الصلة، يرد فيما يلي استكمال منذ التقرير السابق

  
  الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان  ٩- ١٦  

يف التقرير السابق، جرى حث احلكومة على أن ُتصدق علـى الربوتوكـول االختيـاري             
 مــن ٢٠، مــن املــادة ١امللحــق باالتفاقيــة وأن توافــق بأســرع وقــت ممكــن علــى تعــديل الفقــرة  

تقييمـا آلثـار   وطُلـب إىل احلكومـة أيـضا أن تقـدم      . يتعلـق مبوعـد اجتمـاع اللجنـة        االتفاقية فيما 
التـدابري املتخـذة لتعزيــز املـساواة الفعليـة للمــرأة وأن تـرد علـى الــشواغل املُعـرب عنـها يف هــذه         

  . من االتفاقية١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب املادة 
هج وطلبــت اللجنــة، آخــذة يف االعتبــار األبعــاد اجلنــسانية لإلعالنــات، والــربامج ومنــا   

العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية، ومؤمترات القمـة والـدورات االسـتثنائية لألمـم املتحـدة                
ــواد        ــة مب ــائق املتعلق ــذ جوانــب تلــك الوث ــة معلومــات عــن تنفي ــدرج احلكوم ــصلة، أن ُت ذات ال

  .االتفاقية ذات الصلة يف تقريرها الدوري املقبل
وك الدولية الرئيـسية الـسبعة حلقـوق اإلنـسان          وأشارت اللجنة أيضا إىل أن التقيد بالصك        

ولـذلك  . ُيعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبا يف مجيـع جوانـب احليـاة               
__________ 

 .املرجع نفسه  )٨٤(  
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جرى حث احلكومة على أن تنظر يف التصديق على املعاهدات اليت ليست طرفا فيها حـىت اآلن،                 
الجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل اخلـاص          وهي العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية وا         

ــة       ــز العنــصري، واتفاقي ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــسياسية، واتفاقي ــة وال ــاحلقوق املدني ب
الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية     مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         

  .جرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها
ــة أيــضا إىل احلكومــة مواصــلة النــشر علــى نطــاق        وباإلضــافة إىل ذلــك، طلبــت اللجن

واســـع، وخباصـــة للمنظمـــات النـــسائية ومنظمـــات حقـــوق اإلنـــسان، لالتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا 
االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني والوثيقـة اخلتاميـة لـدورة                  

املساواة بني اجلنـسني،    : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة االستثنائية الثالثة والعشرين، املعنونة      اجلمعية  
  .“والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

   التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة- ١- ٩- ١٦    
ق  حكومة سـاموا علـى العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقو             أن تصدق ما زال يتعني حىت اآلن        

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة          
تفاقية الالالإنسانية أو املهينة وا    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         

املكتــسبة مــن وتكــشف اخلــربة . أســرهمأفــراد مايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين والدوليــة حل
التصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل يف                         
ساموا عن أن من األمهية لشعب ساموا أن يفهم قصد هذه االتفاقيات وثانيا، إيـالء بعـض النظـر            

ــام ألي مــن هــذه االت العمــل هبــايف التــدابري املمكنــة الــيت يــتعني   فاقيــات قبــل  لــضمان التنفيــذ الت
ويرمــي هــذا إىل جتنــب حــدوث رد فعــل مــضاد مــن عامــة الــشعب فيمــا يتعلــق . التــصديق عليهــا

باالفتقار إىل الوعي هبذه االتفاقيات وفهمها وعدم استشارهتم أثناء عملية التـصديق كمـا حـدث                
ة إىل  واحلاجـ . يف حالة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             

استشارة اجملتمعات احمللية وعامة اجلمهور قبل حدوث التـصديق تتعلـق بقـدر كـبري أيـضا بقـضية                   
حتمل املسؤولية لكي ُيـصبح تنفيـذ هـذه االتفاقيـات جهـدا مجاعيـا ولـيس جهـدا ملراكـز التنـسيق                       

 بعـض   ومنذ التقرير الـسابق، أحـرز بعـض التقـدم جتـاه التـصديق علـى               . الوطنية احلكومية وحدها  
 غري حكومية ومنظمات مظلة مثل مظلة ساموا للمنظمات غري          وتقوم منظمات . ذه االتفاقيات ه

احلكوميــة بتنــسيق املــساعدة املقدمــة مــن املنظمــات اإلقليميــة مثــل قيــام الفريــق اإلقليمــي ملــوارد    
احلقوق بتدريب مساعدي احملامني يف اجملتمعات احمللية ألفراد خمتـارين مـن احلكومـة، واملنظمـات                

، صـدقت  ٢٠٠٩فربايـر  /ويف شـباط . ري احلكومية واجملتمع احمللي مبا يف ذلك منظمات الكنيـسة        غ
  .ساموا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            - ٢- ٩- ١٦    
  املرأة  ضد

ؤون املـــرأة واجملتمعـــات احملليـــة والتنميـــة  بـــدأت ســـاموا مـــن خـــالل عمـــل وزارة شـــ   
االجتماعية وشراكة اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة عمليـة احلـوار بـشأن                     

ومــن األمهيــة . الربوتوكــول االختيــاري ومــا إذا كــان بوســع ســاموا التــصديق عليــه مــن عدمــه  
  .توكول االختياريمبكان أن يفهم شعب ساموا وكذلك الذين يقودون احلملة الربو
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  التذييالت    
  (CEDAW/C/WSM/CC/1-3)استعراض املالحظات اخلتامية : ١التذييل     

. ٢٠٠٥ينــاير /يــة اإلبــالغ يف كــانون الثــاينيتعلــق هــذا االســتكمال بــالفترة التاليــة لعمل   
 واالستكمال املتعلق باالتفاقية للجنـة      ٢٠٠١وُيرجى الرجوع إىل التقرير املتعلق مبركز املرأة لعام         

 للحـصول علـى معلومـات قبـل       ٢٠٠٥األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة لعـام            
ات اخلتامية للجنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى              باملالحظ ا، بدءً ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

  .التمييز ضد املرأة والتقدم احملرز يف اجملاالت اليت أوصت اللجنة باختاذ إجراءات فيها
  

جماالت القلق الذي أعربت عنـه جلنـة األمـم املتحـدة            
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تحـدة املعنيـة    اإلجراء الذي أوصت به جلنة األمم امل      
  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 على تعريف ات التشريععدم اشتمال  -  ١
وال ُتطبق االتفاقية . للتمييز ضد املرأة وفقا لالتفاقية

بصورة مباشرة يف ساموا، كما أنه ال يوجد إطار 
متثال عمل تشريعي كاف معمول به لضمان اال

  .جلميع أحكام االتفاقية

 أن ُتــدرج احلكومــة يف الدســتور والقــوانني -١-١
احمللية األخرى ذات الصلة تعريفا للتمييز ضد املرأة        

  . من االتفاقية١ مع املادة ىشاتمي

 يف حـني مل ُتعـدل احلكومـة دسـتورها لعـام      -١-١
، أحرز تقدم يف جماالت اإلصـالح القـانوين         ١٩٦١

املرسـوم  : مة واجلديدة اليت تتضمن   للتشريعات القائ 
، وقــــانون العمــــل ١٩٦١بقــــانون اجلــــرائم لعــــام 

، وقـانون األراضـي وصـكوك       ١٩٧٢والعمالة لعام   
، ومــشروع ١٩٥٩امللكيــة، ومرســوم التعلــيم لعــام 

، وأن تكــون مجيــع )جديــد(قــانون العنــف العــائلي 
التشريعات القائمـة حمايـدة لغويـا فيمـا يتعلـق بنـوع            

ــشر  ــنس، والتـ ــا يف   اجلـ ــشار إليهـ ــرى املـ يعات األخـ
  .التقرير الدوري لساموا

ــة  -٢-١   ــذ احلكومـ ــدابري ال أن تتخـ ــل  تـ ــيت تكفـ الـ
 النظـام القـانوين     على بشكل كامل  االتفاقية   انطباق

إىل قـوانني    بالكامل   تحويل أحكامها احمللي، سواء ب  
  .ة لتنفيذها مناسباتأو باعتماد تشريعحملية 

دة اإلمنـــائي  أجـــرى صـــندوق األمـــم املتحـــ-٢-١
ــائي استعراضــا    /للمــرأة ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن

لالمتثال التشريعي لتشريعات مجيع البلدان اجلزريـة       
يف احمليط اهلادئ الـيت صـدقت علـى اتفاقيـة القـضاء           
ــام    علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة يف عـ

والتقرير املستخلص مـن هـذا االسـتعراض        . ٢٠٠٦
توافـق تـشريعات الـدول    يوفر اآلن معلومات بشأن  

ــدول     ــن للـ ــة، وكيـــف ميكـ ــع االتفاقيـ ــراف مـ األطـ
ــستويات      ــد م ــادئ أن تزي ــن احملــيط اهل ــراف م األط
امتثاهلـــا مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن املؤشـــرات الـــيت 

  .وضعناها كجزء من هذا االستعراض
وفيما يتعلـق بـساموا، أجـرت احلكومـة مـن خـالل                 

وكاالهتــــا الرئيــــسية عــــددا مــــن املــــشاورات مــــع 
حاب املـصلحة الســتعراض التـشريعات القائمــة   أصـ 

وتـــضمنت هـــذه . متـــشيا مـــع اســـتعراض االمتثـــال 
، ١٩٦١التــشريعات املرســوم بقــانون اجلــرائم لعــام 

ــام    ــة لعـ ــل والعمالـ ــانون العمـ ــانون ١٩٧٢وقـ ، وقـ
  .١٩٨١األراضي وصكوك امللكية لعام 

، أجنزت احلكومة من خـالل      ٢٠٠٦وأيضا يف عام        
ــرأة  ــؤون املـ ــة  وزارة شـ ــة والتنميـ ــات احملليـ واجملتمعـ

مجيـــع المتثـــال االجتماعيـــة اســـتعراض تـــشريعي   
ــة حقـــوق    ــاموا ذات الـــصلة باتفاقيـ ــوانني يف سـ القـ
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جماالت القلق الذي أعربت عنـه جلنـة األمـم املتحـدة            
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تحـدة املعنيـة    اإلجراء الذي أوصت به جلنة األمم امل      
  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ــق    . الطفــل ــذي مت فيمــا يتعل وعلــى غــرار العمــل ال
باستعراض االمتثال التشريعي التفاقية القضاء علـى       
مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، بـدأ مكتـب جلنـة              

استعراضــــات جلميــــع القــــوانني إصـــالح القــــانون  
  .مستخدما استعراضات االتفاقيات كمادة مرجعية

ــسهيل         ــاكم بتــ ــدل وإدارة احملــ ــت وزارة العــ وقامــ
استعراض لقانون اإلعالة والنـسب وقـانون الطـالق         

  .والزواج
ــة     ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ

  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة
نقاط مرجعية لبذل ال يوجد إطار زمين أو   -  ٢

 لتحقيق تطابق ة القانونياتاإلصالحجهود 
قانون برغم إقرار و. مع االتفاقيةة  احمللياتالتشريع

 املكتب ؤسس، لن ي٢٠٠٢إصالح القانون يف عام 
  .املواردلعدم توفر  بعد

ــق أن ت-١-٢ ــة   طبـ ــاء خطـ ــدون إبطـ ــة بـ   احلكومـ
ويــات مــن  وأولجــدول زمــين واضــحتــشتمل علــى 

إعـداد   وة، القائمـ ة التمييزيـ ات تنقـيح التـشريع  أجـل 
مــن لربملــان إىل امــشاريع قــوانني جديــدة وتقــدميها  

  .تعزيز املساواة بني اجلنسنيأجل 

 أنــشأ مكتــب جلنــة إصــالح القــانون مكتبــا  -١-٢
 ومهــا يعمــالن يف ٢٠٠٨نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين

ــتعراض     ــشاريع الســـ ــن املـــ ــة مـــ ــة متنوعـــ جمموعـــ
ائمـــة لـــضمان متـــشيها مـــع اتفاقيـــة  ات القالتـــشريع

ضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة  القـــ
  .واتفاقية حقوق الطفل

ــة     ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ
  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة

حيتاج انتشار العنف العائلي إىل اختاذ تدابري   -  ٣
  . العنف ضد املرأةملنع ومكافحة خمتلف أشكال

 احلكومــة اســتراتيجية شــاملة ملنــع طبــق أن ت-١-٣
ومكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة مبــا يف  

 للتمييـز ضـد     ال شك الذي يعترب ذلك العنف العائلي    
وينبغـي  .  حلقوق اإلنسان اخلاصة هبـا ااملرأة وانتهاك 
 ملنع العنف   ت االستراتيجية تشريعا  هذهأن تتضمن   

إعادة والدعم خدمات فر احلماية، و  ضد املرأة، وتو  
ويف هذا الصدد، . ذنبنيالتأهيل للضحايا ومعاقبة امل  

  .١٩  اللجنة االنتباه إىل التوصية العامةتوجه

ــضح ي-١-٣ ــزام احلكتـ ــة و التـ ــة مجيـــع  مبمـ كافحـ
أشــكال العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل وضــع إطــار 

-٢٠٠٨العمــل الــوطين للنــهوض بــاملرأة يف الفتــرة 
ن إطـار العمـل هـذا عنـصرا حمـددا           ويتضم. ٢٠١٢

نــوع اجلــنس أســاس  علــى رتكــببــشأن العنــف امل
الذي يتـضمن العمـل بـشأن إطـار العمـل القـانوين،             
واخلــدمات االجتماعيــة املتاحــة للمــرأة مــن خــالل   

اســتجابة /االقتـراح املتعلــق بوضـع نظــام بروتوكـول   
ن أجل النـساء واألطفـال،      مشترك بني الوكاالت م   

  .عية وقائية للمجتمع احملليتثقيف وتووبرامج 
وفيما يتعلق بالتشريع، وضع مشروع قانون جديـد            

للعنــــف العــــائلي علــــى وجــــه  (لــــسالمة األســــرة 
 أصــحاب د مــنبتعــاون وثيــق مــع عــد   ) التحديــد

، وهــو معــروض ٢٠٠٩مــارس /صلحة منــذ آذاراملــ
حاليا على النائب العام بقصد عرضـه علـى الربملـان           

  .٢٠٠٩أكتوبر /ألوللقراءته األوىل يف تشرين ا
 إتاحـــة املـــأوى  احلكومـــة كفـــل ينبغـــي أن ت-٢-٣  

وتــــدعو .  العــــائليجلميــــع النــــساء ضــــحايا العنــــف
 ني املـــــسؤولكفالـــــة توعيـــــة احلكومـــــة أيـــــضا إىل  

 إنفـــاذ علـــى وجـــه اخلـــصوص مـــوظفي و،نيالعمــومي 
ي خــــدمات ، ومقــــدمئيالقــــضااجلهــــاز القــــانون، و

ة عيــ تــو،ني االجتمــاعيالرعايــة الــصحية واألخــصائيني
 يبـهم درتجبميع أشـكال العنـف ضـد املـرأة و         كاملة  

  .بقدر كاف لالستجابة هلا

 يــوفر فريــق ســاموا لــدعم الــضحايا بوصــفه -٢-٣
ــف،     ــضحايا العنـ ــأوى لـ ــة مـ ــري حكوميـ ــة غـ منظمـ
واهليكل األساسي هلذا املأوى ميثل مساعدة مقدمـة        

وتربعـــت احلكومـــة مـــن خـــالل    . مـــن احلكومـــة 
ن صندوق األمــم املتحـــــــدة   املســاعدة املقـــدمة مــ  

 علـى  رتكـب للسكان كجزء من مشروع العنـف امل    
ــرهنـــوع اجلـــنس الـــ أســـاس   وزارة يف ذي يقـــع مقـ

واجملتمعــــــات احملليــــــة والتنميــــــة  شــــــؤون املــــــرأة
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جماالت القلق الذي أعربت عنـه جلنـة األمـم املتحـدة            
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تحـدة املعنيـة    اإلجراء الذي أوصت به جلنة األمم امل      
  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ــة ــغ ،االجتماعي ــة   ٧٥ ٠٠٠ مببل ــاموا لتغطي ــاال س  ت
  تكاليف إنشاء فريق

وهـذا  . سـاموا لـدعم الـضحايا     تكاليف إنشاء فريق        
. مل أيضا مساعدة ماليـة أخـرى إلنـشاء املـأوى     يش

وتوجد اآلن وحدة عنف عـائلي يف وزارة الـشرطة          
. والــسجون تتنــاول مجيــع حــاالت العنــف العــائلي  

 برنامج احلماية من   مبعرفةوقد أنشئت هذه الوحدة     
ــو    ــادئ، وهـ ــيط اهلـ ــة احملـ ــائلي يف منطقـ العنـــف العـ

لتنمية برنامج إقليمي ممول من الوكالة النيوزيلندية ل   
وهنــاك جــزء مــن الربنــامج يتــضمن أيــضا  . الدوليــة

علـى قـضايا العنـف    تدريب وتوعية ضباط الـشرطة    
  .وكيف يتصرفون بناء على ذلكالعائلي 

ــات خمتلفــ       ــصحة،   ةوشــهدت قطاع ــك ال ــا يف ذل  مب
وتنمية اجملتمع احمللـي، والقـانون والعدالـة عـددا مـن       
العمليـــات التثقيفيـــة الـــيت ركـــزت علـــى العنـــف      

عمــل وزارة شــؤون املــرأة أيــضا ويواصــل . عــائليال
واجملتمعـــات احملليـــة والتنميـــة االجتماعيـــة بوصـــفها 
مركز التنـسيق الـوطين التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع             
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دفــع وتنفيــذ الــربامج       
ــة    ــربامج القطاعيـ ــع احمللـــي والـ ــى اجملتمـ ــة علـ القائمـ

  .واألطفالالتثقيفية املتعلقة بالعنف ضد النساء 
ــة     ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ

  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة
اخنفاض متثيل املرأة يف احلياة العامة وصنع   -  ٤

األلقاب القرار، مبا يف ذلك حصول املرأة على 
 ذلك من اخنفاض لى عترتبوما يالرفيعة ة ياألسر

قوالب النمطية زالت الوما . متثيلها يف الربملان
من  املرأة متنع الثقافية والتقاليد القائمة -االجتماعية 

ناصب  شغل املناصب العامة، وال سيما املحماولة
  .يةاالنتخاب

 يـــتعني أن تتخـــذ احلكومـــة تـــدابري خاصـــة  -١-٤
 مــن االتفاقيــة ٤مــن املــادة ، ١مؤقتــة وفقــا للفقــرة 

ــة   ــة، ٢٥والتوصــية العام ــادة  للجن ــدهبــدف زي د  ع
  .النساء يف الربملان ويف اهليئات احلكومية احمللية

 ميثـــل القيـــام يف اآلونـــة األخـــرية بافتتـــاح     -١-٤
اجلنــــاح النــــسائي لرابطــــة برملانيــــات الكمنولــــث  
انعكسا اللتزام قادتنا السياسيني بزيادة عدد النـساء       

  .يف الربملان

 أن تقوم احلكومات حبمالت توعيـة بأمهيـة         -٢-٤  
ــ ــرأة ةركاشمـ ــسياسية ويف   املـ ــة والـ ــاة العامـ يف احليـ

  القضاء على العادات   من أجل مناصب صنع القرار    
وفقــا وذلــك  الــيت متيــز ضــد املــرأة،    واملمارســات

  .من االتفاقية) أ (٥و ) و (٢للمادتني 

النـسائية  الو  ي يستمر أيـضا عمـل شـبكة إينـ         -٢-٤
للقائدات يف هذا اجملال من خالل حلقات عملهن،     

ــا  ــشاهتن وعمليـ ــاخبني ومناقـ ــدء . ت تثقيـــف النـ وبـ
شبكة الـ شابات كجزء من احتفـال      لل برملان   تكوين

اتنا دئـ صنع قايؤكـد االلتـزام بـ   باليوم الـدويل للمـرأة    
  . من سن صغرية يف املستقبلمن النساء

وتــبىن برملــان الــشابات التــابع لــوزارة شــؤون املــرأة      
واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعية نفس املبادرة      

ل ُتــــشكل جــــزءا مــــن احتفــــاالت إحيــــاء وســــتظ
  .األسبوع الوطين للشباب يف ساموا

وقد اضـطلعت بـذلك املنظمـات غـري احلكوميـة يف                
وأدرجت احلكومـة مـن خـالل وزارة        . املقام األول 

شؤون املرأة واجملتمعات احمللية والتنمية االجتماعيـة       
إشـــارات لـــبعض هـــذه القـــضايا يف عمليـــات بنـــاء  

ــدرات الـــيت أجر ــادة  القـ ــارات القيـ يـــت بـــشأن مهـ
  .للقائدات والشابات يف القرى
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جماالت القلق الذي أعربت عنـه جلنـة األمـم املتحـدة            
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تحـدة املعنيـة    اإلجراء الذي أوصت به جلنة األمم امل      
  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ــة     ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ
  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة

جــــري  تطلـــب اللجنـــة إىل احلكومـــة أن تُ   -٣-٤  
ثر تلك التوعية، مبا يف ذلك      ألنتظم  تقييما بشكل م  

أن تؤدي إىل حتقيـق  التدابري اخلاصة املؤقتة، لضمان  
ــا املرجـــواألهـــداف امل قبـــل ة وأن تقـــدم يف تقريرهـ

  .معلومات شاملة عن النتائج اليت حتققت

  

ستوى املالعمل وقطاع  املرأة يف حالة  -  ٥
تشريعات وال.  العملةها يف قوتركاشاملنخفض مل

صل همة فيما يتمات فجو اهعتور أو تةمتييزياحلالية 
 تعلقت أحكام ودكعدم وج، ١٣  و١١باملادتني 

باملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة، 
ضد  احلمل وعلى أساساحلماية من التمييز بو

ويساور القلق . كن العملامأالتحرش اجلنسي يف 
إجازة الضيق املفرط للنص املتعلق باللجنة أيضا إزاء 

عدم جر يف القطاع اخلاص واملدفوعة األاألمومة 
  .لاطفألرعاية امة لاملالئدمات وجود اخل

مـع  نـسجمة  ا ماهت احلكومـة تـشريع    أن جتعل  -١-٥
ــادة  ــل    ١١امل ــاء وأن تكف ــدون إبط ــة ب ــن االتفاقي  م

  .ات التشريعذهاالمتثال هل
  
  
الراميـة إىل    جهودهـا    مـن  احلكومة   أن تزيد  -٢-٥

ههـا املـرأة يف االنـضمام        الـيت تواج   اتعوقـ معاجلة امل 
تعزيـز  اهلادفة إىل    تدابريال العاملة وأن تنفذ     إىل القوة 

ــةامل مـــسؤوليات املـــسؤوليات األســـرية و بـــني واءمـ
  . بني النساء والرجالالعمل

 يتــضمن العمــل يف هــذا اجملــال اســتعراض     -١-٥
، الــذي جيــري ١٩٧٢قــانون العمــل والعمالــة لعــام 

  .حاليا
ــة ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ

  .ةالرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكامل
  
ــصناعة    -٢-٥ ــارة والــ ــادة وزارة التجــ ــت قيــ  حتــ

 مسح برنـامج جديـد أطلـق عليـه برنـامج            -والعمل  
ســاموا للعمــل الكــرمي بإنــشاء آليــة اتفــاق ثالثيــة       

). تتــألف مــن احلكومــة، ورب العمــل واملــستخدم(
وهـــذا النظـــام واحـــد مـــن اخلطـــوات الـــيت اختـــذهتا 

ق احلكومة يف اآلونة األخرية اليت ستعاجل مصادر قلـ    
ــرة     ــل واألسـ ــسؤوليات العمـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــرأة فيمـ املـ

  .والعدالة االجتماعية
ؤقتـة   احلكومـة تـدابري خاصـة م     أن تستخدم  -٣-٥  

 من االتفاقية والتوصـية     ٤، من املادة    ١وفقا للفقرة   
 ١١ من أجل تعزيز تنفيـذ املـادة         ، وذلك ٢٥العامة  

  .من االتفاقية

   .١-٥ ُيرجى الرجوع إىل -٣-٥

هذه علومات بشأن أثر    امل احلكومة   فرو أن ت  -٤-٥  
  .قبلالتدابري يف تقريرها امل

  .ورد شرح كامل يف التقرير بشأن التقدم احملرز

ة عن احلمل املضاعفات النامجما زالت   -  ٦
.  متثل األسباب الرئيسية العتالل املرأةوالوالدة

تزايد حاالت محل ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء 
 تنظيم  إىلةرامياجلهود الية حمدودواملراهقات، 

األسرة، واخنفاض معدل انتشار وسائل منع احلمل 
واالفتقار إىل التربية اجلنسية يف املدارس، برغم 
حصول املرأة بصورة شاملة على اخلدمات الصحية، 

ة واللجنة قلق. مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلجنابية
أيضا إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن 

الت إصابة النساء بفريوس نقص املناعة معد
  .اإليدز/البشرية

 أن تزيد احلكومة اجلهود املبذولـة لتحـسني         -١-٦
ض فــتــوفري خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة خل

  .معدالت اخلصوبة واعتالل األمهات
  
 أن تزيد احلكومة تـوفري املعلومـات املتعلقـة          -٢-٦

علــى  روجت وأن تــفتيــابتنظــيم األســرة للنــساء وال
ت فتيـا نطاق واسع التربية اجلنسية اليت تـستهدف ال       

ــاوال ــع فتيـ ــالء ن، مـ ــاص  إيـ ــام خـ ــل  ملاهتمـ ــع محـ نـ
/ املراهقات ومكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية       

  .اإليدز

 تواصل احلكومة من خالل قطاع الـصحة،        -١-٦
وقطــاع التعلــيم وقطــاع تنميــة اجملتمــع احمللــي تقــدمي 

  .سية واإلجنابيةبرامج وخدمات بشأن الصحة اجلن
  
 يستمر العمل يف هذا اجملال مع عمل وزارة     -٢-٦

الــصحة مــن خــالل برنــامج تنميــة صــحة املــراهقني  
وعمـــل وزارة شـــؤون املـــرأة واجملتمعـــات احملليـــة      
والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل برنــامج تــاالفو،      

وتواصـــل وزارات احلكومـــة . وعمـــل ُشـــعبة املـــرأة
ت غـري احلكوميـة     العمل بـصورة وثيقـة مـع املنظمـا        

ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف تعزيــز قــضايا الــصحة  
  .اجلنسية واإلجنابية

 تـــدعو احلكومـــة إىل أن تقـــدم يف تقريرهـــا -٣-٦  
 اإلحـــصاءات تـــشمل معلومـــات تفـــصيلية، قبـــلامل

 الـصحة استعراضـا لـسياستها        ُتجري وزارة  -٣-٦
ــها فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة     وخطــة عمل
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  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

لنــساء  والتــدابري املتخــذة بــشأن اجتاهــات إصــابة ا     
  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز الختاذ إجراء وطين ملكافحة فـريوس       /البشرية
  .اإليدز/نقص املناعة البشرية

ــة     ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ
  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة

 االجتار عنة  معلومات إحصائيعدم وجود  -  ٧
  .باملرأة

 قبــــل أن تقــــدم احلكومــــة يف تقريرهــــا امل  -١-٧
معلومات شاملة عن االجتار بـاملرأة واسـتغالل بغـاء     

ــك    ــا يف ذل ــرأة، مب ــثين عــن   امل ــة إىل ال ــدابري الرامي الت
عــادة تأهيــل إل البغــاء واختــاذ تــدابري  طلــب ممارســة

  .البغاءممارسة ودعم املرأة اليت ترغب يف ترك 

ــري-١-٧ ــات   ُتجـ ــرأة واجملتمعـ ــؤون املـ  وزارة شـ
احمللية والتنمية االجتماعية مسحا بشأن املـشتغالت       

  .باجلنس والبغاء يف ساموا

تقـدمي تقـارير     احلكومة علـى     شجع اللجنة  تُ -٢-٧  
 دراسات أو مـسوحات أجريـت، وكـذلك         أيةعن  

  .ساعدة الضحاياملعن التدابري املتخذة ملنع االجتار و
  . يف طور التنفيذ-٢-٧

أحكام متييزية يف قانون وجود استمرار   -  ٨
فضال عن  فيما يتعلق بالزواج، باألخصاألسرة، و

على و. فتاة والرأةاستمرار التقاليد اليت متيز ضد امل
 سن ألنالقلق بر اللجنة وص، تشعصاخلوجه 

بينما هي  سنة ١٦ هيات للفتيلزواج ا وافقة علىامل
 بين علىاملنظام الطالق من ، وفتيان للسنة ١٨
 تشريع بشأن قسمة ممتلكات نعدام وجود وا،اخلطأ

  .الزوجية

 قرر أن تويل احلكومة أولوية عليا للتنقيح امل    -١-٨
 والعالقــات التحلــل منــهللقــانون املــنظم للــزواج، و

 ١٦ضمان االمتثال للمـادة     وذلك هبدف    ،يةألسرا
ــة وا  ٢٣ مــع التوصــية العامــة  النــسجاممــن االتفاقي
وتوصـي  . يةألسـر االزوجية و القات  للجنة بشأن الع  

ــأن ت   ــة ب ــضا احلكوم ــة أي ــدابري لتخــذ اللجن ــادة  ت زي
الـيت متيـز    يف السلوك و  مناط الثقافية   األعاجلة  مللوعي  ا

  . يف هذه اجملاالتفتاة والرأةضد امل

  . جيري استعراض قانون الطالق والزواج-١-٨
وأيـــضا، تواصـــل وزارات احلكومـــة بالتعـــاون مـــع  

كوميــة ومنظمـات اجملتمــع املــدين  املنظمـات غــري احل 
تنفيــذ بــرامج توعيــة بــشأن املمارســات التقليديـــة      

ت فيمـا يتعلـق بقـضايا       فتياامللحوظة اليت متيز ضد ال    
  .الصحة اجلنسية والزواج املبكر

ــة ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ
  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة

نة أنه جيب أن تتضمن اللج كيف حني تدر  -  ٩
إىل جلنة التنمية التابعة  اليت قُدمت مشاريع التنمية

تقريرا عن اآلثار اجلنسانية وحتليال  لس الوزراءجمل
 معلومات كافية مل ُتقدمجنسانيا للمشروع املقترح، 

هذه بشأن االهتمام الذي أويل ألحكام االتفاقية يف 
  .التقييمات

ــ-١-٩ ــة ضمن أن تـ ــتخدام احلكومـ ــة  اسـ االتفاقيـ
ــيم  ك ــة مــن  مالءمــةإطــار عمــل لتقي  مــشاريع التنمي

  .منظور جنساين
 ُيشري عمل وزارة شؤون املـرأة واجملتمعـات        -١-٩

املوحــــدة احملليــــة والتنميــــة االجتماعيــــة يف اخلطــــة 
اجلديدة إىل إجراء حتليل جنساين ومراجعـة مراعيـة          
للمنظور اجلنساين للسياسات، واخلطط وامليزانيات     

وسيــستمر هــذا مــع التحليــل اجلنــساين . ةيف الــوزار
واملراجعة املراعية للمنظور اجلنـساين لـنفس الوثـائق         

  .خارج الوزارة
ــد  أن ُت-٢-٩   ــدرات كافيــة داخلــ   ع ها احلكومــة ق

  . إطار االتفاقيةيفلالضطالع بتلك التقييمات 
 أحرز بعض التقدم فيما يتعلق ببناء قدرات        -٢-٩
بيـد أن   . ه التـدابري  ة لالضطالع هبذ  يوزارة احلكوم ال

احلاجــة تــدعو إىل القيــام مبزيــد مــن العمــل يف هــذا   
  .اجملال

على حنو  خطة تنمية ساموا ال تتضمن  -١٠
كاف هدف التحقيق العملي ملبدأ املساواة بني املرأة 

من ) أ (٢  تدعو إليه املادةحسبماوالرجل، 
تقوم به احلكومة  االتفاقية، وال سيما يف ضوء ما

  .الح اقتصادي وحترير للتجارةمن إصحاليا 

 أن جتعــل احلكومــة تعزيــز املــساواة بــني     -١-١٠
ــاهتا      ــها وسياسـ ــرحيا يف خطتـ ــصرا صـ ــسني عنـ اجلنـ

 إىل  رمـي ة، وخباصة تلك اليت ت    قبلاإلمنائية الوطنية امل  
  .حتقيق التنمية املستدامة

 اخلطة اجلديـدة لتنميـة سـاموا ُتـشري علـى            -١-١٠
ملتعلقـة بـاملرأة تـوفر      وجه التحديد إىل أن الـسياسة ا      

االجتــاه للعمــل بــشأن النــهوض بــاملرأة يف الــسنوات  
  .اخلمس املقبلة هبدف حتقيق املساواة بني اجلنسني

ــة ــر الـــدوري  : ملحوظـ ُيرجـــى الرجـــوع إىل التقريـ
  .الرابع واخلامس للحصول على التفاصيل الكاملة

تفاقية امللحق باالربوتوكول االختياري   -١١
مرأة ــييز ضد الــكال التمــ أشاء على مجيعــالقض

والتقارير املقدمة من احلكومة بشأن االلتزامات جتاه 
اهج عمل األمم املتحدة ـــة وإعالنات ومنـــاالتفاقي

  .األخرى ذات الصلة مبواد االتفاقية

ــشجع -١-١١ ــة  ُت احلكومــة علــى التــصديق  اللجن
ــاري   ــة امللحـــق باعلـــى الربوتوكـــول االختيـ التفاقيـ

 يف أقرب وقت ممكـن علـى تعـديل الفقـرة            واملوافقة
  موعـد عقـد   بـشأن  مـن االتفاقيـة      ٢٠، من املـادة     ١

  . اللجنةاجتماعات

ــراء     -١-١١ ــدء إجـ ــع بـ ــدم مـ ــض التقـ ــرز بعـ  أُحـ
مناقــــشات أوليــــة مــــع شــــراكة االتفاقيــــة بــــشأن  

  .التفاقيةامللحق باالربوتوكول االختياري 

تقــدم احلكومــة تقييمــا ألثــر التــدابري     أن  -٢-١١  
رد علـى  أن تتخذة لتعزيز املساواة الفعلية للمرأة و امل

  . ُيرجى الرجوع إىل التقرير-٢-١١
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جماالت القلق الذي أعربت عنـه جلنـة األمـم املتحـدة            
  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تحـدة املعنيـة    اإلجراء الذي أوصت به جلنة األمم امل      
  التقدم احملرز يف اإلجراء الذي اختذته ساموا  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

الشواغل املُعرب عنها يف هذه املالحظـات اخلتاميـة         
 الــذي ســيقدم مبوجــب قبــليف تقريرهــا الــدوري امل

  . من االتفاقية١٨املادة 
ــدع-٣-١١   ــة  و تــ ــة إىل اللجنــ ــدم أن احلكومــ تقــ

ــع   ــدوري الراب ــا ال ــرر تقريره ــه املق ــشرين تقدمي يف ت
، وتقريرها الـدوري اخلـامس      ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

، ٢٠٠٩أكتـــوبر /يف تـــشرين األولتقدميـــه املقـــرر 
  .٢٠٠٩كتقرير موحد يف عام 

ُيرجـى الرجـوع إىل التقريـر       ( أجنز التقرير    -٣-١١
  ).للحصول على التفاصيل الكاملة

 مــع األخــذ يف االعتبــار األبعــاد اجلنــسانية -٤-١١  
هج العمـل الـيت اعتمـدهتا      اعالنات، والربامج ومن  لإل

الرئيـسية ومـؤمترات القمــة   األمـم املتحـدة   مـؤمترات  
 تطلــب اللجنــة ،والــدورات االســتثنائية ذات الــصلة

يف تقريرهـا الــدوري املقبــل  إىل احلكومـة أن ُتــدرج  
ن تنفيـذ جوانـب تلـك الوثـائق املتعلقـة           عمعلومات  

  .مبواد االتفاقية ذات الصلة

  .٣-١١ كما ورد يف -٤-١١

ــوه ُت-٥-١١   لـــصكوك ل المتثـــالأن ابـــ اللجنـــة نـ
الدولية الرئيسية السبعة حلقـوق اإلنـسان ُيعـزز متتـع      
املرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية اخلاصـة          

ــع   ــواحيهبــا يف مجي ــاةن ــذ.  احلي ــاول ــة  ُت شجع اللجن
احلكومــة علــى النظــر يف التــصديق علــى املعاهــدات 

 طرفـا فيهـا، وهـي العهـد الـدويل           عد تصبح ب  اليت مل 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،      
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،         
واتفاقيــــة القــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز  

غــريه مــن العنــصري، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب و 
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية، أو الالإنـسانية          

مجيــع مايــة حقــوق حلأو املهينــة واالتفاقيــة الدوليــة  
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ــد    -٥-١١ ــى العهـ ــاموا علـ ــة سـ ــدقت حكومـ  صـ
الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق الـــسياسية واملدنيـــة يف     

  .٢٠٠٩فرباير / شباط

إىل احلكومـــة أن تنـــشر  اللجنـــة  تطلـــب -٦-١١  
علــى نطــاق واســع يف ســاموا  املالحظــات اخلتاميــة 

 نسؤولواملــــعــــل شــــعب ســــاموا مبــــن فــــيهم     جل
 والــــساسة، والربملــــانيون واملنظمــــات يــــوناحلكوم

النــــسائية ومنظمــــات حقــــوق اإلنــــسان، واعــــني  
بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة  

يف يف املـستقبل    والفعلية للمرأة واخلطوات املطلوبـة      
  .هذا الصدد

ــسخ مطبوعــة مــن املالحظــات   -٦-١١  وزعــت ُن
. امية باللغة االنكليزية وبلغة سـاموا، ونوقـشت       اخلت

والوصــول إليهــا متــاح أيــضا مــن خــالل صــفحة       
ــة    ــة والتنميـ ــات احملليـ ــرأة واجملتمعـ ــؤون املـ وزارة شـ

  .االجتماعية على الشبكة الدولية

 وتطلــب أيــضا إىل احلكومــة أن تواصــل    -٧-١١  
ملنظمات األخص على ا  النشر على نطاق واسع، وب    

 ،التفاقيــة ل حقــوق اإلنــسان،  النــسائية ومنظمــات 
 ، والتوصيات العامة للجنة   ،وبروتوكوهلا االختياري 

ــة ،وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني   والوثيقــة اخلتامي
 ،االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين     اجلمعية العامة   لدورة  
املساواة بني اجلنسني،   : ٢٠٠٠املرأة عام   “املعنونة  

  .”نلقرن احلادي والعشرييف اوالتنمية والسالم 

 أحرز تقـدم ضـئيل يف هـذا اجملـال املتعلـق             -٧-١١
بالربوتوكول االختياري إذ أنه حىت مركـز التنـسيق        

  .الوطين حيتاج إىل فهم الربوتوكول االختياري
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	ويواصل العمل في النهوض بالمرأة إحراز تقدم تمشيا مع اتجاه السياسة العامة لخططنا الوطنية للتنمية، استراتيجية تنمية ساموا. ومنذ عام 2005 انصب تركيز ساموا على تعزيز إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسة العامة للنهوض بالمرأة من أجل ضمان اشتراك المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط كمساهمة في التنمية على جميع المستويات، بل أيضا كمستفيدة منها. وتمشيا مع التركيز على إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسة العامة من أجل المرأة، وضعت أيضا خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة. وفي تموز/يوليه 2009، بدأت وزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذ هذه الخطة وسيجري استعراضها كل ستة أشهر تمشيا مع استعراض منتصف العام للميزانية المحلية. وفي حين أحرز تقدم في تنفيذ الاتفاقية، ما زال هناك الكثير من العمل لضمان تعزيز التطورات المتعلقة بالمرأة في ساموا واستمرار دعمها بالمساعدات المالية والتقنية المتاحة. وعلى شاكلة كثير من بلدان العالم، تواصل الأولويات المتزاحمة على الصعيد الوطني تحدي التركيز على تحسين المساواة بين الجنسين. وهذا التحدي يتطلب الأخذ بنهج أقوى على نطاق القطاع من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. كما أنه يدعو إلى تجديد ومواصلة تقديم الدعم من الشبكات الإقليمية وشركاء التنمية تمشيا مع تركيزاتهما على تعزيز المساواة بين الجنسين لكي تحقق ساموا أهدافها في سياق هذه الاتفاقية.
	وفي الختام، أود أن أثني على عمل وزارات الحكومة، وشركائنا من المنظمات غير الحكومية، وشبكات مجتمعنا المحلي وجميع نسائنا اللائي أسهمن في العمل المتعلق بالاتفاقية في الفترة قيد الاستعراض وبصورة أهم في إعداد التقرير الدوري الرابع والخامس الموحد لساموا.
	الأونرابل فيامي نعومي ماتافا وزيرة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية
	مقدمة
	يُقدِّم التقرير الدوري الرابع والخامس لساموا بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) معلومات للجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ آخر تقرير قدمته ساموا في عام 2005، ويغطي الفترة بين شباط/فبراير 2005 وآب/أغسطس 2009. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية توفر إطار العمل لتنفيذ جميع الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى بالنهوض بالمرأة. ولذلك فإن التقارير المقدمة فيما يتعلق بالصكوك الأخرى بشأن النهوض بالمرأة مدمجة في العمل المتعلق بالاتفاقية.
	وتضمنت التعليقات الختامية للجنة بشأن تقرير ساموا الدوري الأولي والأول والثاني مجتمعين (CEDAW/C/WSM/1-3)، المشار إليه فيما بعد بـ ”التقرير الأخير“ توصيات لمواصلة إحراز تقدم في العمل المتعلق بالاتفاقية. وترد ردود ساموا على هذه التوصيات في جدول مرفق بهذا التقرير (انظر التذييل 1) وتعالج أيضا في كل التقرير تحت المواد ذات الصلة.
	ومنذ كانون الثاني/يناير 2005، اتخذت خطوات هامة لمعالجة التوصيات المبينة في التقرير الأخير لساموا والشواغل الرئيسية التي أثارتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة كسبيل للمضي نحو كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتضمن جانب من هذه الخطوات الفرصة لتقاسم ’الإجراءات الموصى بها‘ وسبيلا للمضي قدما في العمل المتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك عقد اجتماع عام لتقاسم المعلومات الارتجاعية من وفد الحكومة إلى نيويورك مع الجمهور. وعُممت أيضا الملاحظات الختامية على جميع وزارات الحكومة وهي متاحة على الموقع الشبكي لوزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية.
	ويجري إبلاغ أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان منذ عام 2005 بالتقدم المحرز في العمل المتعلق بالاتفاقية عن طريق حسابات ميزانية الأداء السنوي للوزارة والتقارير السنوية للوزارة. وفي عام 2008، أجري استعراض للملاحظات الختامية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل على حد سواء. وأشار هذا الاستعراض إلى الإجراءات المتخذة بالفعل والمجالات التي لم يُحرز تقدم فيها. وقد أنجز تقرير الاستعراض لتقديمه لمجلس الوزراء لإبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وتواصل وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية تنسيق ورصد العمل المتعلق بالاتفاقية بوصفها مركز التنسيق الوطني. وفي الفترة قيد الاستعراض، وضعت الوزارة ومنظمة الشراكة من أجل الاتفاقية (شراكة الاتفاقية) سياسة وطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2017 وخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة في الفترة 2008-2012. وهذه الوثائق توفر الآن الاتجاه الاستراتيجي للعمل المتعلق بالاتفاقية مما يحقق تركيزا أكبر في القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمرأة في ساموا، تمشيا مع منهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وهذه الوثائق الاستراتيجية ستستخدم أيضا كآليات من شأنها أن تُسهل على نحو أفضل جمع البيانات وتحليلها لأغراض الرصد والوفاء بالتزامات ساموا بالإبلاغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
	وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، بدأ الحوار الرامي إلى استكشاف إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري وذلك بين شركاء الاتفاقية. ومن الخبرة التي اكتسبتها وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية، تتسم المشاورات مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية عموما بأنها شرط أساسي حيوي للتصديق على الاتفاقيات الدولية من هذا القبيل، ومن ثم العملية التي اعتمدتها ساموا لتنفيذ هذا الإجراء الذي أوصت به اللجنة. ويلاحظ أيضا أن الحاجة تدعو إلى إجراء المزيد من ناحية تحقيق تقدم في مجال العمل هذا المتعلق بالاتفاقية في ساموا لتكون الآليات الموضوعة من خلال السياسات والإطار القانوني جاهزة لتسهيل الامتثال للبروتوكول الاختياري إذا ومتى صُدق عليه.
	معلومات أساسية
	لكي نحظى بتقدير أفضل لما تمكنا من تحقيقه حتى الآن في إحراز تقدم فيما يتعلق بالاتفاقية، ينبغي الإشارة إلى تقرير ساموا الدوري الأولي والأول الذي يقدم لمحة عامة لهياكل ساموا الاجتماعية، والسياسية والقانونية القائمة لكفالة حماية حقوق الإنسان للجميع في ساموا، بمن فيهم النساء والفتيات. وتوفر هذه اللمحة العامة الأساس لتنفيذ الاتفاقية تمشيا مع السياق الثقافي والبيئي لساموا. أما المجالات الأخرى للسياق الاجتماعي والسياسي التي تقدم بقدر كبير الأساس للتقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين حتى الآن فإن الحاجة تدعو إلى الإشارة إليها أيضا على النحو التالي.
	الحوكمة في ساموا
	ساموا جزيرة في المحيط الهادئ مكونة من عشر جزر منها أربع جزر مجهولة يتألف منها قرابة 300 قرية أو نوفو(). وتتمتع القرى بالحكم الذاتي إلى حد كبير تحت توجيه فونو القرية() أو مجلس الرؤساء وهم رؤساء مجموعات الأسر الممتدة في القرية. ويمكن أن يكون الرؤساء من الذكور أو الإناث مع أنه تقليديا كان الرؤساء من الذكور في الغالب بسبب المواقف الثقافية والمعتقدات السائدة. بيد أنه يجري منح أعداد متزايدة من الإناث لقب الرئيس إذ أن احتمالات وجود قائدات للأسر والمجتمعات المحلية للقرى واضحة بجلاء في حدوث زيادة ملحوظة في عدد الرئيسات في السنوات الأخيرة. وفونو القرية تدعمه مجموعات وهيئات فرعية أخرى محددة جيدا ينتمي إليها عادة جميع الراشدين في القرية على أساس نوع الجنس، والقدرة، والسن والمركز(). وما زال فونو القرية يسوس ويدير شؤون القرية وفقا للممارسات التقليدية وقيم التنظيم السياسي لساموا تمشيا مع قانون فونو القرية لعام 1991 ودستور ساموا. ولا يوجد في ساموا نظام مستقل للحكم المحلي وما زالت تعتمد الآن على حكومة القرية والإدارة المحلية في مجالات القانون والنظام، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، والإدارة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية. ويرجع الفضل في الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به ساموا اليوم إلى حكومة القرية بوجه عام. وفي هذه الحالة، يمثل حكم الرؤساء في القرية المنهاج الذي تتأكد عليه قيادة المجتمع المحلي من أجل تسهيل تعبئة المجتمع المحلي وإدارة جميع شؤون القرية. وكما ذُكر أعلاه، تقوم الاشتراطات اللازمة لكي يُصبح الفرد عضوا في الكيانات المختلفة للقرية على أساس عوامل من قبيل سن الفرد، وحالته الزواجية، ومركزه السياسي وما إذا كان الفرد مولودا في القرية أو متزوجا فيها أم لا. ومن ثم تتفاوت الفرص للتمتع بنفوذ في شؤون القرية بين الأفراد وتثير قضايا، مثلا، حول أدوار الرجال غير الحاملين للألقاب، وزوجات الأبناء وزوجات الرؤساء في حكم القرية. بيد أن مجتمعات قرى ساموا أصبحت مرتبطة بصورة أوثق بالعالم الخارجي بالنظر إلى أن اقتصاد الكفاف المحلي يُفسح الطريق لاقتصاد قائم إلى حد كبير على التحويلات، وعلى تبادل السلع والخدمات مع بقية العالم. واستثمار الحكومة في لهياكل الأساسية الريفية والخدمات في الآونة الأخيرة تُساعده الدخول المتاحة المتزايدة من التحويلات().
	وعلى الصعيد الوطني، ما زال حزب حماية حقوق الإنسان هو الحزب الحاكم حتى الآن. ومنذ التقرير الأخير، فإن انتخابات عام 2006 شهدت مرة ثانية حصول الحزب على أغلبية المقاعد في البرلمان. ويرجع الفضل في التطورات الحاصلة في النهوض بالمرأة حتى الآن كما هو مشار إليه في هذا التقرير إلى جهود حزب حماية حقوق الإنسان بوصفه الحزب الحاكم طوال العقدين الماضيين.
	حقائق وأرقام
	حجم السكان وتكوينهم:
	المشاركة الاقتصادية:
	مجموع السكان
	741 180
	الإناث الناشطات اقتصاديا
	32%
	الذكور
	724 93
	الذكور الناشطون اقتصاديا
	68%
	الإناث
	017 87
	مشاركة الإناث في الزراعة
	8%
	الإناث/100 من الذكور
	مشاركة الذكور في الزراعة
	43%
	الإناث اللائي تقل أعمارهن عن 15 عاما
	066 33 (38%)
	نسبة بطالة الإناث
	41%
	الذكور الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما
	40 37 (40%)
	نسبة بطالة الذكور
	59%
	الإناث اللائي تزيد أعمارهن عن 60 عاما
	961 6 (8%)
	النساء في الوظائف بأجر
	60%
	متوسط العمر المتوقع للإناث
	74.2
	الرجال في الوظائف بأجر
	40%
	متوسط العمر المتوقع للذكور
	71.5
	الصحة
	الدخل القومي والإنفاق القومي
	معدل وفيات الرضع/1000 من المواليد
	الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (2006) 543 2 من دولارات الولايات المتحدة
	20/1000 من المواليد
	معدل وفيات الرضع من الذكور/1000
	18.2
	متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 4,2%
	معدل وفيات الرضع من الإناث/1000
	22.9
	الناتـــــج المحــــــلي الإجمـــــالي 455,7 مليــــونا من دولارات
	الولايات المتحدة()
	معدل الوفيات الأولي
	4/1000 شخص
	معدل الوفيات الأولي للذكور 4,3/1000 شخص
	معدل الوفيات الأولي للإناث 3,8/1000 شخص
	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 096 2 من مجموع السكان
	معدل الخصوبة في سن المراهقة/1000
	28,6/1000 من الإناث (نقص من 45,5/1000 في عام 2001)
	الحالة الزواجية للأسر المعيشية
	التعليم
	نسبة إعانة الأطفال
	70
	معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة (15-24 عاما)  92%
	انخفضت منذ عام 2001 (74)
	(لغة ساموا) 81% (اللغة الانكليزية)
	نسبة إعانة المسننين
	9
	معدل إلمام الذكور بالقراءة والكتابة (15-24 عام)  89%
	زادت منذ عام 2001 (8)
	(لغة ساموا) 71% (اللغة الانكليزية)
	متوسط عمر المرأة في سن الزواج
	23
	نسبة الإناث الملتحقات لكل 100 ذكر:
	متوسط عمر الرجل في سن الزواج
	27
	المدارس الابتدائية  90%
	متوسط سن الإنجاب25,5 عاما
	المدارس الثانوية الدنيا 97%
	معدل الخصوبة الإجمالي 4,2 أطفال
	المدارس الثانوية العليا 71%
	المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة
	أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأخير لساموا، بأن تُدرج ساموا في الدستور أو في التشريع المحلي المناسب الآخر تعريفا للتمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية. وحثت اللجنة أيضا ساموا باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن تُصبح الاتفاقية مطبقة تماما في النظام القانوني المحلي، سواء بتطبيقها بالكامل أو اعتماد تشريع مناسب.
	1-1 استعراضات الامتثال للتشريعات فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل

	أثناء الفترة قيد الاستعراض، أنجز استعراض للامتثال للتشريعات بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بجميع القوانين الوطنية وأنجز أيضا استعراض مماثل فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل في نفس العام. وهذان الاستعراضان للامتثال يوفران الآن إطار العمل لإصلاح القانون في سياق الاتفاقية، لضمان التقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا يشمل التشريعات التي تعتبر تمييزية وأيضا الحاجة إلى إعادة النظر في تعريف التمييز في جميع جوانب القانون. وبعض الأمثلة المحددة للتوصيات المتعلقة بإصلاح القانون الواردة في استعراض التشريعات المتعلقة بالاتفاقية تشمل ما يلي وقد قدمت وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية بعض هذه التوصيات لمكتب المدعي العام لتنظر فيها لجنة إصلاح القانون:
	• التمييز على أساس نوع الجنس وسن الزواج للذكور والإناث طبقا لقانون الزواج لعام 1961. وينص الاقتراح المقدم للجنة إصلاح القانون على تعديل المادتين 9 و 10 من القانون لزيادة السن القانوني لزواج الإناث ليكون مماثلا لسن الذكور بالنظر إلى الآثار الصحية والاجتماعية للإناث اللائي يتزوجن في سن 16 عاما كما يحدث حاليا. ويتمشى هذا أيضا مع المخاوف التي أثارتها اللجنة في سياق المادة 14 بشأن الحمل في سن المراهقة واعتلال الأمهات والمادة 10.
	• التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بتعريف الاقتصاد طبقا لقانون الجرائم لعام 1961، الذي يوفر الحماية لضحايا الاغتصاب ولكنه لا يحمي الرجال والأولاد الذين يغتصبهم رجال، أو النساء والفتيات اللائي يغتصبهن نساء، وأحيانا، الرجال والأولاد الذين يغتصبهم نساء. ويُعفي التعريف أيضا من المسؤولية الجنائية، الاغتصاب الزوجي. وينص الاقتراح المقدم إلى لجنة إصلاح القانون على إعادة صياغة المادة 47 (1) بحذف جميع الإشارات الأخرى الخاصة بنوع الجنس، وإلغاء المادة 47 (3) من القانون. وترمي هذه التغييرات إلى الوفاء بمتطلبات المواد 1، و 2 و 15 من الاتفاقية والمادتين 19 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل وتعالج أيضا التوصية العامة 19 التي قدمتها اللجنة.
	• حذف أسباب الطلاق “القائمة على خطأ أحد الزوجين” لتصبح أسباب الطلاق “بصرف النظر عن المخطئ” طبقا لقانون الطلاق والزواج لعام 1961. ويشمل هذا أيضا التوصية العامة 23 التي قدمتها اللجنة والمادة 16 من الاتفاقية.
	المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز
	أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأخير لساموا بأن تضع ساموا خطة بدون إبطاء مع جدول زمني وأولويات واضحة، لتنقيح التشريع التمييزي القائم وصياغة قوانين جديدة وتقديمها للبرلمان لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة أيضا بإنشاء مكتب للجنة إصلاح القانون للتعجيل بعملية إصلاح القانون.
	وأوصت اللجنة أيضا الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي وهو أحد أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بها. وينبغي أن تتضمن تلك الاستراتيجية تشريعا لمنع العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والدعم وخدمات التأهيل ومعاقبة المجرمين. وأوصت اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة إتاحة أماكن الإيواء لجميع النساء ضحايا العنف العائلي. ودعت الحكومة أيضا إلى ضمان التوعية الكاملة للمسؤولين العموميين ولا سيما أفراد إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتدريبهم بصورة كافية على الاستجابة لها.
	2-1 لجنة إصلاح القانون

	في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أنشئ مكتب لجنة ساموا لإصلاح القانون ويعمل الآن تحت رئاسة المدير التنفيذي للجنة. وقد بدأ عمل اللجنة باستعراض قانون الجرائم لعام 1961 بما في ذلك النظر في نتائج استعراض الامتثال التشريعي للاتفاقية بهدف جعل القوانين الوطنية ممتثلة للاتفاقية. وتمثل المجالات التالية لإصلاح القانون الأولويات المحددة في خطة العمل الوطنية من أجل المرأة، المقرر معالجتها في غضون السنوات الخمس المقبلة:
	• قانون سلامة الأسرة (القانون الجديد). يتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة وأحكام المواد 5 و 6 و 15 من الاتفاقية.
	• استعراض قانون العمل والعمالة لعام 1972.
	• عند إعداد التقرير، أنجز الاستعراضان الأول والثاني للقانون الحالي على أن تُجرى مشاورات إضافية بشأن المجالات التالية:
	( أنظمة التحرش الجنسي
	( استحقاقات الأمومة والأبوة لتكون متمشية مع الإجازة بأجر لمدة 8 أسابيع في القطاع العام
	( استعراض أحكام عمل الأطفال أو تشغيل الأطفال. ويتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة والمادتين 4 و 11 من الاتفاقية.
	2-1-1 استعراض المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961

	في كانون الثاني/يناير 2008، بدأ فريق عامل برئاسة المدعي العام عملية استعراض القانون الجنائي الذي يحتاج إلى التعديل والإلغاء إن أمكن. وتشمل بعض التوصيات المقدمة ما يلي:
	• إجراء تعديل لجميع المواد والمواد الفرعية في القانون لحذف جميع الأحكام التمييزية لتعكس لجنة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس. ويتمشى هذا مع ”الكتيب التشريعي“ الذي ينص على تعليمات لصياغة التشريعات الجديدة، أو المعدلة أو المنقحة.
	• المادة 47 (3) التي تشير إلى استبعاد الزوج من الإدانة الجنائية بالاغتصاب فيما يتعلق بالجماع مع زوجته. ومن المقترح إلغاء هذه المادة بالنظر إلى أنها ليست تمييزية فحسب ضد المرأة بل تتعارض أيضا مع مبادئ الاتفاقية والتزامات الحكومة بموجبها.
	• المادة 47 (3) لإدراج حكم جديد بشأن الاغتصاب كجريمة؛ أو ممارسة الجنس قسريا أو الانتهاك الجنسي الذي ينطوي على الاختراق باستخدام أداة بصرف النظر عما إذا كان الشخص أنثى أم ذكرا و/أو سيناريوهات الصبي الصغير الذي تغتصبه نساء أكبر سنا. وستعتبر هذه المادة حيادية فيما يتعلق بنوع الجنس ومتمشية مع التزامات اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها.
	2-1-2 استعراض قانون الطلاق وممتلكات الزوجية

	أنجز في عام 2008 استعراض قانون الطلاق والممتلكات الزوجية لعام 1961 وهو الآن لدى مكتب المدعي العام لصياغة التعديلات الفعلية لتقديمها للبرلمان. والتغييرات المعدلة لهذا القانون تدعو إلى:
	• وضع نظام قائم على ’عدم وجود مبرر‘ لأسباب فسخ الزواج وهو ما يمثل في القانون الحالي تمييزا ضد المرأة.
	• حذف السن القانوني الحالي لزواج الفتيات البالغات من العمر 16 إلى 18 عاما لكي يتمشى مع المادة 12 والمادة 2 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل.
	وسينظر في هذه التعديلات في الوقت المناسب حيث أنه يجري النظر أولا في أولويات أخرى بما في ذلك مشروع قانون سلامة الأسرة.
	2-1-3 استعراض مرسوم التعليم لعام 1959

	يُعرض الآن على البرلمان استعراض لمرسوم التعليم لعام 1959 تمشيا مع أحكام قانون التعليم الإلزامي. ويتمشى هذا مع التوصيات العامة للجنة والمواد 1 و 2 و 10 من الاتفاقية. وفي عام 2007، قدمت وزارة التعليم والرياضة والثقافة اقتراحا لمجلس الوزراء لاستعراض مرسوم التعليم لعام 1959 بدلا من إنفاذ قانون التعليم الإلزامي المعدل لعام 1991 في عام 1992. وهي تمارس الضغط بجعل ‘إخفاق الأبوين في إرسال أطفالهما إلى المدرسة’ جريمة يُعاقب عليها بعقوبات صارمة. وجعل تلك الأفعال جريمة (إذا ثبت ارتكابها) يقوم على تنامي القلق إزاء الزيادة في عدد الباعة من الأطفال والباعة المتجولون من شباب الشوارع في البلد أثناء الساعات المدرسية وساعات متأخرة من الليل. وهذه التعديل معروضة الآن على البرلمان لإقرارها.
	2-2 مشروع قانون العنف العائلي/مشروع قانون سلامة الأسرة

	تمت صياغة مشروع قانون العنف العائلي المشار إليه بأنه مشروع قانون سلامة الأسرة. ويوفر القانون الوسائل للاستجابة بصورة أكثر فعالية للعنف العائلي بتوفير غطاء عمل قانوني محدد لمعالجة حوادث العنف في الساحة المنزلية في ساموا. وأكد تقرير استعراض العنف العائلي الذي جرى الاسترشاد به في صياغة مشروع القانون ضرورة تمشي التشريع مع استعراضات الامتثال التشريعي لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006 على ضوء البحث (البحوث) والإحصاءات المتاحة التي تُشير إلى ارتفاع جرائم العنف المرتكبة ضد النساء والأطفال. وبدأ العمل في مشروع القانون بإجراء مشاورات أولية مع قادة المجتمعات المحلية، والنساء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في محاولة للحصول على وجهات نظرهم بشأن ما هو مناسب للإدراج في تشريع العنف العائلي. وجرت أيضا مشاورات مختلفة بشأن مشروع القرار مع قادة الحكومة، ووزراء الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وكهنة الكنائس، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القرار على البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
	2-3 العنف ضد المرأة

	تواصل وزارة شؤون المرأة وشركائها الستة المعنيين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الطفل، والشبكة المجتمعية التابعة للوزارة التي تضم اللجان النسائية، ومجالس القرى والمسهلين المجتمعيين توعية الجمهور بالقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال في سياق المساواة بين الجنسين. ويتم هذا بتنظيم حملات وطنية من وسائط الإعلام، وتوزيع الملصقات، والكتيبات، ومواد الإعلام والتثقيف والاتصال؛ وأحداث ترويجية إذاعية وتليفزيونية، وحلقات دراسية وطنية، واجتماعات، ومنتديات. وقد شهدت سنوات من الدعوة والتثقيف والتوعية ظهور مجموعات اجتماعية في القرى تعالج العنف المدني والجنسي ضد الأطفال في القرى. وهذا يمثل نتيجة مباشرة لعمل برنامج أطفال المحيط الهادئ الذي بلغت مدته خمس سنوات وهو مشروع مولته الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية وانتهى في تموز/يوليه 2008 ولكنه وفَّر عددا من برامج بناء القدرات والتوعية التي نُفذت على الصعيد الوطني مع أعضاء اللجان النسائية القروية، والمجالس القروية، وكهنة الكنائس وممثلات الحكومة.
	2-3-1 خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة

	توفر خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة استراتيجيات لمعالجة شواغل ساموا ذات الأولوية بشأن النهوض بالمرأة تمشيا مع التزامات ساموا بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تأكيد على الالتزام الوطني تجاه التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتوفر الخطة إطار العمل التنفيذي لمجالات تركيز السياسات ذات الأولوية الموضحة في السياسة الوطنية من أجل المرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة. والعنصر الأول في خطة العمل يُلقي نظرة على الآليات الوطنية لتمكين النساء والفتيات وأساس هذا العنصر هو إصلاح التشريعات ذات الصلة تمشيا مع استعراضات الامتثال التشريعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. أما المجال الثاني ذو الأولوية الذي تتناوله خطة العمل الوطنية من أجل المرأة فيتمثل في القضاء على العنف القائم على نوع الجنس بوصفه أحد المجالات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالمرأة في ساموا. والهدف النهائي للعمل المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس في هذه الخطة يتمثل في كفالة ”حماية المرأة وبخاصة الطفلة من جميع أشكال العنف وتمتعهن بالحقوق والحريات بالقضاء على العنف القائم على نوع الجنس“. والاستراتيجيات لتحقيق هذه النتيجة تشمل الدعوة، والتثقيف والتوعية على جميع المستويات، والدعوة التي يقوم بها الرجال ضد جماعة العنف التي تستهدف قادة القرى والرجال بوجه عام؛ وإصلاح القانون وإنفاذ القانون؛ وتنفيذ نظام الاستجابة المشترك بين الوكالات؛ ورصد وتقييم حالات العنف ضد المرأة عن طريق تعزيز نظام الاستجابة القائم المشترك بين الوكالات.
	2-3-2 مشروع العنف القائم على نوع الجنس

	في عام 2006، بدأ تنفيذ مشروع العنف القائم على نوع الجنس لصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت إشراف وزارة شؤون المرأة. ومشروع العنف القائم على نوع الجنس الذي موله صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساعدة من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية كان محاولة لترجمة التوصيات المقدمة من SPC/صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة ساموا ”دراسة صحة وسلامة الأسرة في ساموا لعام 2000“ إلى عمل. ولذلك أتاح بعض الفرص لبرامج الترويج والدعوة للنساء، والرجال، والفتيان والفتيات بالإضافة إلى البرامج التي نفذتها بالفعل وزارة شؤون المرأة. وهذا المشروع المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس موضوع على غرار برنامج أطفال المحيط الهادئ المتعلق بمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، الذي يستخدم نهجا قائما على نقاط القوة لمعالجة القضية واستراتيجيات تشمل التعليم القائم على المجتمع المحلي وبرامج وقائية على الصعيد الوطني؛ والدعوة القائمة على القرى التي تستهدف قادة القرى وسلطات القرى على الصعيد الوطني، والنساء والشباب من جميع الأعمار وبناء قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال.
	2-3-3 اللجنة التوجيهية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس

	أنشئت لجنة توجيهية معنية بالعنف القائم على نوع الجنس في كانون الأول/ديسمبر 2008 بتنسيق من وزارة شؤون المرأة. ويتمثل أعضاؤها في رؤساء وزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية وهي مكتب المدعي العام، ووزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الصحة، ووزارة الشرطة والسجون، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة والخدمات الصحية الوطنية، و MOF، ومظلة المنظمات غير الحكومية في ساموا، وجماعة ساموا لدعم الضحايا، و MOA والمجلس الوطني للكنائس ووزارة شؤون المرأة. ويرأس اللجنة المدير التنفيذي الأول لوزارة شؤون المرأة وتتولى شُعبة البحث التابعة لوزارة شؤون المرأة أعمال الأمانة. ويتمثل الدور الرئيسي للجنة في الإشراف على تنفيذ المشروع ومن المتوقع أن يستمر عمل اللجنة بعد انتهاء المشروع المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس من أجل متابعة الحاجة إلى القضاء على العنف القائم على نوع الجنس بوصفه مصدر قلق بالغ للمرأة. ويرتبط عمل هذه اللجنة أيضا بعمل الشراكة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ناحية الرصد الشامل لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	2-3-4 نظام الاستجابة المشترك بين الوكالات لمعالجة العنف ضد المرأة

	يجري تنفيذ مبادرة لوزارة شؤون المرأة لتعزيز نظام الاستجابة المشتركة بين الوكالات من أجل تحسين تنسيق، ورصد وتقييم التدخلات والخدمات التي تُقدم لضحايا العنف وذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية من مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ومشروع الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية المتعلق ببرنامج منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ. ومن شأن هذا النظام للاستجابة المشتركة بين الوكالات توفير الآلية لتحسين تنسيق ورصد التدخلات وتوفير الخدمات المتعلقة بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس والسماح أيضا بتحسين جمع البيانات للاسترشاد بها في وضع السياسات وتصميم البرامج التي ستستجيب لاحتياجات ضحايا العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. ومن شأن هذه المبادرة إذا تحققت أن تُساعد في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لضحايا العنف، وبخاصة النساء والأطفال.
	2-3-5 جماعة دعوة الرجال ضد العنف

	أدى التغير الذي أحدثته الحكومة في النهج عن طريق وزارة شؤون المرأة لزيادة مشاركة الرجال في برامج التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اشتراك الزعماء الذكور في الحملة الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء والأطفال. ومنذ عام 2005، يُحتفل بيوم وطني للآباء في ساموا بعطلة عامة خاصة في يوم الاثنين الثاني من آب/أغسطس. وفي عام 2008، جرى للمرة الأولى تنظيم حلقة دراسية تستكشف ‘دور الآباء في منع إساءة معاملة الأطفال، وبصورة أكثر تحديدا الإيذاء الجنسي للبنات الصغيرات’. وكان هذا في أعقاب حركة حدثت في وقت سابق في آذار/مارس وأيار/مايو من نفس العام، حيث كان ”دور الصبية/ الرجال في منع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس“ الموضوع البارز في الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة واليوم الوطني للمرأة في ساموا، التي نسقتها وزارة شؤون المرأة. وأدى هذان الحدثان السنويان إلى جانب الجهود المبذولة برعاية منتدى محلي للحكم المحلي للكمنولث إلى تعزيز وتشجيع اشتراك الذكور في تنفيذ البرامج وممارسات صنع القرارات التي تدعم القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، تمشيا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.
	وللسير قدما بهذه الأنشطة، تكوَّن فريق الرجال للدعوة ضد العنف برعاية وزارة شؤون المرأة نتيجة لعمل المحامي الوطني المحلي لحماية الأطفال (الذي تصادف أن يكون ذكرا ورئيسا كبيرا) يعمل مع السلطات القروية. وقد أنشأ فريق الرجال للدعوة ضد العنف لجنة عاملة أسندت إليها مهمة وضع برنامج أنشطة لتنفيذها في القرى تمشيا مع خطة العمل الوطنية من أجل النساء وخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال. وسيشهد برنامج الأنشطة هذا حشد رؤساء القرى (وهم ذكور في الغالب) لاتخاذ موقف وطني ضد العنف ضد النساء والأطفال بوصفه شكلا للتمييز ضد المرأة.
	2-3-6 مشروع منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ

	أنشئت وحدة العنف العائلي في وزارة الشرطة والسجون كجزء من مشروع إقليمي ممول من الوكالة النيوزيلندية لتنمية الدولية - مشروع منع العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ. وقد قدم هذا المشروع الإقليمي التدريب وبناء القدرات لضباط الشرطة وبخاصة الذين يعملون في وحدة العنف العائلي. وقد ركزت هذه التدريبات أساسا على تناول حالات العنف العائلي من ناحية إجراء الإحالات الضرورية لضمان تقديم الدعم لضحايا العنف العائلي وتجميع البيانات الضرورية المتعلقة بحالات العنف العائلي التي ستزود تدخلات السياسة والبرامج بالمعلومات على نحو أفضل في هذا المجال. وقد موَّل هذا المشروع أيضا صياغة مشروع قانون سلامة الأسرة لعام 2009.
	ويبين الجدول أدناه بعض الإحصاءات المستمدة من وحدة العنف العائلي لعام 2009. وتعكس البيانات عددا من حالات العنف العائلي المبلغ عنها وأقيمت دعاوى قضائية لعدد كبير منها. ويجري أيضا تسوية عدد من الحالات خارج المحكمة. وتُظهر هذه البيانات أنه في حين يجري الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات، لا تجري أيضا إقامة دعاوى قضائية لعدد هام إلى حد ما. والعدد الكبير من الحالات التي يجري تسويتها خارج المحكمة يدل على الحاجة ليس فقط إلى إسداء المشورة وتقديم خدمات الدعم بل أيضا إلى مزيد من الرصد والمتابعة. ومن المتوقع أن يعالج العمل بنظام الاستجابة المشتركة بين الوكالات هذه الشواغل بحيث يقدم الدعم لضحايا ومرتكبي العنف من خلال إسداء المشورة ومتابعتهم بمعرفة موظفي وحدة العنف العائلي.
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	2-3-7 أماكن الإيواء للنساء ضحايا العنف

	لا توجد أماكن إيواء تمولها الحكومة بالكامل للضحايا من الإناث والذكور على حد سواء، باستثناء مأوى صغير الحجم تديره منظمة ساموا لدعم الضحايا. بيد أن الحكومة أتاحت أحد مساكن الحكومة لتستخدمها منظمة ساموا لدعم الضحايا لتوفير أماكن الإيواء للضحايا وقد ساعدت الحكومة أيضا من خلال مشروع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ببعض تكاليف إنشائها. وما زال استخدام ‘نظام الأسرة’ كملاذ آمن تقليدي إيجابي يمثل الممارسة العادية لتوفير الملاجئ أو المأوى الضروري للضحايا ولا سيما للنساء والأطفال.
	2-4 السياسة وخطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة

	يبلغ مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ساموا 2096، منهم 941 من الإناث و 1155 من الذكور (تعداد السكان والمساكن في ساموا لعام 2006). وتوفر الجامعة الوطنية لساموا التدريب على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج كلية التربية للحصول على دبلوم في التعليم. وهناك أيضا برنامج عام للتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة تنفذه وزارة التعليم والرياضة والثقافة على النحو المحدد في سياستها ووثائقها الاستراتيجية. ويمثل النهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوفير الحماية الكاملة لهن مجالا أيضا يُعالج في إطار السياسات والخطط المتعلقة بالنساء، والشباب والأطفال في ساموا.
	وأشارت ورقة مناقشة قُدمت إلى مجلس الوزراء بشأن عدم وجود حماية قانونية وسياسية كافية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة النساء والأطفال الدارجون الذكور. وهذا التحليل من منزول الجنسين دفع إلى إحياء فرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة ونقل مقرها على الفور في إطار وزارة شؤون المرأة مع مراعاة ولايتها القائمة، لوضع السياسة والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ عام 2008، وبأمر توجيهي من مجلس الوزراء تمثل الآن وزارة شؤون المرأة مركز التنسيق الوطني الحكومي للأشخاص الذين يعيشون بإعاقات وهي مسؤولة عن تنسيق البرامج وتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك تنسيق فرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة.
	وجرت مشاورات مختلفة مع منظمات وجماعات مجتمعية مختلفة وبخاصة التي توجد في المجتمعات الريفية (التي يقيم فيها 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة) والأشخاص ذوي الإعاقة لوضع سياسة وطنية وخطة عمل وطنية للأشخاص الذين يعيشون بإعاقات وكان مجلس “نواما أو لو ألوفا”، وهو مجلس للأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس لوتو موتافاي لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة البدنية في مقدمة هذه المشاورات أثناء القيام بإدارة برامجها الخاصة للدعوى فيما يتعلق بتعميم تنفيذ حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج. وقد أقر مجلس الوزراء هاتين الوثيقتين لتنفيذهما. وفضلا عن ذلك، أعدت وزارة شؤون المرأة أيضا ورقة مناقشة لفرقة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة بشأن بعض الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالتقدم الذي أحرزته ساموا لكي تصبح طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	2-5 قانون الصحة العقلية لعام 2007
	يجري العمل الآن بقانون الصحة العقلية لعام 2007. وهذا القانون يضع أحكاما للرعاية، والدعم، والمعاملة والحماية الطوعية داخل الأسرة ومجتمع الأشخاص ذوي الأمراض العقلية. ويحمي القانون حقوق الأشخاص الذين يعيشون بمرض عقلي بما في ذلك الحق في الحصول على شرح لحقوقهم، والحق في إعادة النظر في أوامر معينة صادرة ضد شخص يعيش بمرض عقلي بما في ذلك إدارة الممتلكات. على سبيل المثال، تنص المادة 3 على ضرورة أن يسترشد أي أخصائي مهني صحي بما في ذلك المحكمة في أداء أي وظيفة طبقا للقانون لمبادئ ”الإقلال إلى أدنى حد من فرض القيود على حرية الأشخاص ذوي الاضطراب العقلي والتدخل في حقوقهم، وكرامتهم واحترامه لأنفسهم ...“ والمادة 3 ’ط‘ بالقضاء على التمييز للأشخاص ذوي الاضطراب العقلي، وإيذائهم، وإساءة معاملتهم وإهمالهم.
	2-6 مركز إعادة تأهيل المجرمين الشباب

	أدت الزيادة في معدلات جرائم الشباب والحاجة إلى وجود أماكن إقامة مستقلة للأطفال والمجرمين الشباب حسب التوصية الواردة في التقرير الذي عُرض على لجنة مجلس الوزراء للتنمية منذ بضع سنوات إلى فتح مركز ساموا الأول لإعادة تأهيل الأحداث - أولومانو في عام 2006. وهذا المركز تديره وزارة الشرطة والسجون ولم يأوي حتى الآن إلا الذكور دون سن 18 عاما. ولا يتعين حتى الآن احتجاز أي إناث في هذا المرفق وكشفت المعلومات المستمدة من وزارة الشرطة والسجون عن أن الغرض من هذا المركز لإعادة تأهيل الأحداث هو إيواء الجاني لأول مرة فقط. ويحتجز الجناة لثاني مرة حتى إذا كانوا دون سن 18 عاما مع الراشدين في نفس مرافق سجن تافيغاتا.
	وبالنظر إلى تزايد عدد النزلاء في مرفق السجن الرئيسي في تافيغاتا، يؤوي الآن مركز إعادة تأهيل الأحداث الذي أنشئ أصلا لإيواء الشباب الجناة لأول مرة الراشدين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة. ومن المعترف به أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن يحقق مركز إعادة تأهيل الجناة الشباب فرقا في حياة هؤلاء الشباب الذين يمرون بهذا النظام. وبعض حالات التحرش الجنسي ضد أحد الجناة من الأطفال الذكور التي أكدها رقيب شرطة أقدم وحالة تحرش جنسي من نزيل راشد ضد اثنين من الصبية دون سن 16 عاما ظهرت في أوائل عام 2007 تدعو إلى تشديد الأمن ووضع برامج إعادة تأهيل فعالة لضمان أن يكون صغار السن المقيمين في هذه المرافق مشمولين بالحماية من أي شكل من أشكال الضرر والإيذاء التي يُحتمل أن تحدث في هذا السياق. وتجري مناقشة استكشاف إمكانية إجراء إصلاح للسجون من شأنه أن يسمح بفصل خدمات السجون في إطار تنظيم وإدارة مختلفتين. وسيساعد هذا في معالجة القضايا المحددة في هذا التقرير فيما يتعلق بالجناة الصغار الذين يحتكون بالقانون.ويرمي هذا أيضا إلى ضمان عدم التمييز ضد الجناة الصغار بمن فيهم الفتيات أو التعرض لأحداث أتعس داخل مرافق السجون نتيجة لسنهم ونوع جنسهم.
	المادة 3: تنمية المرأة والنهوض بها
	في التقرير الأخير، أوصت اللجنة بأن تجعل الحكومة تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا جليا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
	3-1 الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا

	تُمثل الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا في الفترة 2008-2012 إطار عمل السياسة الوطنية للحكومة للتنمية على مدى السنوات الخمس. والعمل المتعلق بالنهوض بالمرأة يشمل جميع القطاعات ويشار إليه كجانب من القطاع المجتمعي و/أو هدف تنمية المجتمع المحلي، مع الإشارة إلى السياسة الوطنية من أجل المرأة بوصفها الآلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة للمرأة وضمان إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية. والاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا في الفترة 2008-2012 التي تضطلع بها الحكومة للمرة الأولى الآن تشير على وجه التحديد إلى العمل المتعلق بالاتفاقية في ساموا وتعكس التزام الحكومة بضمان تنفيذ الاتفاقية على أعلى مستوى من خلال الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا.
	3-2 خطة القطاع المجتمعي

	يمثل القطاع المجتمعي واحدا من خمسة عشر قطاعا يتكون منها اقتصاد ساموا وتمثل وزارة شؤون المرأة الوكالة الرائدة المسؤولة عن هذا القطاع. بيد أنه من المعترف به أن القطاع المجتمعي ”يشمل“ جميع القطاعات بما في ذلك الصحة، والتعليم، والقانون والعدل، والزراعة، والبيئة، والهياكل الأساسية، والقطاع الخاص، والقطاعات الأخرى التي وضعت خطط بشأنها(). ويتألف القطاع المجتمعي من القرى،والمجالس القروية، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي مثل اللجان النسائية القروية، والكنائس، ولجان مدارس القرى، وجماعات الشباب، والقطاع الخاص بما في ذلك الغرفة التجارية، والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني المهتمة الأخرى. وقد حمَّلت الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا هذا القطاع بمســؤولية هامة من ناحية تحقيق الرؤية المثلي لـ ”نوعية الحياة الأفضل للجميع“ ومن ناحية تعزيز المساواة بين الجنسين، على سبيل المثال، تُركز خطة القطاع المجتمعي على تنفيذ السياسة الوطنية من أجل المرأة وخطة العمل، تمشيا مع التزامات ساموا بوصفها دولة طرفا في الاتفاقية. ولذلك تترجم خطة القطاع المجتمعي توجيهات السياسة لهذا القطاع الواردة في الاستراتيجية المتعلقة بتنمية ساموا، إلى عمل().
	3-3 وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية
	3-3-1 السياسة الوطنية للمرأة

	بذلت الآلية الوطنية للمرأة بالتعاون مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة جهود أثناء الفترة قيد الاستعراض لضمان تنمية المرأة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. ومنذ التقرير الأخير، أدت الجهود المبذولة لوضع سياسة للمرأة تتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وخطة عمل الكمنولث ومنهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ إلى السياسة التي جرى تعديلها عدة مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان تحقيق جميع مجالات الالتزامات الإقليمية والدولية لساموا في نطاق سياقنا الثقافي والبيئي. ويتمثل هدف السياسة في ”ضمان إتاحة واستغلال جميع الفرص لجميع نساء ساموا للتمتع بنوعية حياة أفضل“. وركزت عملية تنقيح السياسة الوطنية للمرأة على مجالات السياسة ذات الأولوية التي احتاجت تدخلات سياسة مناسبة واستجابات على مدى السنوات العشر المقبلة. واعتمدت عملية وضع السياسات نهجا قطاعيا بالتعاون مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية. وكان الهدف من ذلك إبراز منظور أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمرأة لكي تكون السياسة المتعلقة بالمرأة وثيقة وطنية بالفعل يمكن أن يرتبط بها جميع الشركاء وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمرأة ومواءمتها لظروفهن تمشيا مع مجالات التركيز الخاصة لمنظمتهم. وهذه الوثيقة لا توفر التوجيه للبرنامج وتنفيذ النشاط المتعلق بالنهوض بالمرأة وتمكين الفتيات فحسب، بل توفر أيضا إطار العمل اللازم للرصد، وفقا للأهداف الإنمائية للألفية، ومنهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ واستراتيجية تنمية ساموا في الفترة 2008-2012. 
	3-3-2 خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة

	يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات تحت المادة 2.
	هناك خطة وطنية للنهوض بالمرأة معمول بها الآن تمشيا مع السياسة الوطنية للمرأة. ولهذه المبادرة تاريخ يرجع إلى أربع سنوات عندما بُذلت جهود لوضع خطة عمل وطنية متعلقة بالاتفاقية. وحاولت خطة العمل المتعلقة بالاتفاقية معالجة التوصيات التي أوردها التقرير المتعلق بمركز المرأة لعام 2001 - تقرير ساموا الدوري الأولي، والأول والثاني مجتمعين بشأن تنفيذ الاتفاقية. وأثناء وضع اللمسات النهائية لخطة العمل هذه المتعلقة بالاتفاقية، ارتأت وزارة شؤون المرأة أن من المعقول وضع هذه المعلومات في إطار عمل وطني يضم الاتفاقية والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى المتعلقة بالنهوض بالمرأة تمشيا مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية. وأدى هذا إلى العمل بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وهذه الوثيقة تمشيا مع الاتفاقية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومنهاج عمل منطقة المحيط الهادئ وخطة عمل الكمنولث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. والدعوة التي تضطلع بها وزارة شؤون المرأة فيما يتعلق بالاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل لتعزيز مركز المرأة مستمرة حتى الآن مع تنفيذ البرامج القائمة على الصعيد الوطني والقروي. وتتمركز هذه البرامج حول قضايا مثل العنف المرتكب على أساس نوع الجنس، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والقضايا الأوسع للصحة الجنسية الإنجابية، وزيادة المشاريع وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة، والتدريب على مهارات التفاوض والقيادة للنساء والفتيات. والهدف النهائي للبرامج المذكورة هو تحسين نوعية الحياة للنساء والفتيات بتزويدهن بالمعلومات، والمهارات والمعرفة ذات الصلة من أجل اتخاذ القرارات والاختيارات عن بينة لتحسين نوعية حياتهن. وقد زادت وزارة شؤون المرأة تغطية برامجــها للتوعية بالاتفاقية وباتفاقيــة حقوق الطفل من خلال عمل لجنة ممثلات الحكومة التي يتألف جدول أعمالها في اجتماعاتها الشهرية من عرض أو عرضين قائمين على حقوق الإنسان. وتتراوح مجالات تركيز هذه الاجتماعات الشهرية للجنة ممثلات الحكومة ما بين القضايا البيئية والصحية والمتعلقــــة بالشؤون السياسية والهياكل الأساسية، والقضايا الاجتماعية وتواصل وزارة شؤون المرأة الدعوة من خلال هذه المحافل المتعلقة بالقائدات للاستفادة بالمعلومات الناتجـة من هذه الاجتماعات لتسهيل فرص أفضل للنساء والفتيات من مجتمعاتهن القروية.
	وقد مثَّل إشراك المجالس القروية والقطاعات الأخرى في إطار إدارة القرى مثل اللجان النسائية وجماعات الشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان الهدف النهائي (وما زال) لبرامج الدعوة، ووضع السياسات والاستعراض التشريعي. ويتجلى هذا في المشاورات والاجتماعات والحملات العديدة التي تنظمها وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة وتستهدف المجتمعات القروية على سبيل المثال. ويرمي هذا إلى ضمان اشتراك المجتمع المحلي ومشاركته كشرط مسبق لسيطرة المجتمع المحلي على المبادرات التي تستهدف القرى، واستدامتها الناتجة. وتتعلق أيضا بالنظرية القائلة بأن الحكومة والمنظمات غير الحكومية بوصفها جهات خارجية داخلة لم تعد تعتبر خبراء في القضايا ولكن من الأحرى ترك المسؤولية عن طريق اشتراك المجتمع المحلي إلى المجتمعات المحلية. كما أنها تأتي مع الاعتقاد بأن المجتمعات المحلية ذاتها تحتل أفضل وضع لتحديد الحدود للقضايا التي تواجه المجتمعات المحلية. وتعزيز قيادة المجتمعات المحلية ومشاركة المجتمعات المحلية التي لها معناها للمجتمعات المحلية للحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين ما زال يمثل اتجاه التطورات التي تستهدف المجتمــعات القروية. والقيام في الآونــة الأخيرة بإنشاء جماعة دعوة الرجال ضد العنف، والعمل المستمر لمربي النظرات الشباب ومســهلي المجتمع المحلي المعنــيين بحماية الأطفــال بما في ذلك برامج بناء القدرات لممثلي القرى التابعــين للحكومة المقيمين في القرى هي بعض أمثلة للمبادرات التي يقودها ”المجتمع المحلي والقرية“ الموضوعة موضع التنفيذ وتسهلها الحكومة عن طريق وزارة شؤون الأسرة. وتتيح هذه البرامج الفرصة لقادة القرى أنفسهم لقيادة التطورات والتغير الإيجابي حيثما أمكن تمشيا مع احتياجات المجتمعات المحلية. وهذا النهج لا يحــد مع ذلك بأي حــال من الأحوال من مســؤولية الحكـومة عن توفير أفضل السلع والخدمات العامة لشعبها سواء كانت التوفير الفعلي للسلع العامة أو في وضع السياسات والتشريعات التي تساعد على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية النابعة من المجتمعات المحلية ذاتها.
	3-3-3 تحليل وزارة شؤون المرأة لاحتياجات التدريب

	في كانون الأول/ديسمبر 2008، أنجز تحليل لاحتياجات التدريب للمنظمات غير الحكومية تمشيا مع السياسات الوطنية للمرأة، والشباب والأطفال. ويتيح هذا التحليل فرصة لاستكشاف مجالات المساعدة الممكنة من منظور وزارة شؤون المرأة بوصفها الوكالة الرائدة للقطاع المجتمعي، بغية تزويد المهنيين التابعين للمنظمات غير الحكومية على نحو أفضل بالمهارات اللازمة لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات تمشيا مع المبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة بالنساء، والأطفال والشباب. وقد حدد تحليل احتياجات التدريب ‘مهارات إسداء المشورة للضحايا وأسرهن’ بوصفها الحاجة ذات الأولوية العليا للتدريب ويجري العمل في إعداد مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس لدعم برنامج مهارات إسداء المشورة الذي يستهدف مقدمي الخدمات في هذا المجال. وكانت مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية مفيدة أيضا (وما زالت كذلك) في تنسيق التدريبات للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال إسداء المشورة للأسرة في السنوات الماضية. بيد أن العنف العائلي وتكرار الإساءة للشباب آخذان في التزايد ومن ثم يتزايد الطلب أيضا على تحسين الخدمات الوقائية والمعاملة.
	3-3-4 الخطة الموحدة لوزارة شؤون المرأة للفترة 2008-2012

	في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأخير، أوصت اللجنة كذلك بأن تكفل الحكومة أن تكون الاتفاقية بمثابة إطار العمل بتقييم استدامة مشاريع التنمية من منظور جنساني. وأوصت أيضا بأن تخلق الحكومة قدرة كافية داخل الحكومة للاضطلاع بتلك التقييمات ضمن إطار العمل المتعلق بالاتفاقية.
	وأحد أهداف الخطة الموحدة الجديدة لوزارة شؤون المرأة للفترة 2008-2012 هو ”تعزيز الاستجابة المراعية للمنظور الجنساني في السياسات والخطط والمبادرات الوطنية لتوفير مزيد من الاختيارات والفرص للجميع“(). وتشمل الاستراتيجيات إنشاء نظام إدارة مراع للمنظور الجنساني بوصفه نهجا متكاملا لمعالجة القضايا الجنسانية؛ وتسهيل الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ووضع إطار عمل للمراجعة والتحليل المراعين للمنظور الجنساني للتطبيق على الصعيد الوطني. ويتمشى هذا مع التوصية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأخير لوزارة شؤون المرأة لتقييمها الآثار الجنسانية لجميع مشاريع التنمية لكي تؤخذ الاعتبارات الجنسانية في الاعتبار عند تصميم مشاريع التنمية وتنفيذها. ولذلك سيضمن تحقيق هذه التطورات في غضون السنوات الأربع المقبلة أن يكون بوسع وزارة شؤون المرأة بوصفها مركز التنسيق الوطني للاتفاقية إجراء التقييم لجميع مشاريع ومبادرات التنمية الوطنية من منظور جنساني. وليس هذا فحسب، بل إن بناء القدرات في الحكومة بأسرها بشأن كيفية إجراء هذه التقييمات سيشكل أيضا جانبا من كيفية تحقيق وزارة شؤون المرأة هذه الوظيفة المنوطة بها. وهذه التطورات في الخطة الموحدة الجديدة لوزارة شؤون المرأة تتمشى مع المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية للمرأة التي تؤكد الحاجة إلى ضمان أن يكون التحليل الجنساني أو تقييم الآثار الجنسانية شرطا يتعين أن تلتزم به جميع مشاريع التنمية، قبل التمكن من إقرار تنفيذها.
	ونتيجة للدعوة التي تضطلع بها وزارة شؤون المرأة، والتعبير القوي عن العمل المتعلق بالاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل من منظور الوزارة، أظهرت عدة وثائق وطنية عُرضت على محفل لجنة مجلس الوزراء للتنمية الروابط الواضحة للالتزامات الدولية لساموا بموجب المادة 25 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصكوك حقوق الإنسان الأخرى من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1989. وتوفر خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2012 الروابط الواضحة مع جميع القطاعات الأخرى التي تتعلق مجالات تركيزها بضمان وجود ”ساموا قوية“ من نهج قائم على حقوق الإنسان حسبما دعا إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويجري تنفيذ هذه الخطة لقطاع الصحة عن طريق برنامج النهج الشامل لقطاع الصحة الذي بدأ الآن عملية تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة المنصوص عليها في خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2012.
	3-3-5 برنامج تلافو

	يوفر أيضا عمل برنامج تلافو الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة التمويل لإعادة التأهيل بفرص القيام بالأعمال التجارية للشباب بمن فيهم الشابات. وبرنامج مزارعي المستقبل، ومشروع التنمية الاقتصادية بخطة المنح الصغيرة، وبرامج إعادة التأهيل المنسقة بالاشتراك مع وزارة الزراعة والحراجة، ووزارة العدل وإدارة المحاكم (شُعبة الإفراج المشروط) والزمالة المسيحية للشابات بعض الأمثلة الحديثة للمبادرات الجديدة التي توفر الدعم لتنمية مهارات الأعمال التجارية، ومهارات الحياة وإعادة الاندماج في المجتمع. وهذه تُسهم جميعا في الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة لتنمية المرأة وتعزيز مركزها تمشيا مع مجالات التركيز المنوطة بالوزارة.
	3-3-6 مشروع تعزيز مؤسسي مقترح لوزارة شؤون المرأة

	في شباط/فبراير 2009، أقرت لجنة مجلس الوزراء للتنمية وثيقة تصميم مشروع لمشروع تعزيز مؤسسي لوزارة شؤون المرأة. وتوفر هذه الوثيقة إطار العمل لمجالات تعزيز ودعم وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة لتتمكن من تنفيذ الوظائف المنوطة بها على نحو أفضل. وفي حين ينتظر هذا المشروع المقترح تأكيد موعد بدأه فإنه يتيح فرصة ممتازة لتعزيز العمل المتعلق بالاتفاقية بتحقيق نهج متكامل أقوى بكثير في الوزارة بأكملها. ويرمي هذا إلى إدماج الاتفاقية على سبيل المثال في جميع مجالات تركيز البرامج تمشيا مع المبادئ التوجيهية للوثائق الاستراتيجية القائمة التي يسترشد بها العمل الآن في الاتفاقية. وهي أيضا فرصة لإعادة النظر في المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للعمل المتعلق بالنهوض بالمرأة تمشيا مع تركيز وزارة شؤون المرأة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	3-4 العمل الذي اضطلع به بعض أعضاء شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

	أجرت وزارة التجارة والصناعة والعمل، بوصفها عضوا في شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدريبات على حقوق الملكية الفكرية استهدفت المرأة بالنظر إلى دورها التقليدي كمنتجة للثروة المؤدية إلى إنتاج التحف والمشغولات اليدوية الثقافية والتقليدية التي تنفرد بها ثقافة ساموا. وتحتفل وزارة التجارة والصناعة والعمل سنويا باليوم العالمي لحقوق المستهلك وتجرى مجموعة من الأنشطة مثل حملات وسائط الإعلام المتعددة، والحلقات الدراسية الوطنية والاجتماعات للتوعية بــ ’حقوق المستهلكين‘. وتزود هذه الأحداث النساء والفتيات بالمعلومات ذات الصلة التي يحتجن بالوعي بها كمستهلكات. 
	وقد أدى عمل القطاع الخاص مثل مؤسسة المرأة في تنمية العمل التجاري المحدودة، وبرنامج تنمية العمل التجاري في منطقة جنوب المحيط الهادئ إلى تسهيل فرص العمل التجاري للمرأة في المناطق الريفية. كما عززت منظمات غير دولية مثل مابوساغا أو إيغا، وفاتووا لو كولا، وجمعية ساموا للصليب الأحمر، ورابطة ساموا لصحة الأسرة، ورابطة ساموا للممرضات المسجلات ومظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، عمل الحكومة في توفير برامج بناء القدرات والدعوة التي استهدفت النساء والأطفال باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان. وتنظم مابوساغا أو إيغا برامج تدريبية لمحو الأمية للنساء فيما يتعلق بقانون الأسرة بما في ذلك حماية الطفل في القرى. وعلاوة على ذلك، بمساعدة من الفريق الإقليمي لموارد الحقوق الذي تديره الآن أمانة جماعة المحيط الهادئ، قامت مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية بتنسيق برنامج محلي لتدريب مساعدي المحامين في مجال حقوق الإنسان استهدف المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووزارات الحكومة الأمامية المعنية بالدعوة إلى حقوق الإنسان والإصلاح القانوني.
	ومنذ عام 2005، يمثل برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي الذي أعيد إحياؤه وأعيدت تسميته وإنشاء وحدة العنف العائلي في عام 2007 (المشار إليه في إطار المادة 2) في وزارة الشرطة والسجون، مبادرتين استباقيتين وهما فعالان حاليا ويعززان مفهوم ’ساموا أكثر أمانا وأقوى‘. ويهدف برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي إلى استهداف جميع جزر ساموا وينفذ في القرى بالاشتراك مع وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ومنظمة إكتاب ساموا، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومنظمة مابوساغا أو إيغا، ومنظمة فاتووا لو كولا.
	المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة
	أوصت الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأخيرة لساموا بأن تطبق ساموا تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة التي بين الرجل والمرأة وبخاصة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. وعلى هذا النحو، يتمثل موقف ساموا في معالجة التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة من خلال عملها القانوني والمتعلق بالسياسات بدلا من تطبيق تدابير خاصة مؤقتة. وهذا ملاحظ في الجهود المبذولة حتى الآن بشأن تعديل وإدخال تشريعات جديدة على النحو المشار إليه في إطار المادتين 1 و 2، للقضاء على التمييز ضد المرأة، بهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.
	ويمنح دستور ساموا المرأة المساواة بالرجل أمام القانون وهذا هو الفهم العام الذي ترتكز عليه جميع التشريعات في البلد(). ولذلك يوجد الإطار القانوني لساموا لكفالة الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. ويجري بذل الجهود الرامية إلى تعزيز إطار العمل القانوني لساموا لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تعديل التشريعات القائمة ووضع تشريعات جديدة تمشيا مع الدستور وكفالة الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو المشار إليه آنفا.
	4-1 المساواة بين الرجل والمرأة في هياكل الحوكمة

	تتمتع المرأة والرجل بفرص متساوية لتصبح حاملة للقب رئيس الأسرة على مدى السنين كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء اللائي يحملن لقب رئيس الأسرة. ويكشف تعداد عام 2006 أنه من بين مجموع السكان، كانت نسبة 9 في المائة تحمل لقب رئيس الأسرة، وبلغت نسبة الإناث 20 في المائة ونسبة الذكور 80 في المائة. ومنذ عام 2001، كانت هناك زيادة بنسبة 10 في المائة في عام 2006، في عدد النساء المسجلات اللائي يحملن لقب رئيس الأسرة. ومن الجلي أنه يجري اليوم منح لقب رئيس الأسرة لكثير من النساء ويعكس هذا تحولا نموذجيا في المواقف تجاه النساء اللائي يتولين أدوارا قيادية كرئيسات للأسر وفي المجتمعات المحلية. وقد عُقد ”سوفاي“(). في آذار/مارس 2008 منح ألقاب احترام لـ 15 امرأة من بين 47 من أفراد الأسر. وهذا هو الاتجاه اليوم على ما يبدو فيما يتعلق بمنح النساء ألقاب الرؤساء في جميع أنحاء البلد مقارنة بما سبق. وكما أفادت التقارير هناك ثلاث قرى تحظر منح ألقاب الرؤساء للنساء قد خففت من صرامة سياساتها التقليدية المتعلقة بحظر منح ألقاب الرئيسات للإناث في القرى. وتمثل هذه الخطوة من جانب رؤساء القرى بتكريم نظرائهم من الإناث بوصفهن متساويات في أدوار القيادة وصنع القرار على حد سواء من أجل تنمية الأسر والمجتمعات القروية.
	بيد أنه ما زالت هناك بعض المقاومة من بعض القرى التي تُبقي الحظر على حمل الإناث للقب رئيس الأسرة. وهذا نتيجة مباشرة للتحريم الثقافي المتعلق بالعلاقة بين الأخ والأخت المُطبَّق بوجه عام على العلاقة بين الذكور والإناث في ساموا. وهذا يعني أنه، في السياق الثقافي، من غير اللائق أن يجلس الأخوة والأخوات معا في مكان يُجرى فيه حوار ومناقشة ذات طبيعة حساسة كما هي الحال في اجتماع لمجلس القرية. وعلى سبيل المثال، عند التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية في اجتماعات مجلس القرية، تعتبر اللغة المستخدمة جارحة في كثير من الأحيان وربما تكون ”محرمة“ وينبغي عدم تعرض ’الأخوات‘ لهذه الأنواع من الكلمات ولا سيما في حضور ‘أخوانهم’ أو أقارب الدم من الذكور. وهذا غير لائق، من المنظور الثقافي، ويمثل السبب الرئيسي وراء الحظر المفروض على حمل النساء لألقاب رئيسات الأسر. وفيما يتعلق ببعض القرى التي يوجد فيها هذا الحظر، فإنها توصلت إلى حل وسط حيث تُمنح النساء مع ذلك ألقاب رئيسات الأسر ولكن لا يسمح لهن بالجلوس في اجتماعات مجلس القرية. ومع أن هذا قد يعتبر تمييزيا حتى الآن، فهو نوع التغير الذي يعكس الاضمحلال التدريجي للمحرمات الثقافية. والنساء بوصفهن قائدات يقدمن بالفعل مساهمة هامة وإيجابية جدا في التنمية حتى لو كان لا يُعترف بها إلا على صعيد الأسرة ولكنها انعكاس للتحول في الاتجاهات الاجتماعية والعرفية في هذه القضية.
	وعند استرجاع الأحداث الماضية، كان هناك دائما خيار أخذ حظر ألقاب الرئيسات الإناث إلى المحكمة. والآن، كانت هناك حالتان معروفتان فحسب لنساء قدمن التماسا إلى المحكمة للحكم في هذه القضية من أجل إعمال حق المرأة في حمل لقب رئيسة أسرة بوصفها ابنة لرئيس أسرة ساموية، وعضوه في أسرة ساموية. وعلى غرار القضايا الأخرى ذات الصلة بحقوق المرأة، فإنها ستأخذ مرة ثانية قدرا كبيرا من الدعوة وربما من التثقيف والتوعية الأقوى لغرس الشجاعة في المرأة لإعمال حقها في حمل لقب الرئيسة باستخدام جميع الآليات المتاحة بما في ذلك النظام القضائي. ومرة ثانية، يتمثل موقف ساموا في معالجة هذه القضايا في سياق التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة على النحو المبين في التطورات الموثقة حتى الآن في أنها ستعالج من خلال إطار العمل القانوني والمتعلق بالسياسات لساموا. ويتعلق هذا أيضا بعملية الثقافة الدينامية لساموا ومع استمرار تطور ثقافة ساموا، ستتمكن المرأة عما قريب من الاشتراك في هياكل الحوكمة المحلية على قدم المساواة بالرجل. والحاجة لبناء القدرات تحتاج أيضا إلى أن تحدث بالتوازي مع عملية التطور الثقافي هذه لتتمكن المجالس القروية من تقدير قيمة وجود نساء بمثابة نظرائهم في المجالس تمشيا مع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وسيعالج هذا في تنفيذ استراتيجية حوكمة القرى التي اقترح وضعها كجزء من مشروع التعزيز المؤسسي لوزارة شؤون المرأة. وربما شملت الانتخابات التي أجريت في البلد عام 2006 للمرأة الأولى على الإطلاق فريقا كبيرا من النساء المتنافسات للحصول على مقعد في البرلمان. وكان هذا نتيجة للدعوة وجهود بناء القدرة التي بذلتها شبكة إينيلاو إيه تاميتاي النسائية للقائدات التي تأسست تحت مظلة المجلس الوطني للمرأة الذي ينصب تركيزه على السياسة والقيادة. وتنافست 18 امرأة من دوائر انتخابية مختلفة على مقعد في البرلمان (يُرجى الرجوع إلى الجدول 38-1 تحت المادة 7) وبالمقارنة بالرجال الذين تنافسوا على مقاعد في البرلمان، كانت النسبة المئوية لنجاح النساء أعلى من ناحية الفوز بالمقاعد في البرلمان واختيارهن وزيرات في مجلس الوزراء.
	4-2 المساواة بين الجنسين والمساواة في التعليم

	على مستوى القطاع، تُعالج الجهود المبذولة للتعجيل بالمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم في السياسة والخطة الاستراتيجيتين لوزارة التعليم، والرياضة والثقافة للفترة 2006-2015، وبيانات المنهج الوطني التي تقضي بشمول الجنسين، وعدم التحيز ضد المرأة، والإنصاف فيما يتعلق بالعدالة في الحصول على التعليم، والمعاملة والنتائج().
	ولم تزل السياسات والاستراتيجيات الجنسانية لساموا خلال العقد الماضي على رفاه، واشتراك ونهوض النساء والفتيات، وهي قضية ترددت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية وخطة عمل الكمنولث للمساواة بين الجنسين. وهناك وعد وقلق ناشئان إزاء تدني تحصيل الصبية والاعتراف بالحاجة إلى استجابة جنسانية شاملة في المبادرات الوطنية توفر مزيدا من الاختيارات والفرص ليس للنساء فحسب، بل للرجال والشباب والأطفال أيضا. ويتمثل أحد أهداف التعليم في السياسة والخطة الاستراتيجيتين الحاليتين لوزارة التعليم والرياضة والثقافة في معالجة هذه الحالة بسبب تأثيرها على طريقة تكوين القوة العاملة وجميع جوانب المجتمع الأخرى().
	والتحسينات في مرافق التعليم تشمل بما في ذلك لا مركزية المدارس في جميع أنحاء ساموا على مدى السنوات القليلة الماضية ملاحظة في هذا التقرير. وجميع القرى تقريبا لديها مدرستها الابتدائية الخاصة بها حيث تتاح الفرصة للحصول على التعليم في قرية الفرد مقابل رسم رمزي تتقاضه لجنة إدارة مدرسة القرية لتغطية التكاليف الأساسية لصيانة المرفق. والتعليم الابتدائي إلزامي طبقا لقانون التعليم الإلزامي لعام 2002، وفي الآونة الأخيرة فحسب بدأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة سلسلة مشاورات مع الحكومة وأصحاب المصلحة في المجتمع المحلي بشأن وضع استراتيجية لإعمال التشريع. ويلتحق حوالي40 في المائة من الأطفال المؤهلين بمدرسة حضانة يوفرها وينظمها قطاع الكنيسة وبعض المنظمات غير الحكومية. وتقدم الحكومة منحة سنوية لمدارس الحضانة هذه كطريقة لدعمها هذا الجزء الهام من القطاع التعليمي في ساموا.
	المادة 5: أدوار كل من الجنسين والقولبة
	ما زال الاختلاف في أدوار كل من الجنسين في سياق ثقافة ساموا يحدد مركز الرجل والمرأة. وقد أدى الوصول إلى المعلومات والتعليم بما في ذلك التعرض للتغيرات السريعة في البيئة العالمية إلى حدوث بعض التغييرات في أدوار الرجال والنساء القائمة على نوع الجنس المقبولة والمتصورة. وهذا ينعكس كذلك في القبول التدريجي للنساء اللائي يتولين أدوارا قيادية كرئيسات للأسر ومعترف بهن في معظم هياكل المجالس القروية.
	5-1 القولبة

	حاولت التربية الجنسانية أثناء الفترة قيد الاستعراض معالجة قضايا القولبة من ناحية زيادة الفهم والوعي بالفروق البيولوجية بين النساء والرجال بالمقارنة باختلافاتهم الجنسانية. وكثيرا ما تكون القولبة نتاج اشتراطات قائمة على ما هو مفهوم بأنه أدوار النساء القائمة على نوع الجنس.
	5-2 المؤشرات النوعية الجنسانية في التعليم

	تضاءلت القولبة الجنسانية في التعليم نتيجة لإعادة النظر في المنهج الدراسي، وحلقات العمل المتعلقة بالتوعية والفوارق بين الجنسين، والعمل الإيجابي ووضع سياسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات مثل IOT(). ويمثل تطوير المنهج الدراسي مجالا تدعمه عادة برامج المعونة الثنائية التي تكفل أن تكون القضايا الجنسانية المدعومة بحلقات العمل المتعلقة بالتوعية بالفوارق بين الجنسين للموظفين المعنيين داخلة في صلب البرامج. وهناك رصد دقيق لضمان عدم وجود قولبة جنسانية في المبادئ التوجيهية للمدرسين والمواد التعليمية الأخرى(). والمثال الجيد على هذا هو مشروع ASPII، الذي تشترك في تمويله حكومة ساموا، ومصرف التنمية الآسيوي، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، الذي سيوضع بموجبه منهج دراسي ومواد تعليمية مراعية للفوارق بين الجنسين للمدارس الابتدائية(). وتقدم أيضا الجامعة الوطنية لساموا من خلال كليتها للتربية برنامجا دراسيا في التعليم الشامل وهي مادة إلزامية يتعين أن يأخذها جميع المدرسين المتدربين. ويمثل هذا البرنامج الدراسي جانبا من هدف الجامعة للوفاء بهدف التعليم للجميع وهو متاح للمتدربين على الصعيد الابتدائي والثانوي على حد سواء.
	وبالمثل، يواصل المدرسون في المؤسسات الابتدائية، والثانوية والتعليم العالمي الاشتراك في حلقات العمل المتعلقة بالتوعية بالفوارق بين الجنسين(). والبيانات المتعلقة بالتحصيل على أساس نوع الجنس محدودة. والمساواة بين الجنسين في التعليم يبلع عنها في الغالب من ناحية أنماط الالتحاق والتحصيل في المستويات الابتدائية في السنتين 4 و 6 للغة الانكليزية، واللغة الساموية والحساب. والتحصيل في مستويات المدارس الثانوية العليا على أساس امتحان الشهادة المدرسية في ساموا، وهي الشهادة الثانوية العليا في منطقة المحيط الهادئ الإقليمية ليس مصنفا حسب نوع الجنس().
	5-3 الوصول، والاشتراك والتحصيل في التعليم ونوع الجنس

	أظهرت دراسة بحثية أجرتها وزارة التعليم والرياضة والثقافة في عام 2001 ألقت الضوء على فرق بين الجنسين في الوصول، والاشتراك والتحصيل التعليمي ميلا في صالح الفتيات على الفتيان. وفي التعليم يعني تجني التحصيل [للبنين] على المستويات الأساسية في السنتين 4 و 6 أنهم يعملون من منطلق ضعيف جدا. ومن شأن تضاؤل اشتراكهم في الفرص الثانوية واللاحقة للثانوية أن يكون سمة لقاعدة ابتدائية ضعيفة. ويسهم كل ذلك في تضاؤل القدرة على تحقيق التوقعات التقليدية للمقدم، والخادم، والقائد، وتضاؤل القدرة على السيطرة على أساليب الحياة وأوضاع المعيشة. ويحتاج سكان ساموا الشباب وحوالي نصفهم من الذكور إلى سياسات واستراتيجيات محددة تهدف إلى تغيير الأوضاع الناتجة عن تهميشهم من سن مبكرة جدا، لسنوات سنهم المدرسي وخبراتهم بعد التعليم المدرسي. والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بسبب عدم الاعتراف بتهميش الفتيان في إجراءات محددة الآن لم يصدقها العقل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويمكن أن تبدأ الإجراءات بإعادة تحديد مجال تركيز الأهداف الإنمائية للألفية والتعليم للجميع لتناسب قضايا ساموا المرتبطة بالفتيان وليس الفتيات(). 
	5-4 تعليم صحة الأسرة

	استمرت برامج تعليم صحة الأسرة في الفترة قيد الاستعراض من خلال عمل قطاع الصحة ووزارة شؤون المرأة. وبرنامج تلافو (نحو تراث من الإنجاز، وتنوع المهارات والفرص عن طريق الوحدة وتلافو التي تعني في الواقع الشخص الصغير السن بلغة ساموا)، وهو برنامج مشترك بين وكالة الأمم المتحدة وحكومة ساموا يعالج قضايا الشباب وهو برنامج مدته خمس سنوات تنسقه وزارة شؤون المرأة، والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية. ويقدم برنامج تلافو المساعدة التقنية والتمويلية لطائفة من البرامج الفرعية مثل إنشاء برامج إعانة المشاريع التجارية الجديدة وإدرار الدخل، ومهارات اكتساب الرزق للشباب رواد المشاريع، وتحسين تقدير الذات ومن خلال التدريب على تنمية مهارات الحياة بالتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وعدم المساواة بين الجنسين والعنف العائلي، وتدريب الشباب على مهارات القيادة والتفاوض وتمكين الشباب أعضاء البرلمان من صنع القرار. ويدعم برنامج تلافو تنفيذ استراتيجية تنمية ساموا فيما يتعلق بتنمية الشابات والشباب بين سن 12 و 29 عاما. ويمثل هذا البرنامج الإطار التنفيذي لسياسة ساموا للشباب تمشيا مع استراتيجية تنمية ساموا في الفترة 2002-2004. ويوجد مقر برنامج تلافو مع شُعبة الشباب التابعة لوزارة شؤون المرأة ويعمل مع لجنة استشارية وطنية للشباب تتألف من أعضاء كبار من وزارات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة المجتمع المدني، ومديرين شباب عن طريق منظمات قائمة على العقيدة وممثلين اثنين من جماعات شباب القرية مختارة. وفضلا عن ذلك، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس وطني للشباب. وجاري تنفيذ العمل الأولي المتعلق بتشكيل المجلس.
	المادة 6: استعداد المرأة
	في التقرير الأخير لساموا، أوصت اللجنة بأن تقدم الحكومة في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء، بما في ذلك عن طريق عدم تشجيع الطلب على البغاء واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ودعم المرأة التي ترغب في ترك البغاء. وشجعت الحكومة على الإبلاغ عن أي دراسات أو مسوحات أجريت، وكذلك عن أي تدابير متخذة لمنع الاتجار ومساعدة الضحايا.
	6-1 البغاء في ساموا

	أشار تحليل الحالة لعام 2006 بشأن النساء والأطفال والشباب في ساموا إلى أنه في حين أن النساء المشتغلات بالبغاء يمثلن مجموعة غير مرئية، أصبح البغاء مصدر قلق متزايد في ساموا. وقد ألقي الضوء على قضية الشابات اللائي يلجأن إلى الاشتغال بالجنس في برنامج تلفزيوني وثائقي شائع مدته 30 دقيقة منذ 3 سنوات. وادعت شابة باسم مستعار ’سي سي‘ منتمية لأسرة منخفضة الدخل جرت مقابلتها في هذا البرنامج الوثائقي أنها بدأت تكسب المال عن طريق البغاء في سن صغيرة جدا ولها صديقات يعملن أيضا في هذا المجال. وهن مدركات للمخاطر الصحية مثل الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هذا النوع من المهن ويدعين ممارسة الجنس المأمون باستخدام الرفالات.
	6-2 المسح المتعلق بالاشتغال بالجنس

	وقت كتابة هذا التقرير، أرجئ إجراء مسح بشأن تحليل الحالة المتعلق بالاشتغال بالجنس. وقامت بتنسيق هذا المسح شُعبة البحث، والسياسة، والتخطيط وتجهيز المعلومات التابعة لوزارة شؤون المرأة كجزء من مشروع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. ويشمل نطاق أهداف المسح ’البغاء والاتجار بنساء وأطفال ساموا‘. وحتى الآن، لم تودع أية بيانات أو أي تقارير رسمية أو حالات معروفة لدى وزارة الشرطة والسجون أو لدى المنظمات غير الحكومية بشأن الاتجار بالنساء أو الأطفال. ومع ذلك، بسبب تزايد القلق في المنطقة بشأن هذه القضية، عُقدت عدة اجتماعات إقليمية ضمت وزارة الشرطة والسجون - وحدة الجرائم عبر الوطنية، والهجرة، ومكتب المدعي العام من ساموا حيث يلزم تعاونها لوضع آليات وتدابير خاصة للقضاء على تلك الأفعال حسبما يقتضيه القانون الدولي، وعلى وجه التحديد اتفاقية لاهاي.
	المادة 7: المرأة في الحياة السياسية والعامة
	في تعليقاتها الختامية على التقرير الأخير، أوصت اللجنة بأن تُطبق الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بزيادة عدد النساء في البرلمان وفي هيئات الحكم المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، أوصي بأن تضطلع الحكومة بحملات توعية بشأن أهمية اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار بغية القضاء على التقاليد والعادات التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وطلبت توصية أخرى من اللجنة في إطار هذه المادة أن تخيم الحكومة بانتظام أثر تلك التوعية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تحققت.
	7-1 المرأة في المناصب الوزارية

	في حين يبلغ سن الاقتراع في ساموا 21 عاما للذكور والإناث على حد سواء، ينبغي أن يكون الفرد حاملا للقب ’ماتاي‘ أو ’رئيس‘ لترشيح نفسه لعضوية البرلمان. وكما ذكر في إطار المادة 4، شهدت انتخابات البلد عام 2006 للمرة الأولى مجموعة أكبر بكثير من النساء المتنافسات على مقعد في البرلمان. وهذه الزيادة في الأعداد نتيجة مباشرة لجهود الدعوة، والتوعية والتثقيف التي تبذلها المنظمات غير الحكومية التي تركز على المرأة في السياسة والقيادة. وتنافست ثمانية عشرة امرأة من دوائر انتخابية مختلفة للفوز بمقعد في البرلمان (يُرجى الرجوع إلى الجدول 38-1). ويتألف البرلمان من 49 عضوا ونجح 4 من هؤلاء المرشحات الثمانية عشرة في دخول البرلمان، وتعمل ثلاثة منهن حاليا كوزيرات في مجلس الوزراء لوزارة شؤون المرأة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتبين الأرقام في الجدول 38-1 أيضا احتمالا أكبر لانتخاب المرشحات للبرلمان (نسبة 5:1 بالمقارنة بنظرائهن الذكور (نسبة 7:1). ويمثل هذا في الواقع تحسنا هاما من انتخابات عام 2001 حيث تنافس ست إناث فقط على مقعد وفي حين كانت هناك ثلاث برلمانيات لم تُعين إلا واحدة وزيرة في مجلس الوزراء في هذا الوقت. وهذه التطورات في اشتراك المرأة في السياسة نتيجة مباشرة لبرامج الدعوة والتوعية التي أجريت قبل الانتخابات. ويُنسب الفضل أيضا إلى حملات حقوق الإنسان الكثيرة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية الأخرى ووزارات الحكومة التي قامت جميعها بدور في تشجيع المرأة على دخول السياسة.
	الجدول 38-1
	عدد النساء المرشحات في البرلمان حسب السنة

	السنة
	1976
	1979
	1982
	1985
	1988
	1991
	1996
	2001
	2006
	عدد المرشحات
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	9
	10
	18
	عدد عضوات البرلمان
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	3
	3
	4
	المصدر: المكتبة البرلمانية - العد الابتدائي لانتخابات عام 2006* في ساموا.
	ويشترك النساء ضمن الأحزاب السياسية كعضوات بصفتهن الشخصية. ويؤدين أدوارا رئيسية في تعبئة الدعم للحزب بين الناخبات وفي تعزيز تمثيل المرأة ويشتركن بصفة عامة في دعم أزواجهن أو أقارب أسرهن اللذين يخوضون الانتخابات.
	7-2 برامج التثقيف والتوعية

	بفضل جهود شبكة إينيلاو النسائية للقائدات، أسفرت حلقة عمل تدريبية للمرشحات المحتملات في ذكرى اليوم الدولي للمرأة في عام 2005 عن إنشاء تجمع للمرأة الذي يُركز أساسا على بناء قدرات المرشحات ليتمكّن من ممارسة الضغط فيما يتعلق بالقضايا المختلفة ذات الصلة بالمرأة. ويمثل عقد دورة لـ ‘برلمان الشابات’ للبنات في المدارس أيضا مبادرة من شبكة إينيلاو النسائية للقائدات تهدف إلى تعزيز صفات ومهارات القيادة للبنات والشابات. كما استضافت شُعبة الشباب في وزارة شؤون المرأة في عام 2008 دورة لـ ‘برلمان الشباب’ في مبنى البرلمان لخريجي المدارس في كانون الأول/ديسمبر 2008. ويتمثل أحد الاشتراطات الرئيسية لاختيار البرلمانيين لبرلمان الشباب في نظام الحصة البالغة 50 في المائة للإناث. وهذه الممارسة المتعلقة باختيار البرلمانيين من الدوائر الانتخابية لم تُسبب بأي حال من الأحوال أي ردود فعل سلبية من المجتمع المحلي أو من مكتب الجمعية التشريعية الذي ساعد في إدارة هذه الدورات.
	وتواصل الحكومة بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية الاضطلاع ببرامج التوعية وبناء القدرات للنساء في مناصب صنع القرار. وبوجه خاص، يوفر عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتل الصدارة في حلقات العمل هذه من قبيل مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، ومنظمة مابوساغا أو إيغا، والرابطة المسيحية للشابات، برامج لمحو الأمية القانونية والتدريب على القيادة للقائدات القرويات وللشابات في المدارس. ويستمر حصول برامج بناء القدرات بالبرلمانيات المحتملات والبرلمانيات الشابات على الدعم بفضل عمل شبكة إينيلاو النسائية للقائدات. ويجري أيضا تعزيز بناء قدرات المرأة على القيادة وصنع القرار من منظور تنمية قدرات الشباب في إطار عمل شُعبة الشباب التابعة لوزارة شؤون المرأة.
	7-3 النساء في مناصب الإدارة التنفيذية

	يستخدم نساء ساموا إنجازاتهن التعليمية ومواصفات الخبرة ذات الصلة لأداء أدوار قيادية وإدارية كما يتضح من الزيادة في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في وزارات الحكومة والشركات. ويبين الجدول 47-1 الزيادة في عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى وبخاصة الارتفاع الهائل في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب برتبة وكيل ومساعد المسؤول التنفيذي الأول.
	الجدول 47-1
	المناصب الإدارية الرفيعة المستوى التي شغلتها النساء في الحكومة والهيئات التشريعية في عامي 2001 و 2009

	المنصب
	المجموع
	2001
	عدد النساء
	2008
	عدد النساء
	2009
	عدد النساء
	عضوات البرلمان
	49
	3
	4
	4
	وزيرات في مجلس الوزراء
	9
	1
	3
	3
	رئيسات وزارات الحكومة
	26 (2001)
	13 (2008)
	6
	4
	5
	رئيسات هيئات تشريعية
	21
	2
	6
	5
	وكيلات، مساعدات رؤساء وزارات الحكومة/ الهيئات التشريعية
	18
	31
	48
	7-4 النساء في مجالس الهيئات العامة

	يُبين الجدول 61-1 عدد النساء في كل من مجالس الهيئات العامة. ومع أن الجدول يعكس عضوية مهيمنة للذكور على هذه المجالس، تُظهر السنوات الأربعة الماضية حدوث تغير طفيف في عدد النساء المختارات كعضوات في المجالس، مع وجود أربع نساء كرئيسات. والحاجة إلى زيادة اشتراك النساء في مجالس الهيئات العامة ملحوظة وتدعو الحاجة إلى مواصلة الضغط من منظور وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة من أجل زيادة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات العامة.
	المنظمة
	عدد الإناث
	عدد الذكور
	الرئيس
	مجلس تعويض الحوادث
	2
	8
	ذكر
	مجلس شركات المتاجر الزراعية
	صفر
	14
	ذكر
	مجلس هيئة المطار
	صفر
	10
	ذكر
	مجلس خدمات الحاسوب المحدودة
	3
	2
	أنثى
	مجلس مصرف ساموا للتنمية
	1
	9
	أنثى
	مجلس شركة القوى الكهربائية
	2
	6
	ذكر
	مجلس الرقابة على الأفلام
	2
	7
	ذكر
	مجلس شركة الإسكان
	4
	6
	ذكر
	مجلس الأراضي
	1
	10
	ذكر
	مجلس هيئة النقل البري
	صفر
	9
	ذكر
	مجلس المشروبات الكحولية
	1
	10
	ذكر
	مجلس المؤسسة الوطنية للكلى
	5
	4
	أنثى
	المجلس الوطني للخدمات الصحية
	4
	3
	أنثى
	المجلس الوطني لصندوق الادخار
	3
	7
	أنثى
	مجلس الإخراج المشروط
	2
	5
	ذكر
	مجلس التخطيط وإدارة الحضر
	3
	8
	ذكر
	مجلس الخطوط الجوية البولنيزية المحدودة
	1
	3
	ذكر
	مجلس مراقبة الأسعار
	1
	8
	ذكر
	مجلس المكتب الاستئماني العام
	4
	3
	ذكر
	مجلس منظمة البحث العلمي
	1
	10
	ذكر
	مجلس شركة ساموا للأراضي
	2
	8
	ذكر
	مجلس شركة ساموا للتأمين على الحياة
	1
	5
	أنثى
	مجلس هيئة موانئ ساموا
	1
	8
	ذكر
	مجلس شركة ساموا للنقل البحري
	صفر
	10
	ذكر
	مجلس مرافق الألعاب الرياضية في ساموا
	صفر
	14
	ذكر
	مجلس ساموا للهواتف
	2
	4
	ذكر
	مجلس شركة ساموا الاستئمانية للعقارات
	1
	9
	ذكر
	مجلس هيئة مياه ساموا
	2
	9
	ذكر
	مجلس ساموا للبث الإذاعي الجيد
	2
	4
	ذكر
	مجلس جامعة ساموا الوطنية
	1
	9
	ذكر
	مجلس هيئة ساموا لمرافق الألعاب الرياضية
	3
	13
	ذكر
	مجلس ساموا لمكتب الزوار
	4
	9
	ذكر
	مجلس هيئة ساموا للمؤهلات
	4
	5
	ذكر
	المادة 8: التمثيل والاشتراك على الصعيد الدولي
	منذ التقرير السابق، كانت هناك زيادة طفيفة في اشتراك المرأة على مستوى الإدارة العليا في السلك الدبلوماسي. ويبين الجدول أدناه عدم حدوث تغير كبير في اشتراك المرأة في البعثات الخارجية منذ التقرير السابق. وما زال الرجال يهيمنون على المناصب القيادية في البعثات الخارجية منذ التقرير السابق.
	المرأة في السلك الدبلوماسي

	2001
	2003
	2005
	2007
	2009
	الرتبة
	المجموع
	عدد النساء
	المجموع
	عدد النساء
	المجموع
	عدد النساء
	المجموع
	عدد النساء
	المجموع
	عدد النساء
	سكرتير دائم/كبير الإداريين التنفيذيين
	1
	صفر
	1
	صفر
	1
	صفر
	1
	صفر
	1
	صفر
	وكيل/مساعد كبير الإداريين التنفيذيين
	5
	2
	4
	1
	4
	2
	5
	3
	5
	2
	موظفون رئيسيون/أقدم
	10
	8
	10
	7
	10
	8
	8
	6
	15
	9
	سفراء/مفوضون سامون
	4
	صفر
	4
	صفر
	4
	صفر
	4
	صفر
	4
	صفر
	قنصل فخري
	2
	صفر
	2
	صفر
	1
	صفر
	2
	صفر
	2
	صفر
	وكيل رئيس بعثة/مستشار
	1
	1
	2
	2
	صفر
	صفر
	4
	3
	4
	3
	سكرتير أول
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	3
	2
	سكرتير ثان
	1
	1
	صفر
	صفر
	1
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	المادة 9: الجنسية
	لم يحدث تغيير منذ التقرير السابق.
	المادة 10: التعليم
	فيما يتعلق بالتقرير السابق، لم تسجل تعليقات وشواغل محددة من اللجنة فيما يتعلق بهذه المادة. وهناك استكمال للتقدم الذي أحرز منذ عام 2005 موثقا على النحو التالي:
	10-1البرنامج الوطني للتعليم للجميع وخطة العمل المتعلقة به

	أسفر اشتراك الحكومة من خلال وزارة التعليم والرياضة والثقافة في المؤتمرات العالمية للتعليم للجميع عن وضع خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع. ويتمشى هذا مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015 حسبما تأكد من جديد في الإعلان العالمي لمؤتمر التعليم للجميع الذي عُقد في داكار، السنغال، في نيسان/أبريل عام 2000، والأهداف الإنمائية للألفية عام 2001، وخطة تعليم محفل المحيط الهادئ لعام 2001، وعقد التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2005، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ساموا. وتعترف خطة عمل ساموا الوطنية لتوفير التعليم للجميع بالحق في التعليم لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ومع أن ساموا امتثلت لمتطلبات وضع خطة عمل مستقلة وقائمة بذاتها لتوفير التعليم للجميع، أدرجت الأنشطة المتبقية المطلوبة لتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع في السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم والرياضة والثقافة للفترة 2006-2015(). 
	10-1-1 أهداف التعليم

	اعترفت حكومة ساموا أيضا بالأهداف الوطنية التالية فيما يتعلق بالتعليم:
	• جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع؛
	• تعزيز الأشكال المختلفة للتعليم الثانوي والتعليم المهني؛
	• جعل التعليم العالي في متناول الجميع؛
	• جعل المعلومات التعليمية والمهنية متاحة بسهولة؛
	• اتخاذ تدابير لتشجيع الانتظام في المدارس وخفض معدلات التسرب؛
	• كفالة المساواة في الحصول على التعليم؛
	• القضاء على الأمية بين النساء؛
	• حصول المرأة على التدريب المهني، والعلم والتكنولوجيا والتعليم المستمر؛
	• تطوير التعليم والتدريب غير القائمين على التمييز؛
	• تخصيص موارد كافية لرصد تنفيذ إصلاحات التعليم().
	10-1-2 نسبة الفتيات إلى الفتيان في المدارس الثانوية

	بفحص نسبة التحاق الفتيات إلى الفتيان على المستوى الثانوي (يُرجى الرجوع إلى الشكل 43)، يتبين أن الاتجاه ينعكس بهيمنة الإناث على الالتحاق. وكانت مستويات التحاق الإناث أعلى تقريبا بنسبة اثنين إلى ستة من مائة في جميع السنوات من 2000 إلى 2006. وأظهرت 2006 أكبر فجوة بين الجنسين في هذا التحليل بالسلسلة الزمنية. وهذا يُشكل قلقا إزاء الذكور ويزيد الحاجة إلى إعادة تركيز سياساتنا واستراتيجياتنا لمعالجة قضايا الفتيان بدلا من الفتيات.
	الشكل 43: نســــبة التحاق البنـــات، إلى البنين في التعليــــم الثانـــوي (الوطـــني)، 2000-2006
	 44%
	نسبة التحاق البنات إلى البنين في التعليم الثانوي (2000-2006)
	    التحاق الإناث في التعليم الثــانوي
	    التحاق الذكور في التعليم الثانوي
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا  45%   2000  2001   2002   2003
	           2004   2005   2006
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي
	يستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس الثانوية لتقييم الفروق بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الثانوية. ويحسب معدل الالتحاق الإجمالي ومعدل الالتحاق الصافي للتعليم الثانوي باستخدام المجتمع البالغ من العمر 13 إلى 17 عاما. ويبين الشكل 44 أنه مع أن التفاوتات بين الجنسين على المستوى الابتدائي كانت ضئيلة وفي حدود المستويات المقبولة، اتسعت الفجوة بين الجنسين على المستوى الثانوي بصورة كبيرة متجاوزة معيار العدل حيث كانت الالتحاقات الإجمالية في صالح الإناث في جميع السنوات().
	الشكل 44

	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي للمستوى الثانوي (الوطني)، 2000-2006
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي (2000-2006)
	     ذكور □    إناث □
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة وزارة المالية ،ساموا.
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي

	يُستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي لتقييم الفروق بين الجنسين في المرحلة اللاحقة للتعليم الابتدائي. ويُبين الشكل 45 أن المستوى المرتفع للتفاوت بين الجنسين قد نقص منذ عام 2001. وتراوح مؤشر التكافؤ بين الجنسين لصالح الإناث بين 1,18 إلى 0,82 في عام 2006().
	الشكل 45: مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي للمستوى الثانوي (الوطني)، 2000-2006
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي (2000-2006) 
	    ذكور □   إناث □
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء للسنة 8
	يستخدم مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء للسنة 8 بتقييم الفروق بين الجنسين في إتمام المرحلة الابتدائية. ويبين الشكل 49 أنه في جميع السنوات من 2001 إلى 2006، كان من الأرجح بقاء الإناث إلى السنة 8 أكثر من الذكور. ومن 2005 إلى 2006، استقر مؤشر التكافؤ بين الجنسين عند 0,95 إلى 1.05().
	الشكل 49: مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء إلى السنة 8 (الوطني)، 2001-2006
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل البقاء إلى السنة 8 (الوطني)، 2001-2006
	   ذكور □    إناث □
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الانتقال
	زاد معدل الانتقال من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي على الصعيد الوطني، منذ عام 2000. ومؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الانتقال إلى المستوى الثانوي يقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إتمام المرحلة الابتدائية ودخول المدرسة الثانوية(). ويبين الشكل 50 أنه كان هناك تفاوت بين الجنسين في السنوات الأقرب عهدا.
	الشكل 50
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي (على الصعيد الوطني)، 2000-2006

	مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي 2000-2006)
	    ذكور □    إناث □
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.
	نسبة المدرسات/المدرسين
	يعرض الشكلان 51 و 52 النسبة المئوية للمدرسات والمدرسين على المستوى الابتدائي والثانوي، من عام 2000 إلى عام 2007. وعلى المستوى الابتدائي، يوجد عدد كبير من المدرسات بالمقارنة بالمدرسين. وتمثل المدرسات ما يربو على 70 في المائة من المدرسين في المستوى الابتدائي، في حين يمثل الذكور أقل من 30 في المائة من قوة التدريس. وعلى المستوى الثانوي، هناك قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. حيث يمثل الذكور 47 في المائة إلى 50 في المائة في مهنة التدريس الثانوي().
	الشـــكل 51
	نسبة المدرسين والمدرسات في التعليم الابتدائي (على الصعيد الوطني)، 2000-2007

	نسبة المدرسين والمدرسات في المستوى الابتدائي (2000-2006)
	      مدرسون  □    مدرسات□
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا.      27%       24%      صفر%
	الشكل 52
	نسبة المدرسين والمدرسات في التعليم الثانوي (على الصعيد الوطني)، 2000-2007

	نسبة المدرسين والمدرسات في المستوى الثانوي (2000-2007)
	      مدرسون  □    مدرسات□
	المصدر: وزارة التعليم والرياضة والثقافة ووزارة المالية، ساموا       47%    10.2 منح دراسية
	زاد عدد المنح الدراسية للإناث والذكور على حد سواء على مدى السنوات القليلة الماضية في إطار المعونة النيوزيلندية، والمعونة الاسترالية وبرنامج منظمة الصحة العالمية للمساعدة الإنمائية للبلدان النامية. وقد زاد عدد المنح الدراسية التي مُنحت للإناث في جميع الفئات الثلاث من اهتمام الفتيات بوجه خاص بمتابعة المواد العلمية (زيادة من 6 في المائة في عام 2001 إلى 25 في المائة في عام 2008). ويبين الجدول 47-1 أن عدد الإناث في جميع الفئات العامة الثلاث قد تحسن فيما يتعلق بالأعداد في عام 2008 بالمقارنة بعام 2001().
	الجدول 47-1
	لمنح الدراسية الخارجية في عامي 2001 و 2008

	السنة/المقرر التعليمي
	إناث
	ذكور
	المجموع
	2001 تجارة
	17
	11
	28
	علوم
	6
	24
	30
	آداب
	21
	12
	33
	المجموع
	44 (48.3%)
	47 (51.6%)
	91
	2008 تجارة
	26
	15
	41
	علوم
	25
	36
	61
	آداب
	33
	31
	64
	المجموع
	84 (51%)
	82 (49%)
	166
	(المصدر؛ وزارة الخارجية - شُعبة المنح الدراسية).
	10-3 الصحة والنشاط البدني في قطاع التعليم

	على الصعيد الوطني، تخضع الألعاب الرياضية لوزارة التعليم والرياضة والثقافة. وفي عام 2007، وضعت الوزارة السياسة الوطنية للألعاب الرياضية، التي صُممت لتحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الألعاب الرياضية وتقديم التوجيه للقطاع فيما يتعلق بأدوارهم ومسؤولياتهم على مدى السنوات الخمس التالية(). وجرى التدريب على إدارة الألعاب الرياضية، وتعزز التنسيق بين وزارة التعليم والرياضة والثقافة، ورابطة ساموا للجنة الأولمبية للألعاب الرياضية، وهيئة ألعاب جنوب المحيط الهادئ وهيئات رياضية فردية. وفضلا عن ذلك، قدمت جامعات ساموا الوطنية دبلوما في تعليم الرياضة واللياقة البدنية بالاشتراك مع مقدم خدمة من نيوزيلندا وستواصل تطوير برامج الألعاب الرياضية. ويلاحظ تشييد مرافق ألعاب جنوب المحيط الهادئ في عام 2007 بنجاح وهي فرصة تدعو الحاجة إلى استغلالها للفتيات المتفوقات لكي يتحقق اشتراك المرأة في الألعاب الرياضية المختلفة. بيد أن التحدي الهام يتمثل في وضع استراتيجيات مناسبة لصيانة هذه المرافق واستدامتها().
	والتربية الصحية والبدنية إلزامية في المدارس الابتدائية والثانوية على حد سواء. وعلى المستوى الثانوي، فإنها تمثل مادة تُدرس في الفصل، مع أنها لا تُقييم أو تخضع للامتحان(). وبالنظر إلى أن المنهج الدراسي للتربية الصحية والبدنية في المدارس الابتدائية ما زال قيد الإعداد، نظَّم عدد قليل جدا من المدارس دروسا في التربية البدنية. ويدير معظم المدارس الابتدائية برامجها الأسبوعية الخاصة بها للرياضة والنشاط البدني كجزء من فصولها للتربية البدنية وعادة ما تنظم أيام الألعاب الرياضية المرحة، كل يوم جمعة. وتدير حاليا شُعبة الألعاب الرياضية التابعة لوزارة التعليم والرياضة والثقافة برنامج فيافيا للألعاب الرياضية (انظر المرفق 7: برنامج فيافيا للألعاب الرياضية) في أكثر من 60 مدرسة عامة. ومنذ بدايته، سيتدرب كل عام مدرسون من 25 مدرسة إلى أن تنفذ جميع المدارس العامة البرنامج. وسيستخدم برنامج فيافيا للألعاب الرياضية لتعزيز المنهج الدراسي للتربية الصحية والبدنية بمجرد وضعه في صورته النهائية().
	والاشتراك في الألعاب الرياضية في المدارس الثانوية يقتصر في الغالب على الألعاب الرياضية الرئيسية مثل الرغبي، وكرة الشبكة، وألعاب القوى وكرة القدم. وفي الآونة الأخيرة، أضيف رغبي اللمس والكلاكيت الانكليزي. ويشترك كثير من الطلبة الذين لا يمارسون هذه الألعاب الرياضية في نواد خارج المدرسة، ويمارسون ألعابا رياضية مثل التنس، والاسكواش، والسباحة، والغولف والهوكي على سبيل المثال. وتقرر رابطة مديري المدارس الجدول الزمني للألعاب الرياضية المدرسية وتنظم جميع المسابقات بين المدارس(). ويقدم كثير من المجتمعات الكروية الدعم أيضا لمبادرات تطوير الألعاب الرياضية حيثما لزم الأمر وأصبح هذا أكثر شيوعا مع توافر الفرص لتنمية المجتمع المحلي وتعبئة المجتمع المحلي من خلال الألعاب الرياضية.
	10-4 عمل المنظمات النسائية غير الحكومية في قطاع التعليم
	10-4-1 رابطة ساموا للخريجات

	رابطة ساموا للخريجات منظمة مجتمع مدني يتمثل مجال تركيزها الأساسي في تعزيز نوعية حياة المرأة بإتاحة أقصى قدر من فرص التعليم. وتواصل رابطة ساموا للخريجات تقديم هذه المساعدة للبنات من خلال نظام التعليم كجزء من السياسات والأهداف الوطنية لكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين تمشيا مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالنساء والفتيات. وبفضل المساعدة المقدمة من عدة شركاء في التنمية من قبيل الاتحاد الأوروبي، وصندوق كندا، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية، والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية وشركة ديجيسل (إحدى شركات القطاع الخاص)، تقدم رابطة ساموا للخريجات كجزء من مشروعهم المعنون ‘إتاحة فرص التعليم للطفلة’، منحا دراسية على أساس سنوي للإناث في المدارس الابتدائية والثانوية وفي المستوى العالي، مع إيلاء الأولوية للتركيز على الناجحات الصغيرات من الأسر المنخفضة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح المنظمة نهاية العامة جوائز للمتفوقات في جميع الكليات في كل أنحاء البلد وفي الآونة الأخيرة فحسب قدمت هذه المساعدة للذكور من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتوفير التعليم الجيد لتعليم الأطفال (بصرف النظر عن نوع الجنس) تمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل.
	10-4-2 مشروع المكتبة لجناح الأطفال

	بدأ في عام 2008 مشروع جديد - ’مكتبة الأطفال‘ في جناح الأطفال في المستشفى الوطني - موتوتوا - للأطفال الصغار والقائمين على رعايتهم/آلائهم الذين يدخلون المستشفى لفترات زمنية طويلة. وهذا المشروع الذي تنسقه الرابطة الساموية للخريجات يكفل وصول الأطفال إلى مواد القراءة والكتابة لكي يواصلوا اشتراكهم في الأنشطة التعليمية أثناء وجودهم في المستشفى. ويعتبر المشروع نجاحا كبيرا بالنظر إلى استغلال الأطفال لهذه الفرصة للتعلم من خلال القراءة، والكتابة، ورواية القصص أو حتى مشاهدة أقراص الفيديو الرقمية وشرائط الفيديو. وتأمل رابطة ساموا للخريجات في إدراج مزيد من الذكور في مشاريعها وأنشطتها لمواصلة الدعوة إلى تحقيق المساواة في المجتمع().
	ونظمت أيضا رابطة ساموا للخريجات أحداث غداء شهرية مع متحدثين مدعوين وحلقات دراسية بوصفها فرصة لتجمع النساء وإنشاء شبكات من جميع القطاعات المختلفة. وتساعد هذه التجمعات أيضا في التوعية بالقضايا المختلفة التي تؤثر على المرأة في المجتمع اليوم ومن ثم تُسهم في رفع مستوى وعي المرأة لتتمكن من مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على مجتمعنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتكفل في الوقت ذاته وجود ميدان لعب متساو يقضي على الفجوة بين الرجال والنساء. ويوجد عضو من رابطة ساموا للخريجات في لجنة مشروع الطفلة للاتحاد الدولي للجامعيات وتسهم بصورة فعالة في السياسة/صنع القرار على الصعيد الدولي().
	المادة 11: المرأة والعمالة
	أوصت التعليقات الختامية للجنة على التقرير السابق لساموا بأن تجعل الحكومة تشريعها متفقا مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء وأن تكفل الامتثال لذلك التشريع. وأوصت أيضا بأن تضاعف الحكومة جهودها لمعالجة العوائق التي تواجهها المرأة في دخول قوة العمل وأن تنفذ تدابير لتعزيز التوفيق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمسؤوليات الأسرة والعمل؛ وأن تستخدم الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1؛ من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 لتعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية وأن تقدم الحكومة معلومات عن أثر تلك التدابير في تقريرها المقبل.
	11-1 اشتراك المرأة في قوة العمل

	يكشف تعداد السكان والمساكن لعام 2006 عن زيادات بنسبة 5 في المائة في نسبة الأشخاص العاملين في وظائف بأجر بالمقارنة بتعداد عام 2001 بل إن معدل البطالة نقص من 5 في المائة في عام 2001 إلى 1 في المائة في عام 2006. وهذه الزيادة في العمالة التي لوحظت في تقرير تعداد عام 2006 كانت نتيجة مباشرة لانتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل وذلك إلى حد كبير لكون ساموا البلد المضيف لدورة ألعاب منطقة جنوب المحيط الهادئ الثالثة عشرة في آب/أغسطس 2007(). وتراوحت فرص العمل ما بين تشييد المرافق الرياضية، والطرق والهياكل الأساسية من المطار إلى منطقة الحضر، وتحسين وسائل النقل والاتصالات والمطاعم والفنادق.
	وطبقا لتعداد عام 2006، تمثلت أعلاه ثلاث مهن للإناث في: الصناعة المنزلية لأغراض البيع (27%)، والخدمات (21%) والمهنيات (12%). وفي أعلى الوظائف أجرا مثل المديرين والمهنيين، عملت نسبة 14 في المائة من الإناث في هذه المجالات في عام 2006 مقابل 9 في المائة فحسب من الذكور. وهناك أيضا اتجاه متزايد ملحوظ يتمثل في تحويل شعب ساموا جهوده من الأنشطة غير المدفوعة الأجر إلى الأنشطة المربحة التي تكسب المال مثل بيع منتجات المزارع، والأسماك المصيدة، والمشغولات اليدوية، والأغذية البيتية ومجموعة متنوعة من أصناف المبيعات التي يسوقها باعة الشوارع. ويتضح هذا بجلاء في نسبة الـ 27 في المائة من الإناث في فئة ’الصناعة غير النظامية أو البيتية‘.
	وفيما يتعلق بالراتب، زادت نسبة النساء في شريحة الراتب البالغ 000 15تالا سمواني وأكثر من 12 في المائة في عام 2001 إلى 21 في المائة في عام 2006 بالمقارنة بالذكور حيث لم تبلغ الزيادة إلا 6 في المائة على مدى ست سنوات. وهذا ناتج عن زيادة الراتب بنسبة 42 في المائة لجميع موظفي الحكومة التي نُفذت لمدة ثلاث سنوات بنسب مختلفة من تموز/يوليه 2005 - تموز/يوليه 2007. وأفاد هذا بصورة كبيرة جميع موظفي الحكومة بعد عدة سنوات من منع الزيادات في الرواتب. كما امتد نطاق الراتب المعفي من الضريبة إلى 000 12 تالا سمواني من 000 10 تالا سمواني اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2007 (تقرير تعداد السكان والمساكن لعام 2006، الصفحة 33).
	11-2 عدد النساء اللائي يعملن بأجر

	من بين ما مجموعه 297 38 شخصا يعملون بأجر، كانت نسبة 42 في المائة تعمل في القطاع الخاص ومثلت نسبة الإناث 44.8 في المائة مقابل 41,6 في المائة للذكور. وكانت نسبة 20 في المائة تعمل بالخدمة العامة ومثلت نسبة الإناث 26.7 في المائة مقابل 17.3 في المائة للذكور.
	11-3 التطورات الجديدة في قطاع العمالة

	في الأول من أيار/مايو 2009، استضافت الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة والعمل للمرة الأولى في منطقة المحيط الهادئ الاحتفال بعيد الميلاد التسعين لمنظمة العمل الدولية. وكان هذا إنجازا فارقا للبلد بالنظر إلى أن جزءا من الاحتفالات تضمن بدء تنفيذ ‘برنامج ساموا للعمل الكريم’، والمناقشة الكاملة لخطة السلامة المهنية والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق عولمة عادلة(). وتضمن برنامج العمل الكريم إعداد اتفاق ثلاثي يضم الحكومة، وأرباب الأعمال والعمال. وبالمساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية في الموارد والتمويل (309.7 ملايين من دولارات الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات بين خمس بلدان تمثل ساموا جزءا منها) يهدف برنامج العمل الكريم إلى تحسين الأوضاع والفرص لعمل الشباب، ودعم برنامج تلافو الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة، وإنشاء سجل للباحثين عن العمل والسعي من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للأهداف الإنمائية للألفية، وخطة منطقة المحيط الهادئ وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية(). وهناك ثلاث أولويات رئيسية في خطة العمل الكريم؛ 1: تحديث قوانين العمل؛ و 2: تعزيز فرص العمل الكريم، ولا سيما للشابات والشباب، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة؛ و 3: القدرة على بناء شركاء ’من ثلاثة أطراف‘ وتحسين الحوار الاجتماعي. وعلق وزير التجارة قائلا ”إن هذا يمثل إنجازا مميزا في إقامة العدالة الاجتماعية من خلال زيادة ’كرامة‘ القوى العاملة لساموا“().
	11-4 التحرش الجنسي
	11-4-1 القطاع الخاص

	بالنظر إلى عدم وجود تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، يجري الإبلاغ عن طبيعة حوادث التحرش الجنسي إلى وزارة التجارة والصناعة والعمل التي تحيلها على الفور إلى وزارة الشرطة والسجون لإجراء التحقيق، تمشيا مع المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961. وأيضا، لعدم وجود سياسات أو أحكام تشريعية واضحة في إطار قانون العمل والعمالة لعام 1972 فيما يتعلق بالشكاوى من هذا الطابع وحيث توجد لدى الشركات أحكام معينة متعلقة بالتحرش الجنسي ضمن السياسات القائمة الخاصة بالشركة، ترجع وزارة العمل إلى هذه السياسات. ويجري حاليا استعراض لقانون العمل والعمالة وسيستخدم الاقتراح بعض التعديلات التشريعية لكفالة امتثال ساموا للاتفاقية وعلى سبيل المثال توفير حماية أفضل للنساء والفتيات ضد التحرش من أي شكل في مكان العمل.
	11-4-2 القطاع العام

	لم يحدث تغير في هذا المجال منذ التقرير السابق. وما زال قانون الخدمة العامة لعام 2004 يوفر المبادئ التوجيهية في إطار مدونة قواعد السلوك بشأن شكاوى موظفي الخدمة العامة فيما يتعلق بأي نوع من التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي لكلا الجنسين.
	11-5 حماية الأمومة
	11-5-1 القطاع الخاص

	حددت وزارة التجارة والصناعة والعمل التعديلات التالية للقانون الحالي: منح ثلاثة أشهر إجازة أمومة للنساء في القطاع الخاص تشمل ستة أسابيع بأجر كامل وثلثي المرتب لبقية الفترة المذكورة أعلاه. وهذا النص المقترح يشمل إجازة أمومة للوالدين بالتبني رهنا بحكم الوثائق القانونية ذات الصلة التي تظهر مركزهما كوالدين للطفل بالتبني.
	11-5-2 القطاع العام

	في القطاع العام لم يحدث تغيير منذ التقرير السابق.
	11-6 الإجازة السنوية

	لاحظت أيضا وزارة التجارة والصناعة والعمل تناقض استحقاقات الإجازة السنوية طبقا للقانون الحالي [وهي عشرة أيام (10) بعد سنة] وطبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية (وهي 15 يوما). وسيقدم أيضا اقتراح بأن ينص القانون على إجازة سنوية مدتها 15 يوما (للإناث والذكور على حد سواء) كما هي الحال في القطاع العام تمشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
	11-7 قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2002

	امتدت تغطية قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2002 لتشمل أفراد القطاع العام. وقد قام مكتب المدعي العام باستعراض هذا القانون وفقا للسلطات المخولة له في المادة 5 من قانون تنقيح ونشر القوانين لعام 2008. وقد جعلت الإشارات إلى نوع الجنس المذكر فحسب في صيغة محايدة جنسانين().
	11-8 تعزيز المركز الفعلي للمرأة

	يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات المتعلقة بالمادة 3.
	يمثل تنفيذ السياسة الوطنية من أجل المرأة من خلال خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة الآلية التي ستتعزز بها المساواة الفعلية للمرأة. والبرامج والأنشطة التي تضطلع بها القطاعات الأخرى كما يتضح في هذا التقرير أسهمت جميعها في إحراز تقدم في المساواة الفعلية للمرأة.
	11-9 السكان النشطون اقتصاديا

	أظهر تعداد السكان والمساكن لعام 2006 أن نسبة 50 في المائة من الفئة العمرية 15 فأكثر (السكان الناشطون اقتصاديا من مجموع السكان كانوا نشيطون اقتصاديا مقابل نسبة 48 في المائة غير نشطين اقتصاديا. ومن ثم، قُدر المعدل المنقح لاشتراك القوة العاملة بنسبة 50 في المائة، وهو مماثل للمعدل الوارد في تعداد عام 2001. وكانت نسبة 32 في المائة من الإناث مشتركة بالفعل في أنشطة اقتصادية في حين كانت نسبة 68 في المائة المتبقية مشتركة في أنشطة غير اقتصادية، في حين أنه فيما يتعلق بالذكور، كانت نسبة 65 في المائة نشطة اقتصاديا مقابل نسبة 35 في المائة غير ناشطة اقتصاديا. وهذا ليس مستغربا عند النظر إلى الأسرة المعيشية الساموية التقليدية حيث يباشر الرجال في الغالب العمل الشاق خارج البيت مثل الزراعة، والغرس، وصيد الأسماك والأنشطة المدرة للدخل في حين تعمل المرأة أساسا في المجالات الأخف مثل العمل المنزلي، والرعاية، والتنظيف والطهي().
	ومن بين السكان الناشطين اقتصاديا، كانت نسبة 99 في المائة عاملة وبلغت نسبة العاطلين واحد في المائة (الأشخاص الباحثون عن عمل خلال الفترة المرجعية). ولذلك انخفضت البطالة بالمقارنة بتعداد عام 2001. ومثَّل الذكور نسبة 59 في المائة من مجموع العاطلين مقابل 41 في المائة من الإناث. ويدل هذا على أن من الأرجح أن الذكور كانوا يبحثون عن العمل بالمقارنة بالإناث. وثمة عامل آخر أسهم في خفض معدل البطالة يُعزى إلى حد كبير إلى فرص العمل التي أتيحت عندما استضافت ساموا دورة الألعاب السادسة عشرة لمنطقة جنوب المحيط الهادئ في عام 2007.
	11-10 معدل قوة العمل حسب السن والجنس

	لوحظ أن نسبة مشاركة الذكور أعلى نسبيا في جميع الأعمار بالمقارنة للإناث. وكانت أكثر الفئات نشاطا الفئة العمرية 20 إلى 29 للجنسين. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه عند سن 60 عاما، هناك انخفاض ملحوظ في معدل مشاركة القوة العاملة للذكور مقابل الإناث. ومع ذلك، فإنه عند بلوغ كلا الجنسين سن 70 عاما يصبحان أقل نشاطا.
	وما زالت الإناث يهيمن على العمل المنزلي بنسبة 72 في المائة مقابل 28 في المائة فقط للرجال. وهذا النمط يتجلى في التعدادات السابقة بما في ذلك تعداد عام 2001. وهذا يدل على أن الأدوار الجنسانية ستستمر من جيل إلى جيل. وفي حين تمتلك المرأة جميع القدرات والإمكانات لمتابعة أي مسار للحياة الوظيفية كالرجل، من الطبيعي أيضا أن تميل المرأة إلى التركيز أكثر على أطفالها وأسرتها من الرجل، مما يؤدي إلى بقاء معظم النساء بالبيت ورعاية أطفالهن وكبار السن، وترك المسؤولية عن الحصول على الدخل في الأسرة لأزواجهن وإخوانهن(). وفي حين أن دور رعاية الأطفال والمسنين يقع على عاتق المرأة بقدر أكبر على ما يبدو، من الأهمية بنفس القدر أيضا تشجيع ‘تقاسم المسؤولية’ عن تربية الأطفال بما في ذلك الأعمال المنزلية المرتبطة بالرعاية بين الذكور بالنظر إلى كثرة المشاكل الاجتماعية التي نشأت بسبب وقوع العبء على المرأة وحدها مثل إساءة معاملة الأطفال، والعنف العائلي، وحمل المراهقات وهلم جرا. وكثير من برامج الدعوة المتعلقة بأهمية ‘دور الآباء أو الرجال في تنمية الأسرة’ بوصفها جزءا من الواجبات العائلية كانت وما زالت تضطلع بها وزارة شؤون المرأة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
	وبسبب محدودية فرص العمل النظامي في ساموا، بدأت بعض وزارات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مجموعة برامج منح فرعية لتنشيط الإنتاج في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك بما في ذلك الصناعات التحويلية غير النظامية أو البيتية. وتقدم هذه البرامج المساعدة المالية والتقنية اللازمة على حد سواء في شكل تدريبات على بناء المهارات لكلا الرجال والنساء العاملين في هذين القطاعين. بيد أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل فيما يتعلق بأنواع الدعم والموارد الموجهة نحو تخفيف آثار الأزمة المالية على سُبل العيش للأسر الساموية.
	ولوحظ أن أعلى نسبة عمالة بلغت 32 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص المشتغلين في القطاع الزراعي، ووفقا لها مثَّل الذكور الفئة الأكثر هيمنة بنسبة بلغت 43 في المائة، ومثَّلت الإناث نسبة 7 في المائة في العمل الزراعي. بيد أن أعلى مهنة للإناث تمثلت في الصناعة البيتية لأغراض البيع بنسبة بلغت 27 في المائة. وتندرج أعلى المهن أجرا في فئة المديرين والمهنيين التي لا تمثل إلا 11 في المائة من مجموع العاملين. وتمثل الإناث نسبة 2 في المائة من الأشخاص العاملين كمديرين مقابل 3 في المائة للذكور، وفيما يتعلق بالمهنيين، تمثل الإناث نسبة 12 في المائة مقابل 6 في المائة للذكور.
	11-11 التدابير الرامية إلى تعزيز مهارات تنظيم المشاريع لدى المرأة (سلع الصناعة التحويلية غير النظامية والبيتية) استكمال بشأن مشروع مرفق التمويل الصغير جدا، والبرامج الأخرى التي تضطلع بها الحكومة

	أنشئ مرفق جديد للتمويل الصغير جدا بدعم من مصرف التنمية الآسيوي من خلال وزارة المالية لتعزيز فرص العمل التجاري للمجموعات النسائية في جميع أنحاء ساموا في تشرين الأول/أكتوبر 2008. وهذا المشروع مبادرة مشتركة بين حكومة ساموا ومصرف التنمية الآسيوي للسنوات الخمس التالية ويجري تنفيذه الآن من خلال مصرف تنمية ساموا ووزارة شؤون المرأة. ويبلغ الحد الأدنى لاستحقاق القرض للفرد 000 1 تالا ساموا (400 من دولارات الولايات المتحدة) على 000 5 تالا ساموا (000 2 من دولارات الولايات المتحدة) بسعر فائدة سداد تبلغ 18 في المائة في السنة. ومنذ مرحلة إنشائه في تشرين الأول/ أكتوبر، صُرفت أموال لـ 941 امرأة يعشن في قرى مختلفة من جميع أنحاء يوبولو وسافاي لبدء مشاريعهن التجارية الصغيرة بتدريبات على الأعمال التجارية ودعم مقدم من الوكالات المنفذة. والاتجاه الاستراتيجي الذي وفرته وزارة شؤون المرأة لهذا البرنامج يحتاج إلى ربطه بجميع البرامج الأخرى بتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية زيادة دعم هذه الجهود من أجل تحقيق الاستدامة. وتوسيع البرنامج ليشمل أيضا فئات الشباب كهدف أعطي أيضا الضوء الأخضر من وزارة شؤون المرأة.
	11-11-1 القطاع الخاص

	كان تأثير الكساد العالمي محسوسا في ساموا من خلال القطاع الخاص. والانخفاض الهائل في التكاليف في أكبر شركة مستخدمة للإناث - يازاكي ساموا المحدودة - زاد حدة ضغط آخر من جراء فقدان ما لا يقل عن 40 في المائة من موظفيها من الإناث في الغالب وهن المعيلات الرئيسيات لأسرهن. وفي هذه المرحلة، تضطلع الحكومة بتصميم ‘حزمة حوافز’ كافية من شأنها مساعدة القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني بالنظر إلى تراجع الاقتصاد نتيجة للكساد العالمي.
	11-11-2 القطاع العام

	قامت لجنة الخدمة العامة بتنسيق عدد من برامج التدريب في البلد استهدفت موظفي الخدمة العامة تمشيا مع استراتيجية ساموا للتنمية المهنية للخدمة العامة. وبوجه خاص، كانت هناك زيادة في الطلب على برامج الإدارة التنفيذية والقيادة لمناصب الإدارة العليا والوسطى للقطاعين الخاص والعام على حد سواء. أما برنامج تنمية قدرات الموظفين التنفيذيين الذي بدأته في عام 2004/2005 لجنة الخدمة العامة بالاشتراك مع جامعة نيو انجلند، في استراليا، فقد قام بإدارته محليا محاضرون من الجامعة. ويوفر برنامج القيادة والإدارة هذا التدريب للقادة المحتملين في الخدمة العامة ويؤدي إلى الحصول على دبلوم متقدم في إدارة الأعمال. وبالنظر إلى طبيعة وتركيز البرنامج، فإن هدفه الأولي متعلق بموظفي المستوى الثاني وتموله الحكومة بالكامل. وقد اختار مركز أولوأمانو للتنمية المهنية استمرار هذا البرنامج في ساموا وما زال يتعين الإعلان عن المزيد من التدريب بالنظر إلى تخرج المجموعة الثالثة لبرنامج تنمية قدرات الموظفين التنفيذيين في أيلول/سبتمبر 2006.
	المادة 12: المرأة والصحة
	بالنسبة إلى التقرير السابق، أوصت اللجنة بأن تزيد الحكومة جهودها لتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لخفض معدلات الخصوبة واعتلال الأمهات. وأوصت أيضا بأن تضاعف الحكومة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات والقيام على نطاق واسع بتعزيز التربية الجنسية التي تستهدف الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ودُعيت الحكومة أيضا إلى أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تفصيلية، بما في ذلك الإحصاءات والتدابير المتخذة بشأن اتجاهات إصابة المرأة بفيروس نقنص المناعة البشرية/الإيدز.
	12-1 الصحة الجنسية والإنجابية

	بدأ في عام 2007 تنفيذ خطة عمل برنامج قطري بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة ساموا. وما زال هذا البرنامج يُركز على برامج الصحة الإنجابية والجنسية للأمهات التي يمولها صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج ساموا تمشيا مع خطة قطاع الصحة للفترة 2008/2018. والتدريب في هذا المجال مستمر من ناحية تحسين التدريب على طب التوليد للموظفين الصحيين ذوي الصلة، وبناء قدرات كلية علوم التمريض والصحة فيما يتعلق بالولادة والتدريب على القبالة، وتحسين الروابط بين القطاع العام الرسمي في الصحة والقطاع الخاص للصحة بمن فيهم المعالجون التقليديون والمولدات. وبدأ في عام 2001 حتى الوقت الحاضر برنامج وطني لصحة المراهقين والصحة الإنجابية ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة استهدفا الشباب بمن فيهم الشابات في سن الإنجاب().
	ومنذ التقرير السابق، تقتصر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الآن على مقدمي الخدمات الصحية في قطاع الصحة. وتركز وزارة الصحة الآن بوصفها المنظم للقطاع على وضع ورصد السياسات والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات. ويتيح هذا الجانب من إصلاحات القطاع العام فرصة لتحسين الخدمات الصحية من ناحية الجودة وإمكانية الحصول عليها. والقصد من برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة هو ضمان أن تكون الخدمات الصحية منظمة وأن يقدم القطاع خدمات صحية جيدة وخاضعة للمساءلة ومستدامة من خلال الشراكات.
	12-1-2 معدل الخصوبة في سن المراهقة

	كشف تعداد السكان والمساكن لعام 2006 عن اتجاه نزولي في الخصوبة في سن المراهقة في السنوات الخمس الماضية بين الفئة العمرية 15-19 عاما. وبلغ معدل الخصوبة في سن المراهقة 28.6 لكل 1000 أنثى في عام 2006 مقابل 45.5 في عام 2001. ومع أن الاتجاه الآخذ في الانخفاض يدل على الأثر الإيجابي لعمل وزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية في معالجة قضايا الصحة الإنجابية والجنسية في البيئة القروية، ما زال يتعين عمل الكثير بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين الفئة العمرية 15-29 عاما حسبما أكدته الدراسة الاستقصائية للموجة الأولى لمراقبة الجيل الثاني التي أجرتها وزارة الصحة في عام 2005. وما زال يتعين حتى الآن نشر نتائج الدراسة الاستقصائية للموجة الثانية لمراقبة الجيل الثاني التي أجريت في نيسان/أبريل 2008.
	12-1-3 خدمات التمريض والقبالة

	الرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها لجميع النساء المؤهلات في ساموا مجانية في جميع مرافق الصحة العامة(). وقانون وزارة الصحة لعام 2006 يكلف الوزارة بتوفير ضمان أداء وجودة الخدمات الصحية، التي تشمل خدمات التمريض والقبالة فضلا عن الخدمات الطبية، وخدمات طب الأسنان والخدمات الصحية المرتبطة بها. ومن ناحية أخرى، فإن المولدات معترف بهن رسميا الآن بموجب قانون التسجيل والمعايير المهنية للرعاية الصحية لعام 2007. وهذا القانون يكلف وزارة الصحة بتنظيم ورصد توفير الخدمات لهذه المجالات الحيوية في صحة الأم، في القطاع، لضمان توفير خدمات جيدة من القابلات والمولدات().
	وفي ساموا، يوجد نظام ثقافي قوي للمساعدة في الولادة (30%) يقدمها المجتمع المحلي بواسطة مولدات تقليديات احتفظت وزارة الصحة بدورهن وشجعتهن بتوفير التدريب للتسجيل كمولدات تقليديات. ويتألف برنامج الأمومة المأمونة في ساموا من الجهود المشتركة لوزارة الصحة وتنسيقها فيما يتعلق بالرعاية الجيدة والمأمونة مع دائرة الصحة الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والممارسين الخاصين والمولدات التقليديات().
	ويتمثل دور وزارة الصحة في ضمان المحافظة على بروتوكولات ومعايير الرعاية والممارسة المأمونة واستعراضها دوريا، لضمان وجود تعليم مهني مناسب مستمر فضلا عن جمع وتحليل البيانات للتمكن من استعراض ورصد نُظم الصحة المأمونة(). وقد وضع في الآونة الأخيرة مشروع مبادئ توجيهية للمولدات التقليديات بالتشاور مع مولدات تقليديات من يوبولو وسافاي. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى كفالة الممارسة المأمونة والرعاية فضلا عن تعزيز التعاون بين المولدات التقليديات والقابلات الحديثات(). أما استعراضات سياسة الأمومة المأمونة، وسياسة التغذية، وسياسة الرضاعة الطبيعية فإنها وشيكة بالنظر إلى أنه يجري وضع سياسة واستراتيجية للصحة الإنجابية. ويضاف إلى ذلك استعراض السياسة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يمر بمرحلته النهائية().
	ويتمثل أحد المجالات الرئيسية لضمان الممارسة المأمونة في سياق الصحة في نظام الاعتماد، وهو آلية لتقييم كفاءة وقدرة الممرضات والاعتراف بهما للعمل كمستشارات تمريض سريري وقابلات كمستشارات قبالة سريرية، وبخاصة في مراكز الصحة والمستشفيات المحلية في المناطق الريفية. ويجري العمل بنظام الاعتماد لممارسة التمريض والقبالة(). 
	وفي منطقة المحيط الهادئ، من المعترف به أنه في البلدان النامية الجزرية الصغيرة مثل ساموا، بدون توافر الموارد الطبية الهامة، تعمل الممرضات والقابلات بمعزل عن الأطباء والمهن الطبية الأخرى. وهذا يتطلب مهارات إضافية لضمان كيفية أداء تلك الممارسة المهنية على صعيد مستقل تمشيا مع المعايير والمبادئ التوجيهية لتقديم الرعاية والخدمات الصحية(). وفي قطاع الصحة، من المعترف به أنه لتحقيق مستويات أعلى من الرعاية للأمومة المأمونة والرعاية للأطفال الصغار، يتطلب اعتماد الممرضات والقابلات وجود شراكات قوية بين العاملين بالمهنة الطبية وكلية علوم التمريض والصحة التابعة لجامعة ساموا الوطنية.
	12-1-4- سرطان الثدي عنق الرحم

	سرطان الثدي وعنق الرحم مجالان ناشئان مثيران لقلق المرأة في ساموا. والتأثير الأكبر لخفض معدلاته هو بتشجيع إجراء اختبار بابانيكولاو وفحص الثدي بانتظام لأغراض الاكتشاف المبكر. وتدعو الحاجة إلى وضع برنامج وطني لفحص عنق الرحم وكذلك بدء إجراء فحوصات طبية للنساء المتمتعات بصحة جيدة، تشمل اختبارات بابانيكولاو وفحص الثدي. ومنذ التقرير السابق، تُجرى اختبارات بابانيكولاو الآن كل يوم أربعاء في جناح الأمومة في مستشفى توبوا تاماسيسي ميولي وتُجرى يوميا في رابطة ساموا لصحة الأسرة. وهذه الاختبارات التي تتضمن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تُجرى أيضا في العيادة السابقة للولادة في المستشفى الوطني في موتوتوا().
	12-2 الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	أُبلغ لأول مرة عن أول حالة إيدز في ساموا في عام 1990، وبعد تسعة عشر عاما، كانت هناك زيادة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس نقص المناعة البشرية المُبلغ عنها إلى 19 حالة منذ عام 2005 عندما كانت الإحصائية الوطنية 12 حالة. وعلى وجه الإجمال، كان هناك 13 ذكرا و 6 إناث. وحتى الآن، توفى 8 وتم تشخيص 11 كحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ولم تظهر عليهم بعد أعراض الإيدز. ومن بين الأحد عشر الباقين على قيد الحياة، يخضع 8 حاليا للعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية مجانا (ولكن يدفعها الصندوق العالمي) في المستشفى الوطني في حين يجري علاج اثنين في الخارج. ويبين الجدول 56-1 توزيع الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية حسب الفئة العمرية. وستة عشر من هذه الحالات المُبلغ عنها التقطت الفيروس عن طريق الجماع في حين حدثت ثلاث حالات بانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وتمثلت أكثر الطرق شيوعا لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية في اشتهاء الجنس الآخر. وفي أوائل حزيران/يونيه 2009، كانت حالة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ساموا على النحو التالي:()
	1 - 20 حالة تراكمية في عام 2009
	أ - ذكور = 13، وإناث = 7
	2 - وفاة 8 أشخاص، توفى منهم طفلان (انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل) قبل التشخيص (وهذا هو السبب في اختبار حالة فيروس نقص المناعة البشرية روتينيا قبل الولادة)
	3 - 12 شخصا يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية.
	ومن بين الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية
	أ - ذكور = 8، وإناث = 4
	الجدول 56-1
	حاملو فيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون في ساموا حسب السن والجنس

	صفر-2
	20-30
	31-40
	41-50
	51-60
	عدد حاملي فيروس نقص المناعة البشرية
	3
	2
	8
	4
	2
	إناث
	1
	1
	2
	1
	1
	ذكور
	2
	1
	5
	3
	2
	(المصدر: عيادة فيروس نقص المناعة البشرية التابعة لوزارة الصحة في ساموا، كانون الثاني/يناير 2009)
	الجدول 56-2
	اتجاه الإناث حاملات فيروس نقص المناعة البشرية على مدى السنوات الأربع الماضية

	الفترة (السنوات)
	1990-2000
	2004
	2006
	2007
	2008
	العدد
	صفر
	4
	صفر
	صفر
	2
	وتوجد ثلاث عيادات تعمل حاليا في ساموا، تقدم خدمات إسداء المشورة والاختبارات بصورة طوعية وسرية فيما يتعلق بفحص وعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية. والعيادة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية تمولها الحكومة بالكامل وتديرها خدمات الصحة الوطنية، ومقدما الخدمات الاثنان الآخران غير حكوميين؛ وهما العيادة المأمونة في ساموا وتديرها مؤسسة ساموا للإيدز ورابطة ساموا لصحة الأسرة.
	12-3 التعديل في قطاع الصحة

	لتحقيق الهدف المتمثل في تحسين معايير الصحة، انصب التركيز الاستراتيجي أثناء تنفيذ استرتيجية تنمية ساموا للفترة 2005-2007 على البرامج الوقائية الفعالة وتعزيز الصحة، والكوادر الطبية الأكثر تأهيلا، والمرافق والأجهزة المحسنة، والتمويل المستدام للصحة وتوحيد أدوار الوكالات الضالعة في تقديم الخدمات وتنظيمها في إطار ترتيبات جديدة لتغيير الإدارة. ويوجد الآن إطار عمل تشريعي جديد لقطاع الصحة بعد إجراء مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة، مع إقرار قانون وزارة الصحة لعام 2006 وقانون خدمات الصحة الوطنية في عام 2006. وأدى هذا إلى تعديل وزارة الصحة السابقة لتصبح خدمات الصحة الوطنية القائمة ووزارة صحة جديدة. واضطلعت وزارة الصحة طبقا للقانون الجديد بدور تنظيمي، ورصدي وسياسي يشمل تقديم خدمات أساسية لتعزيز الصحة والوقاية لقطاع الصحة النامي.ومن ناحية أخرى، تولت خدمات الصحة الوطنية دور مقدم الخدمات لجميع المستشفيات العامة والرعاية القائمة على المستشفيات. وهذا التعديل لقطاع الصحة الناتج عن إصلاحات القطاع يمثل خطوة إيجابية من ناحية ضمان تقديم خدمات جيدة للجميع بمن فيهم النساء. ووزارة الصحة مكلفة الآن برصد تقديم الخدمات في القطاع لكي يقوم مقدمو الخدمات بمن فيهم مقدمو خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتقديم خدمات جيدة تمشيا مع المعايير والمبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات على النحو الذي نصت عليه الوزارة.
	12-3-1 إصلاح القانون في قطاع الصحة

	أُقرت عدة تشريعات جديدة أخرى في قطاع الصحة منذ عام 2005 وهي قانون مراقبة التبغ لعام 2008، وقانون التمريض والقبالة لعام 2007 وقانون تسجيل ومعايير مهن الرعاية الصحية لعام 2007، وقانون الصيدلة لعام 2007.
	12-4 خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018

	تشير خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018 إلى الانتقال من الرعاية الصحية العلاجية إلى تعزيز الوقاية الصحة تمشيا مع ميثاق أوتاوا بشأن تعزيز الصحة (1986) حيث ينصب التركيز على عملية تمكين السكان من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها(). وبناء عليه، يتعلق تعزيز الصحة على النحو المنصوص عليه في الخطة الجديدة لقطاع الصحة بزيادة مشاركة المجتمع المحلي، واشتراك المجتمع المحلي وتسهيل مسؤولية المجتمع المحلي وملكيته للصحة والرفاه كطريقة لتحسين جودة الحياة للجميع. وخطة قطاع الصحة تمثل أيضا الأساس الذي يجري بناء عليه تنسيق ورصد الجهود الجماعية لجوانب القطاع المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الجديد لوزارة الصحة بوصفها الجهة المنظمة للقطاع.
	12-4-1 برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة

	يوفر برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة التحقيق العملي للاتجاه الاستراتيجي للقطاع المُبين بالتفصيل في خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018. وبرنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة يحقق أيضا إصلاحات القطاع العام في قطاع الصحة من أجل تحسين فعالية وكفاءة خدمات الصحة تمشيا مع خطة قطاع الصحة. وعمل برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة توجهه اللجنة التوجيهية المكلفة بالإشراف على تنفيذ البرنامج.
	وقد تم تمويل مجموعة مشاريع منح فرعية صغيرة لاستخدامها في استكمال الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية في إطار برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة ويهدف البرنامج إلى تحسين برامج الصحة المجتمعية القائمة مثل برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي (برنامج إيغا ما نوو مانويا)، وإشراك المنظمات القائمة على المجتمع المحلي بتقديم منح فرعية تحفز انخراطها في الأنشطة التي ستؤدي إلى تحقيق صحة أفضل للسكان(). وقد خُصص ما يصل إلى 20 منحة فرعية لمنظمات مختلفة قائمة على المجتمع المحلي أو جماعات كل شهر على مدى خمس سنوات لتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة تمشيا مع أولويات خطة قطاع الصحة للفترة 2008-2018 مثل الأنشطة/التمرينات البدنية الجماعية وزراعة الخضر/التغذية الجيدة. وحتى الآن، حصل ما مجموعه 90 منظمة - منها 85 منظمة تمثل جماعات نسائية - على مساعدة تمويلية بمنح صغيرة لتنفيذ برامج الأنشطة البدنية الجماعية - و 58 منظمة منها 55 منظمة تمثل جماعات نسائية، مُنحت أموالا لتنفيذ مشاريع لزراعة الخضراوات على مستوى الأسرة.
	12-5 مرض السكري والبدانة ومصدر القلق الرئيسي للمرأة فيما يتعلق بالصحة

	تمشيا مع اتجاه خطة قطاع الصحة، يجري العمل أيضا باستراتيجية وطنية للأمراض غير المعدية. وتتمشى الاستراتيجية وخطة العمل مع اتجاه خطة القطاع وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة. وقد تحددت خمسة مجالات عمل هي، (1) انتهاج سياسة ترمي إلى تمتع الشعب بالصحة؛ و (2) إعادة توجيه خدمات الصحة؛ و (3) تهيئة البيئات الداعمة؛ و (4) تعزيز عمل المجتمع المحلي؛ و (5) تنمية المهارات الشخصية. وتنظم أنشطة لكل مجال من مجالات العمل الخمسة لعوامل الخطر الرئيسية الأربعة: التدخين، وسوء التغذية، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية وانعدام النشاط البدني. وهذا يكفل العمل بنهج واسع، ومتساوق وكلي لتعزيز الصحة والوقاية لكل مجال من مجالات الخطر الأربعة(). والعمل المتعلق بوضع سياسة وطنية للأمراض غير المعدية جار بوصفه جزءا من برنامج نهج العمل على نطاق القطاع.
	وبالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة للحد من الأمراض غير المعدية وبخاصة مرض السكري والبدانة، بدأت وزارة الصحة في عام 2007 حملة كبيرة للنشاط البدني أطلق عليها ”مسابقة الـ 30 دقيقة لرئيس الوزراء“. وكان هذا النشاط في شكل ‘تمرينات تنشيط تنفس منخفضة إلى مرتفعة الأثر والمشي السريع المنخفض إلى متوسط الأثر، ثلاثة أيام في الأسبوع ومرتين يوميا’. واشتركت مائة وخمس وثمانون قرية، حيث مثلت الإناث المشتركات غالبية المتسابقين، مع استمرار الأعداد في التزايد حتى الآن. وجرت مسابقة وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2008 لجميع القرى المشتركة لكي تعرض طريقة فريقها في مدة لا تقل عن خمس دقائق وجرى بث هذه المسابقة على التلفزيون الوطني لمدة شهر. بل إن رئيس الوزراء كان على رأس الحملة كمتسابق في مسابقة مدتها 8 أسابيع من أجل صحة أفضل نظمها القطاع الخاص وبُثت أيضا مباشرة على التلفزيون الوطني.
	12-5-1 الصحة والنشاط البدني

	تُمارس معظم الألعاب الرياضية في المجتمعات القروية اجتماعيا في المساء، بعد العمل، والمدرسة وعند الانتهاء من الأعمال العائلية. ويستثنى من ذلك الرغبي بالنظر إلى أنه توجد في معظم القرى نوادي رغبي تشترك في مسابقات منظمة. وبخلاف الرغبي، تتمثل الألعاب الرياضية الرئيسية التي تمارس أساسا على مستوى غير تنافسي في القرى في رياضة الكيركيتي (كريكت ساموا)، والكرة الطائرة، وكرة القدم ورغبي اللمس. وتُجرى معظم مسابقات الألعاب الرياضية القروية المنظمة أيام السبت وكثيرا ما تنظمها جماعات الكنيسة، أو اللجان النسائية أو لجان الرجال غير حاملي الألقاب.
	12-5-2 برنامج التوعية بالألعاب الرياضية في المجتمعات المحلية

	بدأ في عام 2008 برنامج للتوعية بتنمية الألعاب الرياضية قامت بتنسيقه وزارة التعليم والرياضة والثقافة. وهذا البرنامج جزء من برنامج التوعية بالألعاب الرياضية الذي تضطلع به الحكومة الاسترالية ويدار بالتعاون بين اللجنة الاسترالية للألعاب الرياضية والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية. ويهدف البرنامج إلى البناء على برامج النشاط البدني الحالية، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع الرياضة بوصفها اختيارا آخر لأسلوب حياة صحية ولينعم الشعب بالنشاط بالاشتراك في نشاط رياضي وبدني منتظم. ويتمثل أحد عناصر البرنامج الرئيسية في إتاحة الفرص للميسرين المحليين (بمن فيهم الشباب والشابات) لتنمية المهارات الجديدة بالوصول إلى فرص التدريب المعترف به. ويهدف البرنامج إلى إشراك وزارة شؤون المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية لتعزيز البرامج القائمة للشباب، والنساء والأطفال ولضمان تنفيذ أنشطة رياضية وبدنية جيدة تعكس أولويات المجتمع المحلي. 
	وبرنامج تنمية الألعاب الرياضية مُصمم ليحقق أثرا إيجابيا على النساء والفتيات الصغيرات ولذلك تحتوي وثائق التصميم والتنفيذ على قواعد للعدل بين الجنسين (تسترشد بدليل الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية بشأن نوع الجنس والتنمية). ويرمي هذا إلى ضمان أن تكون الأنشطة المناسبة متاحة حسب الاهتمامات والالتزامات الخاصة بنوع الجنس. وستدرج المرأة أيضا في اللجان الرياضية القروية لضمان أن يكون لها رأي في صنع القرار بشأن جميع أنشطة البرنامج. وستستفيد المرأة أيضا من الفرصة للاشتراك في دورات التدريب المعترف بها، مما يؤدي إلى زيادة مهاراتها، ومعرفتها وقدرتها الممكنة على العمل؛ ومن ثم سيتمثل أثر هام للبرنامج في الزيادة في اشتراك المرأة في الأنشطة الرياضية والبدنية العادية التي سيؤدي إلى تحسين صحة المرأة(). 
	وعلى الصعيد المدرسي، استهدفت وزارة التعليم والرياضة والثقافة المدارس الابتدائية من خلال برنامج فيافيا الألعاب الرياضية الرامي إلى زيادة النشاط الرياضي والبدني للأطفال في سن التعليم المدرسي. ومنذ بدايته في عام 2007، اشترك في البرنامج أكثر من 62 مدرسة ابتدائية. وجرى تدريب أكثر من 100 مدرس منهم 80 في المائة مدرسات. ويرمي هذا إلى شمول جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 144 مدرسة بحلول نهاية عام 2014.
	12-5-3 المؤسسة الوطنية للكلى

	أنشأت الحكومة المؤسسة الوطنية للكلى في عام 2005 للاستجابة للزيادة في أعداد سكان ساموا المحتاجين للعلاج بغسل الكلى بالنظر إلى أن الإحالة إلى نيوزيلندا للعلاج الطبي باتت باهظة التكلفة حيث يتكلف المريض الواحد مليون تالا ساموا تقريبا في السنة. وحتى الآن، يخضع 54 مريضا؛ 33 من الذكور و 19 من الإناث، للعلاج في المؤسسة، وكان أصغرهم سنا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما.
	12-6 مذكرة التفاهم لتحسين صحة المجتمعات المحلية

	في آب/أغسطس 2006، تمشيا مع نهج الشراكة لتحسين مركز المرأة في ساموا وكجزء من برنامج حكومة ساموا الأوسع لنهج العمل على نطاق قطاع الصحة، وقِِّعت مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في عام 2006. ومثَّلت مذكرة التفاهم هذه الآلية التي ستدعم التركيز على إشراك المجتمعات المحلية في برامج تعزيز الصحة والعافية. ومثلت أيضا الآلية التي ستضمن انعكاس منظور تنمية المجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مبادرات تعزيز الصحة التي تستهدف المجتمعات القروية.
	12-7 الرضاعة الطبيعية

	تواصل وزارة الصحة بوصفها مركز التنسيق الوطني ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية تشجيع الرضاعة الطبيعية في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وقد نُفذت خطة عمل بشأن ممارسة الرضاعة المأمونة للرضيع والطفل الصغير بمعرفة شركاء قطاع الصحة ذوي الصلة ويجري استعراضها سنويا. ومن منظور وزارة شؤون المرأة، أدمج التركيز على الرضاعة الطبيعية في العمل المتعلق بالاتفاقية. وأدمجت دورة بشأن الرضاعة الطبيعية في برنامج بناء المهارات (برنامج لإدرار الدخل) استهدف النساء العاطلات. والرضاعة الطبيعية مرتبطة أيضا ببرنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي من خلال التركيز على التغذية وتعزيز بيئة بيتية مأمونة، ونظيفة وداعمة لضمان أن يكون الأطفال أصحاء وراضعين طبيعيا تماما. ويجري أيضا الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من خلال مجموعة أنشطة سنويا. وفيما يتعلق بعام 2009، كان موضوع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ”الرضاعة الطبيعية - استجابة لحاجة ملحة حيوية“. وسلط موضوع هذا العام الضوء على الصلة بين الرضاعة الطبيعية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. وبوصفها جزيرة مدارية معرضة للكوارث الطبيعية، فإن هذا يتيح الفرصة لساموا للتفكير في قيمة الرضاعة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الواقعة لتغير المناخ التي تدعو الحاجة إلى أن تكون ساموا مستعدة لها بوصفها دولة جزرية في المحيط الهادئ. وقد نُفذ برنامج قروي بشأن الرضاعة الطبيعية كخاتمة لبرنامج بناء المهارات الذي استمر أسبوعا في قرية ساتالو في آب/أغسطس 2009. وقدمت اللجنة النسائية للقرية مجموعة من الأشعار، والخطب والرقصات ركزت على الرضاعة الطبيعية بوصفها المصدر التغذوي والأكثر فعالية من حيث التكاليف لغذاء الأطفال الرضع والأطفال الصغار. ولذلك أدمجت الرضاعة الطبيعية في مجالات التركيز البرنامجي للقطاعات خارج وزارة الصحة وهذا مثال آخر على نهج العمل على نطاق القطاع فيما يتعلق بالصحة المشار إليه آ نفا.
	12-8 الرعاية الصحية الأولية

	تضمنت الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج تعزيز الصحة والبرامج الوقائية مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل حلقات العمل التي تناولت الأمراض غير المعدية، وصحة وتغذية الرضع والأطفال، وصحة المراهقين، وصحة الأم (بما في ذلك الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم والثدي) ورعاية المسنين. وكان الهدف من برامج التحصين ضد السل, والخُناق والشهاق والكزاز وشلل الأطفال والتهاب الكبد والحصبة والحصبة الألمانية هو تحقيق تغطية تزيد على نسبة 95 في المائة. وكان الاستخدام الفعال لوسائط الإعلام في برامج التوعية الصحية مدعوما من حلقات العمل التدريبية للموظفين وأصحاب المصلحة؛ ووضع التشريع المتعلق بخدمات الصحة البيئية موضع التنفيذ. وجرى رصد فعالية البرامج الوقائية، واستعراضها وتقييمها.
	12-9 تنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة

	ركزت جهود تنمية الموارد البشرية في المقام الأول على أوضاع وحوافز العمل الحالية للكوادر الطبية، التي أعيد النظر فيها أثناء إضراب الأطباء في أيلول/سبتمبر 2005. وهناك حاجة معترف بها لإجراء تحسينات للإبقاء على الأطباء وجذب أطباء وأخصائيين من الخارج لتغطية العجز في المهارات. واستمر تدريب طلبة الجامعة وخريجي الجامعة بدعم من المانحين، وكذلك الزيارات التي قام بها أخصائيون طبيون في ميادين من قبيل أمراض المسالك البولية، وطب القلب، والجراحة، والعظام، وطب العيون والطب النفسي. واستمر أيضا تدريب الممرضات، اللائي يشكلن أكبر قوة عمل صحي في كلية التمريض وعلوم الصحة التابعة لجامعة ساموا الوطنية. وشهدت الفترة قيد الاستعراض إدخال تدريب الممرضات خريجات الجامعة في مجالات متخصصة بما في ذلك القبالة، والصحة العقلية وتمريض الأطفال. واستمر تزايد أعداد طلبة ساموا الملتحقين بكلية طب أوشيانيا في ساموا. وفي النصف الأول من عام 2007، وضعت سياسة شاملة للموارد البشرية للصحة وخطة عمل، وسيعقبها وضع قاعدة بيانات شاملة لتسجيل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في الصحة بوصفها الأساس لاستعراض وإدارة هذه السياسة وخطة العمل.
	12-10 قانون الصحة العقلية

	شهد قانون الصحة العقلية لعام 2007 إعادة إنشاء وهيكلة وحدة صحة عقلية محددة وفقا لأحكام القانون الجديد. وينص القانون على ‘توفير الرعاية، والدعم، والعلاج والحماية للأشخاص ذوي الاضطراب العقلي وللأغراض ذات الصلة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم’(). وتعالج وحدة الصحة العقلية وتقدم المساعدة والدعم للنساء والفتيات اللائي يعانين من الكرب، أو الاكتئاب أو أي أفكار من هذا الطابع. وتشير المادة 14 من القانون إلى أن ”الاضطراب العقلي“ يشمل مرضا عقليا ويعنى حالة طبية تتسم باضطراب خطير في الفكر، أو المزاج، أو الإدراك أو الذاكرة().
	12-11 صحة المناخ - قضية ناشئة

	أجرت وزارة الصحة بمساعدة من منظمة الصحة العالمية مشاورة على نطاق القطاع مع جميع الشركاء في قطاع الصحة لبحث كيف سيقوم القطاع من خلال عملية التكيف والتخفيف بالتصدي لشواغل الصحة وبالأخص القضايا الناشئة الجديدة الناتجة عن تغير المناخ. ومثلت الحاجة إلى إدراج تقييم الأثر على الجنسين (وبخاصة النساء والأطفال) لكل من المجالات ذات الأولوية المواضيعية في الوثيقة التصميمية للصحة وتغير المناخ مجالا بالغ الأهمية جرى التركيز عليه في مناقشات هذه المشاورة.
	المادة 13: المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
	يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في إطار المادة 3.
	تُدرج الآن خطة ساموا للتنمية الوطنية للفترة 2008-2012 تحت أولويتها 5 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة بوصفها إطار العمل لتحقيق التزامات ساموا بموجب الاتفاقية بوصفها واحدة من أولوياتها للسنوات الأربع المقبلة. وفي نفس الوثيقة، أدرجت إجراءات معينة ترمي إلى تحسين مركز المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على النحو التالي.
	13-1 الموارد البرية ومصائد الأسماك

	فيما يتعلق بقضية توفير الأراضي لاستغلالها، فإن شركة ساموا للصندوق الاستئماني للعقارات، وشركة ساموا للأراضي ومجلس الأراضي، اتخذوا ويواصلون اتخاذ ترتيبات لتأجير الأراضي لاستغلالها في مشاريع هامة. وعيَّن مجلس الوزراء فرقة عمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بدلا من إنشاء لجنة لتأجير الأراضي. وتتألف فرقة العمل من عشرة أعضاء يمثلون المجتمع المحلي، والكنائس والوزارات المعنية (وزارة المالية، ومكتب النائب العام ووزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية) واستعانت بنتائج من استعراض عام للاستخدام الاقتصادي لأراضي السكان الأصليين، أوصت بمجموعة من التغييرات في إطار العمل القانوني، وأيضا إدخال تحسينات في الإجراءات الإدارية الحالية التي تضطلع فيها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة العدل وإدارة المحاكم بمعالجة طلبات التأجير. واستمر عمل فرقة العمل طوال عام 2007().
	وتواصل وزارة الزراعة ومصائد الأسماك التركيز على عدة مجالات لتعزيز الأمن الغذائي. وزيادة إنتاج المحاصيل الدرنية يدعمه إمداد المزارعين بالمواد الزراعية العالية الجودة من مشاكل الوزارة عند الطلب. وتنشيط المحاصيل التقليدية مدعوم بتنمية وترويج زيت جوز الهند البكر والزراعة العضوية التي نقلتها المساعدة الحكومية من خلال المشاريع الممولة من مصرف التنمية الآسيوي إلى شركة النساء في تنمية الأعمال التجارية، المحدودة، ومشاريع ساموا للأعمال التجارية الصغيرة. وتطور متاحية المعلومات الزراعية للجميع بالاستخدام النشط للإذاعة والتلفزيون؛ ويجرى تنظيم مسابقات بين مجموعات المزارعين القرويين لتشجيع الناس على استغلال أرضهم لفائدتهم الشخصية. ومنذ تكوينها في عام 2005، ما برحت رابطة ساموا التعاونية للمحاصيل تثير بصورة فعلية اهتمام المزارعين والمصدرين(). واستمر تعزيز وزارة الزراعة ومصائد الأسماك في إطار برنامج شامل للتعزيز المؤسسي بدعم من الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية للفترة 2001-2006. وأنشئت لجنة استشارية إدارية تجتمع بانتظام لضمان الحوكمة الرشيدة لاستراتيجيات التنمية الزراعية وتنفيذها().
	وقد عملت معا وزارة الزراعة ومصائد الأسماك ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والأرصاد الجوية لرصد وإدارة البيئة البحرية من أجل حفظ موارد مصائد الأسماك واستدامتها على نحو أفضل. وقد تعززت قدرة المجتمعات القروية على إدارة موارد مصائد الأسماك من خلال حلقات العمل، والتدريب والاستشارة، لكي تُشارك هذه المجتمعات بصورة فعالة في تطبيق اللوائح، وتنفيذ خطط الإدارة وإنشاء وإدارة محميات لمصائد الأسماك. وأنشئت أربع وستون (64) قرية تمتلك محميات لمصائد الأسماك. ووضعت 80 قرية لوائح لمصائد الأسماك القروية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت منظومات متكاملة لتربية الأسماك، ومشاتل ثنائية الصمامات في بحيرة ومزارع لأسماك البلطي، وجمبري المياه العذبة، والثعابين والسرطانات. وتحددت المناطق الساحلية المناسبة والأراضي الملائمة لتربية الأحياء المائية؛ وقُدمت النصائح التقنية من خلال إعداد ونشر ورقات معلومات بشأن أنظمة تربية الأحياء المائية، وإدارة الأسماك ومصائد الأسماك. وتضطلع بتنفيذ مشروعين بشأن حماية المناطق البحرية لجنتان نسائيتان قرويتان مستقلتان في إطار برامج خطة المنح الصغيرة التي يمولها البنك الدولي من خلال وزارة الموارد الطبيعية والبيئة. وقدم الدعم لمسابقات تربية الأسماك في المجتمعات المحلية(). 
	ووضعت خطة لصناعة مستدامة لقطع أخشاب الغابات ونُفذت لمراقبة استغلال الغابات الأصلية. وأنشئت أربعة مشاتل غابات في يوبولو وسافايي لتشجيع زراعة الغابات في المجتمعات المحلية(). وتضطلع بإدارة مشتلين من مشاتل الغابات هذه لجنتان نسائيتان قرويتان. وتضطلع اللجان النسائية القروية بتنفيذ وإدارة عدة مشاريع تشمل ما مجموعه عشرون مشروعا بشأن إعادة التحريج/المشاتل على الساحل، وعشرة مشاريع بشأن الحديقة المرجانية، وسبعة عشر مشروعا بشأن إصلاح برك المياه العذبة الساحلية ومشروعين بشأن حماية المناطق البحرية. ويمول البنك الدولي هذه المشاريع بواسطة خطة للمنح الصغيرة تنفذ عن طريق وزارة الموارد الطبيعية والبيئة.
	13-2 المرأة والزراعة

	كما لوحظ في استعراض التنمية الزراعية، تشترك وزارة الزراعة ومصائد الأسماك ووزارة شؤون المرأة، والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية على حد سواء في طائفة من الأنشطة لتحسين الأمن الغذائي، وجرى تسهيل نشر المعلومات بإقامة علاقة عمل تعاونية بين هاتين الوزارتين وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريدية لتشجيع استخدام مراكز الفيسوتاي (مراكز الاتصالات) لنقل المعلومات الزراعية في جميع أنحاء ساموا(). وحتى الآن، هناك سبعة مراكز اتصالات تديرها وتنفذها اللجان النسائية القروية في قراهن جاري تنفيذها حاليا. وعلاوة على ذلك، يجري توفير الدعم لشركة ساموا تل (وهي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية هامة تمولها الحكومة) وذلك بواسطة منظمة اللجان النسائية للتنمية في ساموا لمد خطوط أرضية حول يوبولو وسافايي لجميع مرافق اللجان النسائية القروية. وستعتمد هذه الفرصة على المنشآت القائمة وستوسع التغطية وفرص تنمية المعلومات، والاتصالات والتكنولوجيا للنساء وأسرهن.
	ولتسهيل اشتراك القرى في الإنتاج الزراعي من خلال صيانة الطرق الفرعية، جرى الاضطلاع بمشروع مزارعي المستقبل في ساموا وبرنامج إيغا ما نوو مانويا (رفاه الأسرة والمجتمع المحلي). وجرى توفير الخبرة التقنية لمشاريع المجتمع المحلي الممولة عن طريق مرفق البيئة العالمية/خطة المنح الصغيرة في الإنتاج العضوي. وتوافر المنح الصغيرة لدعم زراعة الخضر للنساء في سياق برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي المقدمة في إطار برنامج نهج العمل على نطاق قطاع الصحة المشار إليه آنفا يمثل تطورا آخر جديرا بالذكر. وهذه المساعدة لم تتح الفرصة لتحسين نوعية التغذية للمرأة فحسب، بل إنها مثلت أيضا فرصة لإدرار الدخل لبعض النساء.
	13-3 المرأة وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة

	منذ التقرير السابق، تواصل الحكومة دعم وتعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء وتشغيل صندوق تنافسي في القطاع الخاص في ساموا، يجمع بين عدة خطط سابقة للتمويل المخصص (صندوق دعم السياحة، ومرفق تخصيص الدعم والتكيف الهيكلي للقطاع الخاص)، ومن ثم يحقق انسجام التمويل المقدم من شركاء التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص. وسيبلغ رصيد الصندوق مبدئيا 000 500 - 000 700 تالا ساموا بهدف بلوغ 2.5 مليون تالا ساموا كحد أدنى. وسيكون ثلث رصيد الصندوق متاحا سنويا لدعم مبادرات المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية().
	وقُدم الدعم لعمليات المشاريع التجارية الصغيرة الحجم في المجتمعات المحلية بواسطة مركز المشاريع التجارية الصغيرة، وتنمية المشاريع التجارية جنوب المحيط الهادئ، ودور المرأة في تنمية المشاريع التجارية وصندوق ماتوويليو الاستئماني البيئي المحدود. وقدمت هذه المنظمات النصح والتدريب والمشورة التقنية والحصول على الائتمان من خلال مرافق القروض الصغيرة جدا. وحصل حوالي 000 3 من مشغلي المشاريع التجارية الصغيرة جدا والصغيرة على التدريب، واستفاد 000 1 مشروع تجاري مؤهل من برامج الائتمان. وتوفر الخدمات المقدمة تغطية على الصعيد الوطني مع زيارات ميدانية في جميع أنحاء الجزيرتين أسبوعيا. وسيستمر هذا على ضوء حافظة الائتمان القائمة لضمان أن تكون المشاريع قائمة بذاتها. وفضلا عن ذلك، نُظمت برامج تدريبية بصفة منتظمة وستستمر بوصفها جزءا من حملة برامج التوعية، التي تضم ممثلين مصرفيين يعرضون كيف تتيح المصارف الحصول على الائتمان. وتواصل الحكومة دعم تنمية المجتمعات المحلية بتوفير الدعم من الميزانية إلى مقدمي خدمات المنافع العامة الرئيسية الثلاثة للوفاء بالتزامات خدمة المجتمعات المحلية().
	13-4 اشتراك المرأة في الترفيه والألعاب الرياضية

	الاشتراك الكامل للمرأة في الألعاب الرياضية في القرية بوصفها جزءا من حياتها الاجتماعية كثيرا ما تعوقه الالتزامات العائلية وبعض المواقف الثقافية والمعتقدات بشأن الأنشطة الرياضية التي يمكن أو لا يمكن أن تشترك فيها المرأة. وخلاصة القول، أتيحت للمرأة في ساموا طوال السنين فُرص قليلة للاشتراك في مبادرات الألعاب الرياضية التي هيمن عليها الذكور تقليديا. وتدعم الحكومة الدفع إلى زيادة عدد النساء المشتركات في الألعاب الرياضية التنافسية من خلال خطط وسياسات وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ورابطة ساموا للجنة الأوليمبية الوطنية للألعاب الرياضية والهيئات الرياضية الوطنية. وأصبحت المرأة نشطة في ألعاب رياضية تعتبر تقليديا مناسبة للرجل، مثل الرغبي، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو والجودو. بيد أن معظم الفرص تقتصر على مناطق الحضر التي تتركز فيها المرافق والمسابقات(). وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في عدد النساء اللائي يؤدين أدوارا قيادية وإدارية في المنظمات الوطنية للألعاب الرياضية على مدى السنوات الأخيرة مثل رابطة كرة الشبكة (رئيسة)، ورابطة ساموا للجنة الأولمبية الوطنية للألعاب الرياضية (ساسنوك) (يتعين أن يكون 10 في المائة من الأعضاء من الإناث)، ورغبي النساء، والهوكي، ورياضة القوارب الشراعية/رياضة اليخوت والسباحة. وتنمية المرأة والألعاب الرياضية تعوقها القيود المالية بالنظر إلى أن الحكومة تخصص دائما مزيدا من المساعدة المالية فضلا عن مدى الرعاية المقدمة من المنظمات الخاصة للألعاب الرياضية للرجال والهيئات الرياضية بالمقارنة بتلك المتعلقة بالنساء.
	13-5 تغير المناخ - الحد من خطر الكوارث والتكيف

	أُخذ تغير المناخ في الحسبان في عمل قطاع البيئة منذ عام 2005 بوصفه قضية ناشئة بالنظر إلى آثاره الجنسانية. وأصبحت ساموا موقَّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 وأعقب ذلك التصديق على الاتفاقية في عام 1994. وفي عام 1998، وقَّعت الحكومة بروتوكول كيوتو وصدقت عليه في عام 2000. وتمثل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة مركز التنسيق الوطني لرصد التقدم المحرز في تنفيذ هاتين الاتفاقيتين. وحتى الآن، قدمت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التقرير الأول وفي أوائل آذار/مارس 2009 تماما، قدمت تقارير الرسائل الوطنية الثانية لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي أوردت فيها بالتفصيل ما قامت به الحكومة لمعالجة شواغل تغير المناخ في ساموا. وفي عام 2005، أقرت حكومة ساموا خطة تكيف وطنية للاسترشاد بها في وضع استراتيجيات التكيف في ساموا. وتتألف خطة التكيف الوطنية من 9 مخططات مشاريع مرتبة حسب الأولوية من المشاورات على نطاق البلد. ويُعهد إلى عدد من المشاريع الآن تنفيذ بعض المخططات وجاري تنفيذ هذه الخطة().
	وتتضمن استراتيجية تنمية ساموا للفترة 2008-2012 عددا من الأنشطة ذات الصلة بتخفيف حدة تغير المناخ. وتتضمن هذه الاستراتيجية التزاما بـ ”تحقيق تخفيضات هامة في غازات الدفيئة” عن طريق “استخدام الطاقة المتجددة وكفاءات الطاقة، والنقل المستدام وتوعية الجمهور بأهمية تخفيض غازات الدفيئة“().
	13-5-1 السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ

	وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في أوائل عام 2008، التي توفر ”إطار عمل وطني لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره على نحو فعال ومستدام“. وفيما يتعلق بالتخفيف، تتضمن السياسة الالتزام العام بتشجيع التخفيف في جميع القطاعات. وتتضمن استراتيجيات التخفيف الأخرى البارزة إشراك ساموا في مشاريع تبادل حقوق انبعاثات الكربون وآلية التنمية النظيفة؛ وتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة؛ وتقديم الحوافر المالية من أجل التخفيف(). 
	13-5-2 الاستراتيجية الوطنية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

	يتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في ”تخفيف أثر تغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم العمل العالمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بل أيضا تعزيز الاقتصاد الوطني بالتشغيل الكفء للقطاعات ذات الصلة المنتجة لغازات الدفيئة“().
	13-5-3 السياسة الوطنية للطاقة

	اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للطاقة في حزيران/يونيه 2007، بالرؤية الشاملة التالية: ”تحسين نوعية الحياة للجميع بالحصول على خدمات وإمدادات الطاقة التي يعول عليها، والمعقولة التكلفة والسليمة بيئيا“. والأهم من ذلك، يتعين متابعة هذه الرؤية من خلال هدفين:
	• ”زيادة حصة الإنتاج الكبير من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2030“؛ و
	• ”زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خدمات وعرض الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030“.
	وتتضمن السياسة عددا من الاستراتيجيات ذات الأهمية الخاصة للتخفيف، بما في ذلك: تنمية موارد طاقة السكان الأصليين؛ وتنمية موارد وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، ونقلها وتوزيعها؛ وإدارة جانب الطلب؛ وتشجيع خيارات النقل الكفء. وفيما يتعلق بالسياسات والقوانين ذات الصلة بالغابات، فإن غابات ساموا ينظمها قانون الغابات (1967) وأنظمة الغابات (1969)، ويركز كلاهما في المقام الأول على إدارة الغابات من أجل قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية. ومع ذلك، وافق مجلس الوزراء في أوائل عام 2007 على اقتراح بحظر جميع عمليات قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية. وسيضفي قانون إدارة موارد الغابات أثرا قانونيا على قرار مجلس الوزراء هذا. والتحول الأخير بعيدا عن قطع الأشجار ونقلها للأغراض التجارية إلى صيانة الغابات دفع إلى إجراء استعراض للسياسة الوطنية للغابات. وهناك سياسة منقحة بعنوان ”الحراجة لأغراض التنمية المستدامة“ قيد النظر حاليا. والمحور الرئيسي لهذه السياسة التمهيدية هو متابعة فرص تبادل حقوق انبعاثات الكربون كوسيلة لتشجيع صيانة الغابات بشكل أكبر والمساهمة في تخفيف تغير المناخ().
	13-6 السياسات الوطنية الأخرى

	هناك طائفة من السياسات الوطنية الأخرى ذات الأهمية لجهود التخفيف التي تبذلها ساموا بما في ذلك: السياسة الوطنية لاستخدام الأراضي؛ والسياسة الوطنية المتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي؛ والسياسة الوطنية المتعلقة بالنفايات؛ وأنظمة حماية طبقة الأوزون، وطائفة من السياسات والخطط المنفذة في القطاعات الأخرى، بما في ذلك المياه والزراعة().
	المادة 14: المرأة الريفية
	14-1- ممثلات الحكومة

	تنسق شُعبة المرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية شبكة ممثلات الحكومة اللائي يضطلعن بدور ضابطات الاتصال بين الحكومة والقرية. وكل من ممثلات الحكومة ترشحها اللجنة النسائية في قريتها ثم تُقدم الترشيحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتدفع الحكومة 125 تالا ساموا (50 من دولارات الولايات المتحدة) لممثلات الحكومة كل أسبوعين بمعرفة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ويؤدين دور مراكز التنسيق على مستوى القرية من أجل النهوض بالمرأة وحماية الأطفال لصالح الحكومة وقريتهن. وتوجد 326 قرية تُشكل مستوطنة ساموا وتوجد حاليا 102 ممثلة للحكومة يخدمن القرى التقليدية في يوبولو (حيث تقع العاصمة) و 86 امرأة يخدمن القرى التقليدية في جزيرة سافاي الكبيرة. ولا توجد قرى تقليدية ليس لها ممثلات حكومة عينهن مجلس الوزراء وإن كان يوجد لها عمداء قرى (غالبا من الذكور) يخضعون في إدارتهم أيضا لرعاية وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.
	ويُدار عمل ممثلات الحكومة باستخدام نظام لإدارة الأداء وهو أداة قائمة على النتائج تحدد متطلبات المهام، ومؤشرات لرصد هذه المهام والنتائج المتوقعة من ممثلات الحكومة تمشيا مع الاتجاه الاستراتيجي للوزارة. وتعقد وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية اجتماعات شهرية لممثلات الحكومة وتزود هذه الاجتماعات ممثلات الحكومة بالمعلومات المتعلقة ببرامج التنمية و/أو القضايا التي يجب أن تعرفها المرأة على صعيد القرية. وممثلات الحكومة مسؤولات أمام لجانهن النسائية القروية ولذلك عليهن التزام بنقل جميع المعلومات التي يحصلن عليها من هذه الاجتماعات إلى اللجان النسائية القروية كأحد أشكال بناء القدرات لنساء القرية. ومن المتوقع أيضا أن تكون ممثلات الحكومة في صدارة أي برنامج للتنمية قائم على القرية وبخاصة البرامج التي تستهدف النساء والأطفال. والأمثلة على هذه البرامج هي: برنامج رفاه الأسرة والمجتمع المحلي (برنامج إيغا ما نوو مانويا الذي يركز على التصحاح والنظافة)، وتسجيل المواليد لجميع الأطفال المولودين في القرية، والمياه المأمونة، والبيوت الخالية من التدخين، والاستعداد للكوارث الطبيعية والتوعية بها، وخطط التمويل الصغير جدا والتدريب على سُبل العيش وبناء المهارات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرة والإيدز، ومنع العنف العائلي وغيرها من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها الحكومة. وسَمح أيضا عمل ممثلات الحكومة وشبكة الزمالات النسائية الكنسية باشتراك المرأة الريفية في البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يضطلع بها موظفو وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع مقدمي الخدمات الحكومية الآخرين فيما يتعلق بالفرصة الثانية لتلقي التعليم.
	وتتمثل وظيفة هامة أخرى لممثلات الحكومة في تسجيل جميع المواليد (بمن فيهم المواليد الموتى) الذين يولدون في البيت أو في القرية. وقانون المواليد والوفيات والزواج الحالي الذي عُدل في عام 2002 يضع المسؤولية على عاتق ممثلة الحكومة أو رئيسة اللجنة النسائية في كل قرية في ساموا بوصفها واحدة من السلطات القانونية المخولة بتسجيل مواليد ووفيات الأطفال المولودين في محل إقامة لا يُعد مستشفى. وهذا التغيير في قانون المواليد والوفيات والزواج يتعلق بقدر كبير بالرابطة الوثيقة لممثلات الحكومة مع المولدات التقليديات اللائي يمارسن عملهن في القرى وجميعهن من الإناث. ومنذ عام 2007، أطرى مكتب المواليد والوفيات والزواج على جهود ممثلات الحكومة والرئيسات لاضطلاعهن بهذه الواجبات بكفاءة بالنظر إلى حدوث تحسن هائل في عملية التسجيل بنسبة تزيد على 75-90 في المائة() من الأطفال المولودين في القرى الذين سجلوا ولهم شهادات ميلاد. بيد أن نسبة الـ 10 في المائة المتبقية ما زالت مثيرة للقلق. وربما يكون العامل المساهم متمثلا في مدى تغطية الممثلة للأسر المعيشية ومن ثم عدم الوصول إلى جميع النساء اللائي يضعن في القرية. والتدريبات على بناء القدرات في عملية تسجيل المواليد تُجريها للممثلات وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ومكتب المواليد والوفيات والزواج كل ستة أشهر.
	14-2 تنمية المجتمع المحلي من أجل المرأة الريفية

	في عام 2008 وحده، مكََّنت المساعدة التمويلية المقدمة من الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية أكثر من 12 لجنة نسائية قروية في المناطق الريفية (يوبولو وسافاي) تضم أكثر من 50 عضوة في كل لجنة، من شراء ماكينات حياكة كجزء من أنشطتهن المدرة للدخل. ويجري تنسيق بعض هذه المشاريع بواسطة كهنوت العائلة الكاثوليكية مع وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بتوفير المدربين المؤهلين لتقديم المساعدة في صنع الثياب والمشغولات اليدوية الأخرى. ويحصل مزيد من المنظمات النسائية القائمة على المجتمع المحلي على التمويل من شركاء التنمية الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، وتسعى للحصول عليه لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع البرامج المدرة للدخل التي تُدار على مستوى القرية، وقد ساعدت هذه الفرص في رفع الروح المعنوية للمرأة ولا سيما من هي في المجتمعات المحلية الريفية فيما يتعلق بالاستفادة بالفرص المتاحة على الصعيد الوطني لمساعدتها في مشاريعها القائمة على المجتمع المحلي. وهذه الجهود تُحدث فرقا في حياة المرأة من ناحية تحسين نوعية حياتها وتحقق بعض الإسهامات الإيجابية لتنشيط اقتصاد القرية. 
	وتنظيم التدريبات المتعلقة بسبل العيش للشابات في القرى الريفية، التي تركز على إدرار الدخل الذي له علاقة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين استمر أيضا منذ التقرير السابق. وقد ساعدت هذه التدريبات أيضا على اشتراك المرأة في برامج التمويل الصغير جدا التي كانت جارية منذ التقرير السابق. ومنذ التقرير السابق، استمرت أيضا في عملها ثلاث منظمات غير حكومية محلية وشركات من القطاع الخاص تُشجع المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة جدا للنساء في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وهذه المنظمات والشركات هي منظمة جنوب المحيط الهادئ لتنمية المشاريع التجارية، وشركة النساء في تنمية المشاريع التجارية، المحدودة، ومركز المشاريع التجارية الصغيرة. وتحصل شركة النساء في تنمية المشاريع التجارية، المحدودة، ومركز المشاريع التجارية الصغيرة على تمويلهما من جهات مانحة مختلفة لتمويل المعونة ومن الحكومة. أما القروض الصغيرة غير المصحوبة بضمان فإن أي مصرف لا يعتبرها صالحة بما في ذلك مصرف ساموا للتنمية().
	وفي عام 2006، صرفت منظمة جنوب المحيط الهادئ لتنمية المشاريع التجارية، وهي ممولة من القطاع الخاص وتدعمها الحكومة أيضا، أكثر من 000 9 قرض صغير لأكثر من 000 6 امرأة بمعدل سداد بلغ أكثر من 96 في المائة. وحتى الآن، صرفت المنظمة ما بلغ مجموع قيمته 26 مليون تالا ساموا في تمويل القروض الصغيرة جدا منذ أن بدأت عملياتها في ساموا في عام 2000.
	14-3 المشاريع القائمة على المجتمع المحلي والمتعلقة بتغير المناخ ونوع الجنس

	أنشئ في عام 2008 ما مجموعه سبعة عشر مشروعا تديره وتنفذه اللجان النسائية القروية تحت قيادة ممثلات الحكومة، كجزء من برامج ’تغير المناخ والتنمية المستدامة‘ التي تضطلع بها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة. وتراوحت هذه المشاريع ما بين زراعة أشجار على السواحل/الشواطئ لوقف تحات الرمال، وإعادة زراعة المانغروف وإصلاح تجمعات مياه القرى. وصُرف من الأموال ما مجموعه 000 400 تالا ساموا على وجه التحديد للجان النسائية من أجل تنفيذ هذه المشاريع. وحتى الآن، يجري حاليا تنفيذ 41 مشروعا تركز على خطط الهياكل الأساسية الساحلية والإدارة وتضم اللجان النسائية والمجالس القروية على حد سواء في 41 قرية (يقوم اختيار القرى على أساس المناطق المعرضة للخطر بسب موقعها الجغرافي ومن ثم تعتبر الأكثر عرضة للخطر).
	14-4 برنامج قطاع المياه

	لضمان حصول المجتمعات المحلية على مياه جيدة، وضعت خطة وإطار عمل قطاع المياه للفترة 2008-2013 بعنوان ”المياه من أجل الحياة“. وستعالج هذه الخطة القضايا والتحديات المتعلقة بعدم كفاية التخلص من المياه المستعملة والتصحاح، وارتفاع مستويات التسريبات، والاستخدام غير المسؤول للمياه وانخفاض مستويات استرداد التكاليف والعمليات غير المجدية من الناحية المالية. وأشار رئيس الوزراء في الخطاب الذي ألقاه في اجتماع المائدة المستديرة لقادة جزر المحيط الهادئ بشأن المياه والتصحاح في مركز طوكيو للتعلم التابع للبنك الدولي إلى أن ”خطة قطاع المياه تعترف بأنه بتنفيذ التحسينات في إدارة موارد المياه والحصول على الإمداد بالمياه والتصحاح، ستخطو ساموا خطوات كبيرة في تحقيق الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والتصحاح الأساسي بصورة مستدامة إلى النصف بحلول عام 2015. وإذا تحقق ذلك، يمكن أيضا تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للتنمية مثل صحة الأم والطفل، والتعليم الابتدائي والقضاء على الفقر“().
	ويجري حاليا تنفيذ مشروع يتكلف عدة ملايين ويمثل جزءا من برنامج الحكومة لدعم قطاع المياه لتحقيق إطار عمل المياه بهدف تحسين إمداد القرى الريفية بالمياه وتحسين شبكات الصرف في المناطق المعرضة للفيضانات في مناطق البلدات. ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بوصفها إحدى الوكالات المنفذة لبرنامج دعم قطاع المياه مسؤولة عن عنصر مشروع المياه المستقلة في البرنامج. ويركز عنصر مشروع المياه المستقلة على استخدام، وحماية وإدارة مستجمعات مياه الأمطار أو أحواض المياه المملوكة للقرية لإمداد القرية بأكملها وكذلك القرى المجاورة التي لا يمكنها الحصول على الإمداد بالمياه الرئيسية بسبب مواقعها الجغرافية. ومشاريع المياه المستقلة هذه تديرها لجنة قروية مختارة يتألف 50 في المائة من أعضائها من الإناث. وقد أنشئت رابطة لمشروع المياه المستقلة مكونة من ممثل واحد عن كل لجنة قروية بدعم من وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية كجزء من برنامج دعم قطاع المياه. وهذه الرابطة ترأسها سيدة، وتقع حاليا مع شُعبة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.
	المادة 15: المساواة أمام القانون
	يُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في إطار المادتين 2 و 3.
	اتخذت وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مع وزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الشرطة وخدمات السجون ومكتب النائب العام موقفا موحدا فيما يتعلق بوضع تشريع وطني لمعالجة قضية العنف العائلي في ساموا().
	الجريمة والعدالة
	2001
	2008
	النسبة المئوية للإناث الضحايا اللائي قدمن شكاوى
	57%
	65%
	النسبة المئوية للذكور الضحايا الذين قدموا شكاوى
	43%
	35%
	النسبة المئوية للمجرمات
	14%
	23%
	النسبة المئوية للمجرمين
	73%
	77%
	المتهمات المدانات
	51%
	12%
	المتهمون المدانون
	70%
	88%
	15-1 القانون والعدالة

	يتسم أداء ساموا فيما يتعلق بالقانون والعدالة بأنه جيد نسبيا. ومع ذلك، هناك أوجه قصور معترف بها فيما يتعلق بالقانون والعدالة، موثقه في تحليل للحالة شامل واستشاري، أجرى عند إعداد خطة ساموا لقطاع القانون والعدالة للفترة 2008-2015: العدالة من أجل ساموا آمنة ومستقرة. وهناك تراكم مزمن في الأعمال غير المنجزة في نظام المحاكم، يتسم بعدم كفاءة النُظم والإجراءات والمرافق المتهدمة. وتعاني وزارة العدل وإدارة المحاكم من حالات النقص في الموظفين منذ أمد طويل. وقد تحسَّن أداء الشرطة، ولكن ما زال يشوبه الفساد، وانعدام الكفاءات التنظيمية ومحدودية قدرات الموظفين في التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. وكثيرا ما تكون الأوضاع في السجون المتهدمة مخالفة للمعاير الدولية وحقوق الإنسان. وهناك عدد ضئيل جدا من المرافق والبرامج لإعادة التأهيل التي توفرها عادة المنظمات غير الحكومية وكثيرا ما يكون الأمن ضعيفا في هذه المرافق. والإصلاح التشريعي تعوقه القدرات المحدودة في مكتب النائب العام. وموارد مكتب أمين المظالم رديئة ونادرا ما تستخدم لمتابعة الشكاوى أو المسائل التي تهم مؤسسات القطاع العام. وهناك طلب شديد على موارد وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية كما أن إشراف جمعية رجال القانون على المعايير والأخلاقيات المهنية للمحامين والقضاة تقيده ميزانية قليلة الموارد().
	وللمحافظة على القانون والنظام وتحسين الوصول إلى العدالة، أقر مجلس الوزراء خطة ساموا لقطاع القانون والعدالة، 2008-2015: العدالة من أجل ساموا آمنة ومستقرة بغية إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية. وتتضمن هذه الخطة أربعة أهداف: (1) سلامة المجتمع المحلي، مع التركيز على الحد من الجرائم، وحفظ الأمن والسجون (مع مواصلة تقديم خدمات إطفاء الحرائق)؛ و (2) الوصول إلى العدالة، مع التركيز على تمكين وتثقيف المجتمع المحلي، والوصول إلى القوانين، وبناء قدرات المحامين والقضاة وتقديم المساعدة القانونية؛ و (3) والعدالة العرفية والقائمة على المجتمع المحلي، مع التركيز على تحقيق الانسجام مع نظام العدالة الرسمي والتكامل مع تطوير الاستخدام الاقتصادي لأراضي السكان الأصليين؛ و (4) النزاهة والحوكمة الرشيدة، مع التركيز على الكفاءة التنظيمية، وبناء القدرات، وإدارة الحالات وتحسين طرق العمل، وإدارة الأداء، والأخلاقيات والحوكمة ومكافحة الفساد. وتتمثل التدابير الأخرى التي ستجري متابعتها في تحسين إدارة الحدود الوطنية للتصدي للإرهاب، وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والأمن البيولوجي والهجرة غير القانونية.
	وحتى الآن، أنشئت لجنة توجيهية لقطاع القانون والعدالة تضم وزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الشرطة وخدمات السجون، ووزارة المالية، ومكتب النائب العام (الرئيس)، ولجنة إصلاح القانون، ولجنة الخدمة العامة، ومظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية، والمجلس الوطني للكنائس، وجمعية ساموا لرجال القانون، وأمين المظالم، ووزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وماتاي (رئيس) ممثل مجتمع محلي. والمبادرات الجارية في سياق خطة قطاع القانون والعدالة تشمل: (1) برنامج حفظ أمن المجتمع المحلي الذي تضطلع به وزارة الشرطة وخدمات السجون الذي ينظر بعين الاعتبار إلى برامج التوعية التي تستهدف المدارس الابتدائية والثانوية، وعقد حلقات دراسية مع قادة القرى والجماعات النسائية بما في ذلك الشباب غير الحاملين للألقاب وزوجاتهم؛ وتعزيز إدارة الموارد البشرية لوزارة الشرطة وخدمات السجون التي شهدت إنشاء وحدة عنف عائلي جديدة تضم ضباطا محددين وموظفين مدربين في إطار المشروع الإقليمي لشرطة منع العنف العائلي الذي تضطلع به الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية لمعالجة قضايا وحالات العنف العائلي.
	15-2 مكتب لجنة إصلاح القانون

	منذ التقرير السابق، يعمل الآن مكتب لجنة إصلاح القانون الذي أنشئ في عام 2008 عملا بقانون لجنة إصلاح القانون لعام 2008 ويمثل محاولة أخرى من الحكومة لضمان تمشى قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. ومكتب لجنة إصلاح القانون يخضع حاليا لتوجيهات النائب العام وإن كان له مديرته التنفيذية وهي سيدة لديها خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء في ساموا. والمكتب مزود بخمسة موظفين يضطلعون بمشاريع صغيرة الحجم. ووقت إعداد التقرير، كانت اللجنة تُجري استعراضا تشريعيا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واستعراضا تشريعيا للامتثال لقانون حقوق الطفل(). ويسعى هذا الاستعراض إلى تسجيل التقدم المحرز في السنوات 2-3 الماضية من ناحية ‘إصلاح القانون’ تمشيا مع التوصيات التي تأكدت في هذين التقريرين. وتعتزم لجنة إصلاح القانون بدء ‘إصلاح القانون’ على ضوء هذه الاستعراضات في نهاية فترة الـ 12 شهرا لجعل تشريعات ساموا متمشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ويجري أيضا استعراض لجميع تشريعات وزارات الحكومة مع التركيز على تحديد الأحكام التمييزية في هذه التشريعات لتعزيز ضمان تمشي جميع تشريعات ساموا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ولجنة إصلاح القانون عضو في لجنة الشراكة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ترأسها وتنسقها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية.
	15-3 برامج إعادة تأهيل المرأة

	في إطار برنامج تالافو، جرى منذ عام 2008 تقديم التمويل لبعض برامج إعادة التأهيل التي نفذتها المنظمات غير الحكومية. وبالمثل، ناقش برنامج تالافو توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وإدارة المحاكم تمهد الطريق أمام مزيد من مشاركة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير برامج اجتماعية لإعادة تأهيل الشباب الجانحين وأسرهم الذين يقضون عقوبتهم في المجتمع المحلي. وتشير البيانات المستدامة من وزارة الشرطة وخدمات السجون إلى أنه في أيلول/سبتمبر 2009، لم يكن من بين نزلاء السجون البالغ عددهم 207 مسجونا إلا 25 من الإناث، حصل 5 منهن على إخلاء سبيل مشروط.
	15-4 قانون عدالة المجتمع المحلي لعام 2008

	هذا القانون الجديد الذي أُقر في عام 2008 نافذ الآن في ساموا. وينص القانون على خيارات لتوقيع عقوبات بديلة وبخاصة فيما يتعلق بالجناة لأول مرة و/أو الجناة صغار السن. والأحكام المتعلقة بإحالة الجناة لأداء الخدمة في المجتمع المحلي وسلطات إحالة الجناة إلى برامج إعادة التأهيل مدرجة أيضا في هذا التشريع الجديد. وباختصار، فإن العنوان الطويل لهذا القانون يوجز ما هو متعلق به وهو تعزيز العدالة الجنائية بتوفير نظام عدالة قائم على المجتمع المحلي يعزز خيارات الأحكام القائمة على المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع().
	وينص القانون بأكمله على آليات كافية لإعادة تأهيل الجناة، وينص أيضا على السجن في الحالات التي يخرق فيها الجاني شرطا لعقوبة خاضعة للإشراف. وهذا المخطط مماثل تماما للآليات المعتمدة في تشريع آخر بشأن العنف العائلي لا يعتبره جريمة إلا إذا حدث خرق لأمر بحماية الأسرة وهو ما يتطلب، في معظم الحالات، أن يحضر الجاني برامج لإسداء المشورة أو إعادة التأهيل(). والجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الجزء من التشريع هو إشراك و/أو الإحالة إلى المؤسسات التقليدية والزعماء التقليديين، مثل ماتاي القرية، ورعاة الأبرشيات والأشخاص ذوي المكانة في المجتمعات المحلية، للمساعدة في برامج إعادة التأهيل أو الإشراف على المتهمين(). وفي سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيسمح هذا التشريع بإعادة إدماج المجرمات في المجتمع المحلي بدون الحاجة إلى قضاء عقوبتهن في السجن. وهو قانون يحتاج مع ذلك إلى تنفيذه بحذر لتكون المجتمعات التي توضع فيها النساء على سبيل المثال، قادرة على العمل مع هؤلاء النساء، وخلافا لذلك يكون هناك خطر تعرضهن للتمييز وسيتعرضن لمزيد من الإيذاء بوصفهن ‘مجرمات’ في المجتمعات القروية.
	15-5 استعراض قانون الأراضي وصكوك الملكية

	تضطلع حاليا فرقة عمل خاصة عيَّنها مجلس الوزراء تحت رعاية وزارة العدل وإدارة المحاكم بمشروع لاستعراض قانون الأراضي وصكوك الملكية. وهناك نية لتعديل الأحكام القائمة حسب الاقتضاء. وتضمن الاستعراض مشاورات مختلفة مع الجمهور بما في ذلك النساء كشريكات على قدم المساواة.
	المادة 16: قانون الزواج والأسرة

	فيما يتعلق بهذه المادة، أوصت اللجنة بأن تولي الحكومة أولوية عليا للتنقيح المزمع للقانون المنظم للزواج، وفسخه والعلاقات العائلية لضمان التمشي مع المادة 16 من الاتفاقية وتمشيا مع التوصية العامة 23 للجنة بشأن الزواج والعلاقات العائلية. وأوصت اللجنة أيضا بأن تضطلع الحكومة بتدابير لزيادة الوعي لمعالجة أنماط السلوك الثقافية التي تميز ضد النساء والفتيات في هذه المجالات.
	ويُرجى الرجوع أيضا إلى الملاحظات الواردة في سياق المادتين 2 و 3.
	16-1 استعراض مرسوم أسباب الطلاق والمتعلقة بالزواج لعام 1961 وقانون الإعالة والنسب لعام 1967

	أجرت وزارة العدل وإدارة المحاكم استعراضا لمرسوم أسباب الطلاق والمتعلقة بالزواج لعام 1961 وقانون الإعالة والنسب لعام 1967 بقصد تعديل أي أحكام في الحالات المناسبة تمشيا مع الاتفاقية على النحو المشار إليه آنفا. ويجري التشاور بشأن النتائج والتوصيات الناتجة عن هذا الاستعراض مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها لكي ينظر فيها البرلمان.
	16-2 برامج العلاقات والتواصل التي تستهدف الشابات

	تواصل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال شُعبة المرأة وشُعبة الشباب تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات النساء فيما يتعلق بقضايا وآثار ‘حمل المراهقات’ الذي كثيرا ما يؤدي إلى الزواج المبكر والتسرب من المدارس مبكرا. وتتراوح هذه البرامج بين بناء احترام الذات، والتواصل وبناء العلاقات، والمهارات الاجتماعية ونصائح تربية الأطفال للأمهات الصغيرات بالفعل. كما أن حلقات العمل المتعلقة بتغيير السلوك والمواقف وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالنساء وأزواجهن، وحلقات العمل المتعلقة بالتسهيل للنساء والرجال على حد سواء والبرامج التلفزيونية تُنظم أيضا في القرى لمعالجة قضية العنف والتمييز غير المقصود ضد المرأة المتزوجة التي تنتقل للإقامة مع عائلة الزوج (نوفو تين) وهناك شعور عام بأنه ما أن تتزوج المرأة وتترك راحة عائلتها هي لتعيش مع الزوج في عائلته، ينخفض مركزها المتمثل في تمتعها بأعلى تشريف لكونها أنثى وكأخت (’فيغيغا أو عهد‘). وهذا التغير في الدور يتعلق بقدر كبير بتوقع قيام المرأة عندما تقترن بزوجها بتقديم الخدمة المتوقعة من الأخ لأخته (أخواته) كعهود لعائلته. وما زال يجري اضطلاع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بخدمات وبرامج أخرى لبناء القدرات تستهدف النساء والفتيات.
	16-3 الفريق البرلماني المعني بالسكان والتنمية

	أنشئ في الآونة الأخيرة فريق برلماني معني بالسكان والتنمية في ساموا تحت إشراف الجمعية التشريعية. ويهدف هذا الحدث الجديد إلى مساعدة جميع أصحاب المصلحة بتدعيم شراكات الدعوة من أجل تعزيز قضايا السكان والتنمية بصورة فعالة لتحسين نوعية الحياة في ساموا. ويرأس الفريق رئيس الجمعية التشريعية ويتألف أعضاؤه من رتبة وزير ومسؤول تنفيذي أول. ويمثل فريق الدعوة هذا تطورا إيجابيا يمكن استخدامه للضغط لتأييد مشروع قانون سلامة الأسرة والتشريعات الأخرى التي تدعم عمل الاتفاقية عند تقديمها للبرلمان.
	16-4 إنفاذ التعليم الإلزامي

	لضمان الإنفاذ الكامل لقانون التعليم الإلزامي وللتصدي للمشكلة المتنامية المتمثلة في الأطفال الباعة في الشوارع أثناء الساعات المدرسية وفي ساعات غير معقولة بالليل، بدأت وزارة التعليم والرياضة والثقافة مشاورات قوية مع الآباء، وقادة المجتمع المحلي، ووزارات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن وضع استراتيجيات لإنفاذ أحكام هذا القانون وجعل التعليم قضية ذات أولوية لجميع الأطفال بمن فيهم ذوو الإعاقة. ويشمل جانب من هذه الجهود تعديل تشريع التعليم الإلزامي الذي عُرض على البرلمان لزيادة العقوبات التي توقع على الآباء والأوصياء الذين يخفقون في الوفاء بمسؤوليتهم الوالدية لإرسال أطفالهم للمدرسة. ويتضمن التعديل أيضا اقتراحا لبرنامج يعفي من الرسوم المدرسية - سيجري بموجبه التنازل عن جميع الرسوم المدرسية للأطفال بين سن 6 و 14 عاما. وتتمثل إحدى القضايا الهامة المتعلقة بهذا الاقتراح في كيفية قيام الوزارة بتنفيذ ذلك متى أصبح قانونا.
	16-5 اتفاقية منظمة العمل الدولية

	صدقت حكومة ساموا من خلال وزارة التجارة والصناعة والعمل على 14 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ووضعت في أولوية جدول أعمالها التشريعي استعراض القانون الحالي للعمل والعمالة لعام 1971. والأحكام ذات الصلة المقرر النظر فيها في هذا الاستعراض تشمل - استحقاقات الأمومة والأبوة للنساء والرجال في القطاع الخاص، التي ستشمل أحكاما متعلقة بإجازة الأمومة بأجر للعاملات بصفة دائمة ومؤقتة على حد سواء.
	16-6 إطار عمل بيواكو للألفية

	أعلنت حكومة ساموا في إطار منتدى قادة المحيط الهادئ التزامها بإطار عمل بيواكو للألفية في عام 2003. وهذا الالتزام يزيد من تعزيز جهود ساموا في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل من خلال الدعوة إلى تعميم حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات وضع السياسات والتخطيط. ولترجمة هذا الالتزام على الصعيد الوطني، أنشئت فرقة عمل وطنية معنية بالإعاقة داخل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأمر توجيهي من مجلس الوزراء للإشراف على العمل المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المشار إليه آنفا. وتمارس فرقة العمل الضغط أيضا من أجل تصديق الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضم أعضاء فرقة العمل، التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، ممثلين عن مكتب النائب العام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومنظمات الكنيسة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
	16-7 الكتيب التشريعي لوضع التشريعات

	في عام 2008، أصدر مكتب النائب العام ‘كتيبا تشريعيا’جديدا ينص على أنه يتعين أن تكون جميع القوانين بما في ذلك التشريعات القائمة، والجديدة، والمستعرضة والمعدلة مكتوبة على نحو محايد فيما يتعلق بنوع الجنس. وبدأت عملية تطبيق هذا الحكم غير التمييزي باستعراض مجالات القانون الجنائي وبصورة أكثر تحديدا المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961.
	16-8 برامج تعزيز فهم وتطبيق المجتمعات المحلية للتشريعات

	أجرت وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مشاورات منتظمة مع سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة لتعزيز القانون والنظام في المجتمعات المحلية، ونظمت برامج توعية وتدريب في المهارات التقليدية والمعرفة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والكنائس وقادة المجتمع المحلي. والتدابير الاجتماعية الأخرى الذي اضطلعت بها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التماسك والانسجام الاجتماعيين في المجتمعات المحلية تشمل تعزيز مهارات التواصل الفعال داخل الأسرة، وتعزيز مهارات التنمية الاقتصادية، وتدعيم الهياكل الاجتماعية التقليدية للقيام بصورة فعالة بمعالجة القضايا الاجتماعية المؤثرة في الأسر والمجتمعات المحلية - قادة القرى، والنساء، والكنائس والمنظمات غير الحكومية وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة(). 
	ولتعزيز مشاركة المجتمع لمحلي، تعاونت وزارة الشرطة وخدمات السجون مع وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لبدء برنامج لحفظ الأمن في المجتمع المحلي داخل مختلف القرى في ساموا. وحفظ أمن المجتمع المحلي هذا يعتمد على الدروس المستفادة من ‘حملة ساموا أكثر أمنا’ السابقة وتسعى هذه المبادرة إلى ضمان عمل قطاع إنفاذ القانون بصورة وثيقة مع المجتمعات المحلية من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لتحديد القضايا والحلول الممكنة لتعزيز مجتمعات محلية أكثر أمنا. 
	وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة بأن تنظر ساموا في التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، يرد فيما يلي استكمال منذ التقرير السابق.
	16-9 الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان

	في التقرير السابق، جرى حث الحكومة على أن تُصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن توافق بأسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. وطُلب إلى الحكومة أيضا أن تقدم تقييما لآثار التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
	وطلبت اللجنة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات، والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة ذات الصلة، أن تُدرج الحكومة معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل.
	وأشارت اللجنة أيضا إلى أن التقيد بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك جرى حث الحكومة على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها حتى الآن، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
	وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة مواصلة النشر على نطاق واسع، وبخاصة للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
	16-9-1- التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة

	ما زال يتعين حتى الآن أن تصدق حكومة ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتكشف الخبرة المكتسبة من التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في ساموا عن أن من الأهمية لشعب ساموا أن يفهم قصد هذه الاتفاقيات وثانيا، إيلاء بعض النظر في التدابير الممكنة التي يتعين العمل بها لضمان التنفيذ التام لأي من هذه الاتفاقيات قبل التصديق عليها. ويرمي هذا إلى تجنب حدوث رد فعل مضاد من عامة الشعب فيما يتعلق بالافتقار إلى الوعي بهذه الاتفاقيات وفهمها وعدم استشارتهم أثناء عملية التصديق كما حدث في حالة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والحاجة إلى استشارة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور قبل حدوث التصديق تتعلق بقدر كبير أيضا بقضية تحمل المسؤولية لكي يُصبح تنفيذ هذه الاتفاقيات جهدا جماعيا وليس جهدا لمراكز التنسيق الوطنية الحكومية وحدها. ومنذ التقرير السابق، أحرز بعض التقدم تجاه التصديق على بعض هذه الاتفاقيات. وتقوم منظمات غير حكومية ومنظمات مظلة مثل مظلة ساموا للمنظمات غير الحكومية بتنسيق المساعدة المقدمة من المنظمات الإقليمية مثل قيام الفريق الإقليمي لموارد الحقوق بتدريب مساعدي المحامين في المجتمعات المحلية لأفراد مختارين من الحكومة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي بما في ذلك منظمات الكنيسة. وفي شباط/فبراير 2009، صدقت ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	16-9-2- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

	بدأت ساموا من خلال عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية وشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملية الحوار بشأن البروتوكول الاختياري وما إذا كان بوسع ساموا التصديق عليه من عدمه. ومن الأهمية بمكان أن يفهم شعب ساموا وكذلك الذين يقودون الحملة البروتوكول الاختياري.
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	التذييلات
	التذييل 1: استعراض الملاحظات الختامية (CEDAW/C/WSM/CC/1-3)
	يتعلق هذا الاستكمال بالفترة التالية لعملية الإبلاغ في كانون الثاني/يناير 2005. ويُرجى الرجوع إلى التقرير المتعلق بمركز المرأة لعام 2001 والاستكمال المتعلق بالاتفاقية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2005 للحصول على معلومات قبل كانون الثاني/يناير 2005، بدءًا بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم المحرز في المجالات التي أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات فيها.
	مجالات القلق الذي أعربت عنه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الإجراء الذي أوصت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	التقدم المحرز في الإجراء الذي اتخذته ساموا
	1 - عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للاتفاقية. ولا تُطبق الاتفاقية بصورة مباشرة في ساموا، كما أنه لا يوجد إطار عمل تشريعي كاف معمول به لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.
	1-1- أن تُدرج الحكومة في الدستور والقوانين المحلية الأخرى ذات الصلة تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.
	1-1- في حين لم تُعدل الحكومة دستورها لعام 1961، أحرز تقدم في مجالات الإصلاح القانوني للتشريعات القائمة والجديدة التي تتضمن: المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961، وقانون العمل والعمالة لعام 1972، وقانون الأراضي وصكوك الملكية، ومرسوم التعليم لعام 1959، ومشروع قانون العنف العائلي (جديد)، وأن تكون جميع التشريعات القائمة محايدة لغويا فيما يتعلق بنوع الجنس، والتشريعات الأخرى المشار إليها في التقرير الدوري لساموا.
	1-2- أن تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل انطباق الاتفاقية بشكل كامل على النظام القانوني المحلي، سواء بتحويل أحكامها بالكامل إلى قوانين محلية أو باعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذها.
	1-2- أجرى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعراضا للامتثال التشريعي لتشريعات جميع البلدان الجزرية في المحيط الهادئ التي صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006. والتقرير المستخلص من هذا الاستعراض يوفر الآن معلومات بشأن توافق تشريعات الدول الأطراف مع الاتفاقية، وكيف يمكن للدول الأطراف من المحيط الهادئ أن تزيد مستويات امتثالها من خلال مجموعة من المؤشرات التي وضعناها كجزء من هذا الاستعراض.
	وفيما يتعلق بساموا، أجرت الحكومة من خلال وكالاتها الرئيسية عددا من المشاورات مع أصحاب المصلحة لاستعراض التشريعات القائمة تمشيا مع استعراض الامتثال. وتضمنت هذه التشريعات المرسوم بقانون الجرائم لعام 1961، وقانون العمل والعمالة لعام 1972، وقانون الأراضي وصكوك الملكية لعام 1981.
	وأيضا في عام 2006، أنجزت الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية استعراض تشريعي لامتثال جميع القوانين في ساموا ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل. وعلى غرار العمل الذي تم فيما يتعلق باستعراض الامتثال التشريعي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بدأ مكتب لجنة إصلاح القانون استعراضات لجميع القوانين مستخدما استعراضات الاتفاقيات كمادة مرجعية.
	وقامت وزارة العدل وإدارة المحاكم بتسهيل استعراض لقانون الإعالة والنسب وقانون الطلاق والزواج.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	2 - لا يوجد إطار زمني أو نقاط مرجعية لبذل جهود الإصلاحات القانونية لتحقيق تطابق التشريعات المحلية مع الاتفاقية. وبرغم إقرار قانون إصلاح القانون في عام 2002، لن يؤسس المكتب بعد لعدم توفر الموارد.
	2-1- أن تطبق الحكومة بدون إبطاء خطة تشتمل على جدول زمني واضح وأولويات من أجل تنقيح التشريعات التمييزية القائمة، وإعداد مشاريع قوانين جديدة وتقديمها إلى البرلمان من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
	2-1- أنشأ مكتب لجنة إصلاح القانون مكتبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وهما يعملان في مجموعة متنوعة من المشاريع لاستعراض التشريعات القائمة لضمان تمشيها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	3 - يحتاج انتشار العنف العائلي إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة.
	3-1- أن تطبق الحكومة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي الذي يعتبر شكلا للتمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تشريعات لمنع العنف ضد المرأة، وتوفر الحماية، وخدمات الدعم وإعادة التأهيل للضحايا ومعاقبة المذنبين. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى التوصية العامة 19.
	3-1- يتضح التزام الحكومة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال وضع إطار العمل الوطني للنهوض بالمرأة في الفترة 2008-2012. ويتضمن إطار العمل هذا عنصرا محددا بشأن العنف المرتكب على أساس نوع الجنس الذي يتضمن العمل بشأن إطار العمل القانوني، والخدمات الاجتماعية المتاحة للمرأة من خلال الاقتراح المتعلق بوضع نظام بروتوكول/استجابة مشترك بين الوكالات من أجل النساء والأطفال، وبرامج تثقيف وتوعية وقائية للمجتمع المحلي.
	وفيما يتعلق بالتشريع، وضع مشروع قانون جديد لسلامة الأسرة (للعنف العائلي على وجه التحديد) بتعاون وثيق مع عدد من أصحاب المصلحة منذ آذار/مارس 2009، وهو معروض حاليا على النائب العام بقصد عرضه على البرلمان لقراءته الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
	3-2- ينبغي أن تكفل الحكومة إتاحة المأوى لجميع النساء ضحايا العنف العائلي. وتدعو الحكومة أيضا إلى كفالة توعية المسؤولين العموميين، وعلى وجه الخصوص موظفي إنفاذ القانون، والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتدريبهم بقدر كاف للاستجابة لها.
	3-2- يوفر فريق ساموا لدعم الضحايا بوصفه منظمة غير حكومية مأوى لضحايا العنف، والهيكل الأساسي لهذا المأوى يمثل مساعدة مقدمة من الحكومة. وتبرعت الحكومة من خلال المســاعدة المقـــدمة مــن صندوق الأمــم المتحــــــدة للسكان كجزء من مشروع العنف المرتكب على أساس نوع الجنس الذي يقع مقره في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية، بمبلغ 000 75 تالا ساموا لتغطية تكاليف إنشاء فريق
	تكاليف إنشاء فريق ساموا لدعم الضحايا. وهذا يشمل أيضا مساعدة مالية أخرى لإنشاء المأوى. وتوجد الآن وحدة عنف عائلي في وزارة الشرطة والسجون تتناول جميع حالات العنف العائلي. وقد أنشئت هذه الوحدة بمعرفة برنامج الحماية من العنف العائلي في منطقة المحيط الهادئ، وهو برنامج إقليمي ممول من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية. وهناك جزء من البرنامج يتضمن أيضا تدريب وتوعية ضباط الشرطة على قضايا العنف العائلي وكيف يتصرفون بناء على ذلك.
	وشهدت قطاعات مختلفة بما في ذلك الصحة، وتنمية المجتمع المحلي، والقانون والعدالة عددا من العمليات التثقيفية التي ركزت على العنف العائلي. ويواصل أيضا عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية بوصفها مركز التنسيق الوطني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دفع وتنفيذ البرامج القائمة على المجتمع المحلي والبرامج القطاعية التثقيفية المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	4 - انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك حصول المرأة على الألقاب الأسرية الرفيعة وما يترتب على ذلك من انخفاض تمثيلها في البرلمان. وما زالت القوالب النمطية الاجتماعية - الثقافية والتقاليد القائمة تمنع المرأة من محاولة شغل المناصب العامة، ولا سيما المناصب الانتخابية.
	4-1- يتعين أن تتخذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئات الحكومية المحلية.
	4-1- يمثل القيام في الآونة الأخيرة بافتتاح الجناح النسائي لرابطة برلمانيات الكمنولث انعكسا لالتزام قادتنا السياسيين بزيادة عدد النساء في البرلمان.
	4-2- أن تقوم الحكومات بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار من أجل القضاء على العادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.
	4-2- يستمر أيضا عمل شبكة إينيلاو النسائية للقائدات في هذا المجال من خلال حلقات عملهن، ومناقشاتهن وعمليات تثقيف الناخبين. وبدء تكوين برلمان للشابات كجزء من احتفال الشبكة باليوم الدولي للمرأة يؤكد الالتزام بصنع قائداتنا من النساء في المستقبل من سن صغيرة.
	وتبنى برلمان الشابات التابع لوزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية نفس المبادرة وستظل تُشكل جزءا من احتفالات إحياء الأسبوع الوطني للشباب في ساموا.
	وقد اضطلعت بذلك المنظمات غير الحكومية في المقام الأول. وأدرجت الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية إشارات لبعض هذه القضايا في عمليات بناء القدرات التي أجريت بشأن مهارات القيادة للقائدات والشابات في القرى.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	4-3- تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُجري تقييما بشكل منتظم لأثر تلك التوعية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تحققت.
	5 - حالة المرأة في قطاع العمل والمستوى المنخفض لمشاركتها في قوة العمل. والتشريعات الحالية تمييزية أو تعتورها فجوات مهمة فيما يتصل بالمادتين 11 و 13، كعدم وجود أحكام تتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وبالحماية من التمييز على أساس الحمل وضد التحرش الجنسي في أماكن العمل. ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء الضيق المفرط للنص المتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص وعدم وجود الخدمات الملائمة لرعاية الأطفال.
	5-1- أن تجعل الحكومة تشريعاتها منسجمة مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء وأن تكفل الامتثال لهذه التشريعات.
	5-2- أن تزيد الحكومة من جهودها الرامية إلى معالجة المعوقات التي تواجهها المرأة في الانضمام إلى القوة العاملة وأن تنفذ التدابير الهادفة إلى تعزيز المواءمة بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال.
	5-1- يتضمن العمل في هذا المجال استعراض قانون العمل والعمالة لعام 1972، الذي يجري حاليا.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	5-2- تحت قيادة وزارة التجارة والصناعة والعمل - سمح برنامج جديد أطلق عليه برنامج ساموا للعمل الكريم بإنشاء آلية اتفاق ثلاثية (تتألف من الحكومة، ورب العمل والمستخدم). وهذا النظام واحد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة التي ستعالج مصادر قلق المرأة فيما يتعلق بمسؤوليات العمل والأسرة والعدالة الاجتماعية.
	5-3- أن تستخدم الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية.
	5-3- يُرجى الرجوع إلى 5-1 .
	5-4- أن توفر الحكومة المعلومات بشأن أثر هذه التدابير في تقريرها المقبل.
	ورد شرح كامل في التقرير بشأن التقدم المحرز.
	6 - ما زالت المضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية لاعتلال المرأة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد حالات حمل المراهقات، ومحدودية الجهود الرامية إلى تنظيم الأسرة، وانخفاض معدل انتشار وسائل منع الحمل والافتقار إلى التربية الجنسية في المدارس، برغم حصول المرأة بصورة شاملة على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	6-1- أن تزيد الحكومة الجهود المبذولة لتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لخفض معدلات الخصوبة واعتلال الأمهات.
	6-2- أن تزيد الحكومة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات وأن تروج على نطاق واسع التربية الجنسية التي تستهدف الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
	6-1- تواصل الحكومة من خلال قطاع الصحة، وقطاع التعليم وقطاع تنمية المجتمع المحلي تقديم برامج وخدمات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.
	6-2- يستمر العمل في هذا المجال مع عمل وزارة الصحة من خلال برنامج تنمية صحة المراهقين وعمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج تالافو، وعمل شُعبة المرأة. وتواصل وزارات الحكومة العمل بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.
	6-3- تدعو الحكومة إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية، تشمل الإحصاءات والتدابير المتخذة بشأن اتجاهات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	6-3- تُجري وزارة الصحة استعراضا لسياستها وخطة عملها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لاتخاذ إجراء وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	7 - عدم وجود معلومات إحصائية عن الاتجار بالمرأة.
	7-1- أن تقدم الحكومة في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الثني عن طلب ممارسة البغاء واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ودعم المرأة التي ترغب في ترك ممارسة البغاء.
	7-1- تُجري وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية مسحا بشأن المشتغلات بالجنس والبغاء في ساموا.
	7-2- تُشجع اللجنة الحكومة على تقديم تقارير عن أية دراسات أو مسوحات أجريت، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار ولمساعدة الضحايا.
	7-2- في طور التنفيذ.
	8 - استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج للفتيات هي 16 سنة بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة ممتلكات الزوجية.
	8-1- أن تولي الحكومة أولوية عليا للتنقيح المقرر للقانون المنظم للزواج، والتحلل منه والعلاقات الأسرية، وذلك بهدف ضمان الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية والانسجام مع التوصية العامة 23 للجنة بشأن العلاقات الزوجية والأسرية. وتوصي اللجنة أيضا الحكومة بأن تتخذ  تدابير لزيادة الوعي لمعالجة الأنماط الثقافية في السلوك والتي تميز ضد المرأة والفتاة في هذه المجالات.
	8-1- يجري استعراض قانون الطلاق والزواج.
	وأيضا، تواصل وزارات الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تنفيذ برامج توعية بشأن الممارسات التقليدية الملحوظة التي تميز ضد الفتيات فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية والزواج المبكر.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	9 - في حين تدرك اللجنة أنه يجب أن تتضمن مشاريع التنمية التي قُدمت إلى لجنة التنمية التابعة لمجلس الوزراء تقريرا عن الآثار الجنسانية وتحليلا جنسانيا للمشروع المقترح، لم تُقدم معلومات كافية بشأن الاهتمام الذي أولي لأحكام الاتفاقية في هذه التقييمات.
	9-1- أن تضمن الحكومة استخدام الاتفاقية كإطار عمل لتقييم ملاءمة مشاريع التنمية من منظور جنساني.
	9-1- يُشير عمل وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في الخطة الموحدة الجديدة إلى إجراء تحليل جنساني ومراجعة مراعية للمنظور الجنساني للسياسات، والخطط والميزانيات في الوزارة. وسيستمر هذا مع التحليل الجنساني والمراجعة المراعية للمنظور الجنساني لنفس الوثائق خارج الوزارة.
	9-2- أن تُعد الحكومة قدرات كافية داخلها للاضطلاع بتلك التقييمات في إطار الاتفاقية.
	9-2- أحرز بعض التقدم فيما يتعلق ببناء قدرات الوزارة الحكومية للاضطلاع بهذه التدابير. بيد أن الحاجة تدعو إلى القيام بمزيد من العمل في هذا المجال.
	10- لا تتضمن خطة تنمية ساموا على نحو كاف هدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، حسبما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية، ولا سيما في ضوء ما تقوم به الحكومة حاليا من إصلاح اقتصادي وتحرير للتجارة.
	10-1- أن تجعل الحكومة تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبخاصة تلك التي ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
	10-1- الخطة الجديدة لتنمية ساموا تُشير على وجه التحديد إلى أن السياسة المتعلقة بالمرأة توفر الاتجاه للعمل بشأن النهوض بالمرأة في السنوات الخمس المقبلة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.
	ملحوظة: يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الرابع والخامس للحصول على التفاصيل الكاملة.
	11- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمــييز ضد الــمرأة والتقارير المقدمة من الحكومة بشأن الالتزامات تجاه الاتفاقيـــة وإعلانات ومنـــاهج عمل الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بمواد الاتفاقية.
	11-1- تُشجع اللجنة الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والموافقة في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1، من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة.
	11-1- أُحرز بعض التقدم مع بدء إجراء مناقشات أولية مع شراكة الاتفاقية بشأن البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
	11-2- أن تقدم الحكومة تقييما لأثر التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
	11-2- يُرجى الرجوع إلى التقرير.
	11-3- تدعو اللجنة الحكومة إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.
	11-3- أنجز التقرير (يُرجى الرجوع إلى التقرير للحصول على التفاصيل الكاملة).
	11-4- مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات، والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة، تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
	11-4- كما ورد في 11-3.
	11-5- تُنوه اللجنة بأن الامتثال للصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع نواحي الحياة. ولذا تُشجع اللجنة الحكومة على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
	11-5- صدقت حكومة ساموا على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في شباط/ فبراير 2009.
	11-6- تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ساموا لجعل شعب ساموا بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، واعين بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوبة في المستقبل في هذا الصدد.
	11-6- وزعت نُسخ مطبوعة من الملاحظات الختامية باللغة الانكليزية وبلغة ساموا، ونوقشت. والوصول إليها متاح أيضا من خلال صفحة وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية على الشبكة الدولية.
	11-7- وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبالأخص على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
	11-7- أحرز تقدم ضئيل في هذا المجال المتعلق بالبروتوكول الاختياري إذ أنه حتى مركز التنسيق الوطني يحتاج إلى فهم البروتوكول الاختياري.

