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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

  الدورة الثانية والثالثون
      2005يناير / كانون الثاين10-28

  ساموا: تعليقات ختامية    
ينـاير  / كانون الثـاين   24 املعقودتني يف    680 و   679نظرت اللجنة يف جلستيها       - 1

  ).CEDAW/C/WSM/1-3( يف التقارير الدورية األول والثاين والثالث لساموا 2005
  

  عرض الدولة الطرف للتقارير

أعربت املمثلة يف عرضها عن التزام ساموا منذ أمد طويل باملساواة من حيث مركـز           - 2
وقالت إن ساموا هي أول بلد من بني بلـدان          . املرأة، بالصورة اليت تعكسها قوانينها وعاداا     

وقدمت املمثلة عرضا مـوجزا     . حتفظاتجزر احمليط اهلادئ يصدق على االتفاقية دون إبداء         
للتطورات االقتصادية والسياسية الرئيسية اليت شهدا ساموا ومعلومات مستكملة عن تنفيذ           

  .كل مادة من مواد االتفاقية

 مـن   1اتصل احلكم الوارد بشأن املساواة بني اجلنسني يف دستور سـاموا باملـادة                - 3
. مبوجب القانون وحتظر التمييز على أسـاس اجلـنس        االتفاقية حيث تكفل احلماية املتساوية      

هك فيها تلـك احلقـوق   تويتوفر الضمان لالنتصاف على الوجه الصحيح يف احلاالت اليت تن      
وبينما نالت املرأة حق التصويت يف عـام        . وكثريا ما نظرت احملكمة العليا يف قضايا دستورية       

ية واالحتفاظ ا عند الـزواج مـن    حتققت هلا املساواة يف جمال احلصول على اجلنس        1991
وأشارت املمثلة أيضا إىل جماالت ما زالت يف حاجـة لإلصـالح،            . 2004أجنيب يف عام    

شؤون األسرة والعمالـة واألراضـي      بسيما فيما يتعلق بالعنف املرتكز إىل نوع اجلنس و         ال
  .والقانون اجلنائي
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ون املرأة واتمعـات احملليـة      وقد أُدجمت وزارة شؤون املرأة السابقة يف وزارة شؤ          - 4
وتتوىل الوزارة تنسيق األعمال املتعلقة بتحقيق املساواة بـني اجلنسـني           . والتنمية االجتماعية 

داخل احلكومة من أجل إدماج الشواغل اجلنسانية يف مجيع جوانب الشؤون االجتماعية ويف             
  .كما تتعاون أيضا مع املنظمات غري احلكومية. عملية صنع القرار

ونظرا الزدياد الشكاوى املتعلقة بالعنف املرتيل، تعتزم احلكومـة تعـديل القـانون               - 5
اجلنائي حبيث يصبح االغتصاب يف إطار العالقة الزوجية جرمية كما تنوي سـن تشـريعات               

وقد أُطلقت محلة ترمي إىل حتسـني خـدمات         . تتعلق بالعنف املرتيل وتعديل قانون األسرة     
الفرص لتوظيف املرأة وتنفيذ برامج للتوعية بالشـؤون اجلنسـانية          الشرطة تضمن زيادة يف     

وأصبحت احملاكم أكثـر تشـددا      . وإنشاء نظام جلمع البيانات املتعلقة حباالت العنف املرتيل       
. ألية حالة منها  ) عدم اإلسقاط (أيضا يف التعامل مع حاالت العنف املرتيل واعتمدت سياسة          

  . االجتار باملرأةويوىل اهتمام متزايد أيضا ملسألة

 مقاعد فقط مـن أصـل   3وال تزال نسبة متثيل املرأة يف الربملان متدنية حيث تشغل         - 6
ويعزى ذلك إىل أن أصحاب األلقـاب       . مقعدا بالرغم من تويل اثنني منها لوظائف عليا        49

نصـب  ل مفضال لشغل هذا املاالرفيعة هم املؤهلون للترشيح لعضوية الربملان وأن الرجل ال يز    
ويف الوقت ذاته، تشارك املرأة على مجيع املستويات يف         . بالرغم من بعض التحسن الذي طرأ     

وهي ممثلة  . صنع القرار داخل األسرة يف اتمعات احمللية وداخل احلكومة ويف القطاع اخلاص           
يف أرفع املستويات يف القطاع العام كما تعمل ممثالت احلكومة يف القرى منسـقات فيمـا                

  . باالتصال مع املسؤولني احلكومينييتعلق

 التزام ساموا بتحقيق التنمية االجتماعية للمـرأة وسـاقت    من جديدوأكدت املمثلة   - 7
وقد أصبح التعليم إلزاميا للمرحلة االبتدائيـة وحتقـق         . مثاال لذلك النجاح يف جمال التعليم     

ويعكس معـدل التحـاق     . مالتعليم عموما فيما يتعلق باملشاركة يف حقل التعلي       يف  التكافؤ  
 يف  60 للسكان بينما متثل املرأة نسـبة         األرقام اإلمجالية  البنات باملدارس حىت املرحلة الثانوية    

  .املائة من جمموع امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل

  يف املائـة مـن اقتصـاد       43وتزايد دخول املرأة إىل قوة العمل حيث تشكل نسبة            - 8
ويكفـل  . ن على جمال الصناعة إضافة إىل مهنيت التدريس والتمـريض        ويم.  الرمسي األجور

القطاع العام للمرأة إجازة أمومة ملدة مثانية أسابيع وأخرى بدون مرتب ملدة ستة أشهر دعما               
وتستفيد املرأة أيضا من التسـهيالت االئتمانيـة وبـرامج          . ملشاركتها يف اال االقتصادي   

القروض اليت جتري املوافقة عليهـا للمشـاريع واألنشـطة           أغلبية    هلا التدريب حيث تمنح  
  .التجارية
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 إىل مسألة صحة املرأة فذكرت أنه جيري تنفيذ خطة مخسية وطنيـة              املمثلة وتطرقت  - 9
 اتمعـات احملليـة      وتشمل شراكات  مي اخلدمات الصحية  دللخدمات الصحية تركز على تق    

 احلصول على اخلدمات الطبية باملناطق الريفية       وتساهم تدابري زيادة فرص   . والعيادات املتنقلة 
ترقية اخلـدمات الصـحية     ل برامج   لتنفيذوبينما جيري العمل    . يف حتقيق فائدة مباشرة للمرأة    

  املتعلقـة مـراض األوالوقائية ذات األهداف األكثر حتديدا بالنسبة للمرأة مبا يسمى مبجـال        
 التقدم احملرز فيها يف التحسـن       يتجلىو، تظل صحة األمومة من األولويات       )أسلوب احلياة ب(

  .الذي طرأ على املؤشرات املتعلقة ا

 يف املائة مـن جممـوع       78وانتقلت املمثلة إىل حالة املرأة الريفية اليت تشكل نسبة            - 10
 صنع القـرار علـى مجيـع         يف ذكرت أن املرأة تؤدي دورا هاما     والعنصر النسوي للسكان    

وتتبوأ املرأة اليت حتمل ألقابا رفيعـة       . القروية يف إطار اهلياكل     املستويات داخل أنظمة السلطة   
املرأة هي صانعة للحياة املرتلية جبانـب       و. مناصب عليا يف جمالس القرى وتشارك يف إدارا       

. امتالكها لألعمال التجارية الصغرية وشغلها للوظائف املدرة للدخل يف املنـاطق احلضـرية            
 للحصول على اخلدمات الصحية وبرامج التدريب والتثقيـف          جيدة للمرأة إمكانيات وتتوفر  

من خالل خدمات اإلرشاد اليت تقدمها احلكومة بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة               
  .واجلماعات التقليدية يف القرى

ويف اخلتام أكدت املمثلة أن ساموا تظل ملتزمة بالتنفيذ الناجح لالتفاقيـة بصـورة                - 11
  .ها وأعربت عن التزامها التام بتحقيق املساواة للمرأةتتسق مع روح تقاليد

  
  تعليقات اللجنة اخلتامية

  مقدمة

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بالتصديق على االتفاقية دون حتفظات وتعـرب              - 12
عن تقديرها للدولة الطرف على تقدمي التقرير الدوري األول والثاين والثالث املوحد لكنـها              

رها للدولـة   وأعربت اللجنة عن تقـدي    . سف لفوات أوان تقدمي تلك التقارير     تعرب عن األ  
 كتابية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل            الطرف على تقدمي ردود   

الدورة التابع للجنة وعلى البيان الشفوي الذي قدم املزيد من التوضيح والتفاصـيل املتعلقـة           
  .يف جمال تنفيذ االتفاقيةبأحدث التطورات 

وهنأت اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد رفيع املستوى برئاسة كبري املـوظفني               - 13
التنفيذيني يف وزارة شؤون املرأة واتمعات احمللية والتنمية االجتماعية ضم يف عضويته النائب             

ى بني أعضـاء اللجنـة      وأعربت عن تقديرها للحوار الصريح املهين والبناء الذي جر        . العام
  .لإلجابات الدقيقة اليت وفرت املزيد من الرؤية النافذة للحالة احلقيقية للمرأةووالوفد 
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 الطرف مع املنظمات غـري احلكوميـة        الدولةرحبت اللجنة بالتشاور الذي أجرته      و  - 14
  .النسائية ومنظمات اتمع املدين األخرى فيما يتعلق بإعداد التقرير

  
  جيابيةاجلوانب اإل

 تنميـة الترحب اللجنة بإنشاء الوزارة املوحدة لشؤون املرأة واتمعـات احملليـة و             - 15
 يف ساموا اليت تتعاون مع الوزارات احلكومية األخرى واملنظمات غري احلكوميـة             االجتماعية

 وترحب أيضا مبوافقـة احلكومـة يف      . يف جمال تنفيذ االتفاقية من خالل شعبتها املعنية باملرأة        
يف مجيع القرى من أجـل      ) موظفات االتصال ( على اختيار ممثالت للمرأة      2004مايو  /أيار

  .دعم النهوض باملرأة وال سيما يف املناطق الريفية

 تشريعية وحتديد عدد من ااالت       تنقيحات تثين اللجنة على الدولة الطرف إلجرائها       - 16
. ا من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنسـني  يف القانون بغية إدخال املزيد من اإلصالحات عليه    

 كما ترحب باعتماد قـانون      2002وترحب اللجنة بسن قانون جلنة اإلصالح القانوين لعام         
 الذي ينص اآلن على املساواة بني الرجل واملرأة مبـا يتعلـق بانتقـال               2004اجلنسية لعام   
  . األجنيب الزوجاجلنسية إىل

علها التعليم االبتدائي إلزاميا وللتقدم احملرز يف تنفيـذ         تشيد اللجنة بالدولة الطرف جل      - 17
وتشيد اللجنة أيضا   .  من االتفاقية املتعلقة بتعليم البنت واملرأة على مجيع املستويات         10املادة  

  . االرتفاع الكبري يف معدل حمو األمية يف أوساط اإلناث بشأنبالدولة الطرف

ها تدابري خاصة مؤقتـة يف جمـال خـدمات          تشيد اللجنة بالدولة الطرف العتماد    و  - 18
  . يقل متثيل املرأة فيهحيثالشرطة 

  
  اتالرئيسية والتوصيالقلق جماالت 

. تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنتظم واملستمر جلميع أحكام االتفاقية            - 19
لتعليقات اخلتاميـة   ويف الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات اليت مت حتديدها يف ا            

احلالية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقـدمي التقريـر                
ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التركيز على تلك ااالت يف            . الدوري التايل 

ققة يف التقرير الدوري    أنشطتها املتعلقة بالتنفيذ وتقدمي تقرير بشأن اإلجراء املتخذ والنتائج احمل         
لى مجيع الـوزارات ذات     ع التعليقات اخلتامية احلالية     عرضوتدعو الدولة الطرف إىل     . التايل

  .الصلة وإىل الربملان لضمان تنفيذها بشكل كامل

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اشتمال تشريعات الدولة الطرف علـى تعريـف                - 20
كما تشعر بالقلق أيضا ألن االتفاقية ال تطبـق       . من االتفاقية  1للتمييز ضد املرأة وفقا للمادة      
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ضـمان االمتثـال    ل به   معمول الدولة الطرف كما ال يوجد إطار تشريعي         يفبشكل مباشر   
  .ميع أحكام االتفاقيةجل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني الدستور وأي تشريع حملي مناسب آخـر               - 21
وحتث أيضا الدولة الطـرف     .  من االتفاقية  1اشى مع املادة    تعريفا للتمييز ضد املرأة يتم    

على اختاذ التدابري الضرورية اليت تكفل انطباق االتفاقية بشكل كامل على النظام القانوين             
تحويل أحكامها بالكامل إىل قوانني حملية أو عن طريق اعتمـاد تشـريعات             باحمللي سواء   

  .مناسبة لتنفيذها

كومة حددت عدة جماالت ال تتوفر فيها احلماية املناسبة للمرأة          وبينما تالحظ أن احل     - 22
ضد التمييز، وهي حتديدا ااالت املتعلقة بالعنف املرتكز إىل نوع اجلنس، وشؤون األسـرة،             

، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وضع جدول زمين للنقاط املرجعية املتعلقة ببذل             العمالةوقانون  
واللجنة . الضرورية لتحقيق تطابق التشريعات احمللية مع االتفاقية      جهود اإلصالحات القانونية    

، إال أن 2002، يف عـام  م من اعتماد قانون جلنة اإلصالح القانوين     قلقة أيضا من أنه، بالرغ    
  .املكتب مل يؤسس بعد لعدم توفر املوارد

توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخري خطة، تشتمل على جـدول               - 23
ين واضح املعامل وأولويات ظاهرة من أجل تنقيح التشريعات التمييزية القائمة، وإعداد            زم

. مشروعات قوانني جديدة وتقدميها إىل الربملان، من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنسـني             
وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء مكتب جلنة اإلصالحات القانونية، بغية التعجيـل بعمليـة             

جع اللجنة احلكومة على التعاون مع منظمات املـرأة يف جمـال            وتش. اإلصالح القانوين 
  .إعداد جدول أعمال اإلصالحات القانونية وحتديد أولوياا

 تالحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض مجيع القوانني اجلنائية، يف            ويف حني   - 24
 أية اامات تتعلق    “عدم إسقاط ”غضون السنتني القادمتني، واعتماد احملاكم سياسة مفادها        

 تعرب عن اهتمامها بأن انتشار العنف األسري حيتاج إىل اختاذ تدابري ملنع             فهي،  املرتيلبالعنف  
  .ومكافحة األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة

توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخري اسـتراتيجية شـاملة ملنـع                - 25
، الذي يعترب شكال من      مبا يف ذلك العنف املرتيل     أةومكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املر     

ويتعني أن تشـتمل هـذه   . أشكال التمييز ضد املرأة وانتهاكا حلقوق اإلنسان اخلاصة ا      
 تدابري، تتضمن تشريعات أيضا، ملنع العنف ضد املرأة وتوفري احلمايـة            االستراتيجية على 

وتوجه اللجنة االنتباه، يف هذا     . وخدمات الدعم وإعادة التأهيل للضحايا، ومعاقبة املذنبني      
وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالـة إتاحـة         . 19الصدد، إىل توصيتها العامة رقم      

وتدعو الدولة الطرف أيضا إىل كفالـة توعيـة         . ساءمن الن املأوى جلميع ضحايا العنف     
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مسؤويل القطاع العام، وعلى وجه اخلصوص موظفي إنفاذ القانون واجلهـاز القضـائي،             
ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وموظفي الشؤون االجتماعية، توعية كاملـة بشـأن            

  .مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وتدريبهم بشكل مناسب لالستجابة هلا

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار اخنفاض متثيل املرأة يف احلياة العامـة وصـنع                 - 26
، )الزوجيـة (القرار، مبا يف ذلك حمدودية إمكانية حصول املرأة على األلقاب األسرية الرفيعة             

النمطية القوالب  واللجنة قلقة أيضا ألن     . وما يترتب على ذلك من اخنفاض متثيلها يف الربملان        
املناصـب  القطـاع العـام، ال سـيما        مناصب  قاليد ال تزال متنع املرأة من حماولة شغل         والت

  .االنتخابية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري دؤوبة وفعالة لزيادة متثيل املرأة يف               - 27
وتوصـي بـأن تعتمـد    . اهليئات املنتخبة واملعنية يف مجيع جماالت احلياة السياسية والعامة    

 من االتفاقيـة والتوصـية   4 من املادة 1ولة الطرف تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة       الد
.  للجنة، دف زيادة عدد النساء يف الربملان ويف اهليئـات احلكوميـة احملليـة        25العامة  

وتدعو الدولة الطرف إىل القيام حبمالت رفع مستوى الوعي ألمهية مشـاركة املـرأة يف               
ية ويف مناصب صنع القرار، من أجـل القضـاء علـى العـادات              احلياة العامة والسياس  

. مـن االتفاقيـة   ) أ (5و  ) و (2واملمارسات اليت متيز ضد املرأة، وذلك وفقا للمادتني         
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن جتري تقييما بشكل منتظم ألثر هذه اإلجـراءات،              

إىل األهداف املرجوة، وأن تقدم يف      مبا فيها اإلجراءات اخلاصة املؤقتة، لضمان أا تؤدي         
  .تقريرها املقبل معلومات شاملة عن النتائج اليت مت حتقيقها

واللجنة قلقة من حالة املرأة يف قطاع العمل واملستوى املنخفض ملشاركتها يف قـوة                - 28
واللجنة قلقة لكون التشريعات احلالية متييزية، أو تعتورهـا فجـوات مهمـة    .  العاملة العمل
، كعدم وجود أحكام تتعلق باملساواة يف األجر عن األعمال          13 و   11يتصل باملادتني    افيم

املتساوية القيمة، وباحلماية ضد التمييز على أساس احلمل، وضد التحرش اجلنسي يف أمكنـة              
واللجنة قلقة أيضا إزاء الضيق املفرط للنص املتعلق بإجازة األمومة املدفوعة األجر يف             . العمل

  .اخلاص، وعدم وجود اخلدمات املالئمة لرعاية األطفالالقطاع 

 مـن  11تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن جتعل تشريعاا منسجمة مع املـادة          - 29
كما تطلب اللجنة من الدولة     . االتفاقية بدون إبطاء، وأن تكفل االمتثال هلذه التشريعات       

ات اليت تواجهها املـرأة يف دخوهلـا   الطرف أن تزيد من جهودها الرامية إىل معاجلة املعيق     
القوة العاملة، وإىل تنفيذ التدابري اهلادفة إىل تعزيز املواءمة بـني املسـؤوليات األسـرية               

وحتث اللجنة أيضـا الدولـة الطـرف علـى          . ومسؤوليات العمل بني النساء والرجال    
توصـية   مـن االتفاقيـة وال     4 من املـادة     1استخدام تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       
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وتطلـب مـن الدولـة      .  من االتفاقية  11، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ املادة        25 العامة
  .الطرف أن توفر املعلومات بشأن أثر هذه التدابري يف تقريرها املقبل

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن التعقيدات النامجة عن احلمل والوالدة ما تزال إحـدى                - 30
وهي قلقة أيضا بشأن تزايد حـاالت محـل املراهقـات           . ةاألسباب الرئيسية العتالل املرأ   

وحمدودية اجلهود الرامية إىل تنظيم األسرة، واملعدل املنخفض النتشار وسائل منـع احلمـل،    
وانتفاء التربية اجلنسية يف املدارس، وذلك على الرغم من انتشار إمكانية وصـول املـرأة إىل                

واللجنة قلقة أيضا إزاء عـدم      . ة بالصحة اإلجنابية  اخلدمات الصحية، مبا فيها اخلدمات املتعلق     
  .اإليدز/كفاية املعلومات املقدمة بشأن معدالت إصابة النساء بفريوس نقص املناعة البشرية

حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتحسني توفري اخلدمات املتعلقـة              - 31
. بة وحاالت اعتالل األمهات   بالصحة اجلنسية واإلجنابية من أجل خفض معدالت اخلصو       

وتدعو الدولة الطرف إىل زيادة توفري املعلومات املتعلقة بتنظـيم األسـرة إىل النسـاء               
والفتيات وإىل الترويج على نطاق واسع للتربية اجلنسية املوجهة إىل الفتيات والفتيان، مع             

ملناعـة  إيالء اهتمام خاص ملنع حصول حاالت محل املراهقات ومكافحة فريوس نقـص ا            
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات تفصيلية،           . اإليدز/البشرية

تشمل اإلحصاءات والتدابري املتخذة، بشأن اجتاهات إصابة النساء بفريوس نقص املناعـة       
  .اإليدز/البشرية

  .واللجنة قلقة لعدم وجود معلومات إحصائية عن االجتار بالنساء  - 32

ب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات شاملة عـن            تطل  - 33
االجتار بالنساء واستغالل بغاء املرأة، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل الثين عن ممارسة البغاء               

وتشـجع  . واختاذ التدابري إلعادة تأهيل ودعم النساء اللوايت يردن ترك ممارسـة البغـاء          
لطرف على تقدمي تقارير عن أية دراسـات أو استقصـاءات أجريـت،             اللجنة الدولة ا  

  .وكذلك عن التدابري املتخذة ملنع االجتار وملساعدة الضحايا

واللجنة قلقة من استمرار وجود أحكام متييزيـة يف قـانون األسـرة، وبـاألخص                 - 34
ـ            فيما وعلـى وجـه    . اةيتعلق بالزواج، فضال عن استمرار التقاليد اليت متيز ضد املرأة والفت

 سـنة،  16 ين سن املوافقة على الزواج بالنسبة للفتيات ه  بالقلق أل اخلصوص، تشعر اللجنة    
 سنة للفتيان، ومن نظام الطالق املبين على اخلطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن             18 يبينما ه 

  .قسمة املمتلكات الزوجية

تنقيح املقـرر للقـانون     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا لل           - 35
والعالقات األسرية، وذلك دف ضـمان االمتثـال        التحلل منه   الزواج، و  مينظالذي  
عالقـات  بال للجنة واملتعلقـة     23 من االتفاقية واالنسجام مع التوصية العامة        16 للمادة
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تتخذ تدابري زيـادة الـوعي            . الزوجية واألسرية 
  .ة األمناط الثقافية يف السلوك واليت متيز ضد املرأة والفتاة يف هذه ااالتملعاجل

املقترحات اليت قُدمت إىل جلنة التنمية الوزارية جيـب أن          أن  اللجنة  يف حني تقدر    و  - 36
تتضمن تقريرا عن االنعكاسات اجلنسانية وحتليال جنسانيا للمشروع املقترح، فإن املعلومات           

  .ن االهتمام الذي أويل ألحكام االتفاقية يف هذه التقديرات كانت غري كافيةاليت قُدمت بشأ

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن بأن تستخدم االتفاقية كإطار عمـل               - 37
وتطلب أيضا من الدولـة الطـرف أن   . لتقدير مالءمة وضع املشاريع من منظور جنساين  

  . ذه التقديرات يف إطار االتفاقيةتنمي قدرة كافية داخل احلكومة لالضطالع

 على حنو كـاف هـدف       تتضمناللجنة قلقة من أن اخلطة االستراتيجية للتنمية ال         و  - 38
من االتفاقية،  ) أ (2التحقيق العملي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل، حسبما تدعو إليه املادة            

  .رف وعملية التحرير التجاريال سيما يف ضوء اإلصالح االقتصادي اجلاري يف الدولة الط

توصي اللجنة بأن جتعل الدولة الطرف من تعزيز املساواة بني اجلنسـني عنصـرا                - 39
مكونا صرحيا يف خطتها وسياساا اإلمنائية الوطنية املقبلة، وباألخص ما يستهدف منـها             

  .التنمية املستدامة

كول االختياري امللحـق  تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتو        - 40
 مـن   20 من املادة    1باالتفاقية وعلى املوافقة، يف أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة           

  .االتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن أثر التدابري املتخذة لتعزيـز                - 41
 الشواغل املُعرب عنها يف التعليقات اخلتامية الراهنة        املساواة الفعلية للمرأة، وأن ترد على     

وتدعو اللجنة الدولـة    .  من االتفاقية  18يف تقريرها الدوري املقبل املقدم يف إطار املادة         
أكتـوبر  /الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، املتعني تقدميـه يف تشـرين األول             

، 2009أكتـوبر   /ه يف تشـرين األول    ، وتقريرها الدوري اخلامس، املتعني تقدمي     2005
  .2009كتقرير موحد يف عام 

 العمل  ناهجيف االعتبار األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج وم      وإذ تأخذ اللجنة      - 42
اليت اعتمدا مؤمترات األمم املتحدة ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية ذات الصـلة            

ستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر الـدويل      كدورة اجلمعية العامة االستثنائية ال    (
، ودورة اجلمعيـة العامـة      )الدورة االستثنائية احلاديـة والعشـرون     (للسكان والتنمية   

واملؤمتر العاملي ملكافحة   ) الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (االستثنائية املعنية بالطفل    
يتصل بذلك من تعصـب، واجلمعيـة       العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما       



 

05-23818 9 

 

CEDAW/C/WSM/CC/1-3 
 

 تطلب من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا املقبـل            ا، فإ )العاملية الثانية للشيخوخة  
  .معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق املتعلقة مبواد االتفاقية ذات الصلة

 تنوه اللجنة بأن امتثال الدول لصكوك حقوق اإلنسان األساسية السـبعة، وهـي              - 43
حتديدا العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهـد الـدويل            
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري،            
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        

املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،              ضروب املع 
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز متتـع املـرأة              

ولذا، فـإن اللجنـة     . حبقوق اإلنسان العائدة هلا واحلريات األساسية يف مجيع أوجه احلياة         
لى النظر يف التصديق على املعاهدات اليت مل تصبح بعد طرفا فيها،            تشجع حكومة ساموا ع   

وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة            

روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،          مناهضة التعذيب وغريه من ض    
  .واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تطلب اللجنة أن جيري على نطاق واسع نشر التعليقات اخلتامية هذه جلعل شعب               - 44
انيني واملنظمـات النسـائية     ساموا، وباألخص املسؤولني احلكوميني، والسياسيني، والربمل     

ومنظمات حقوق اإلنسان، مطلعني على اخلطوات املتخذة لضمان املسـاواة القانونيـة            
وتطلب اللجنة أيضا مـن  . والفعلية للمرأة واخلطوات املطلوبة يف املستقبل يف هذا الصدد 

احلكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وباألخص على املنظمات النسائية ومنظمات            
حقوق اإلنسان، لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنـة، وإعـالن           
ومنهاج عمل بيجني، والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين،           

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي          : 2000املرأة عام   ”املعنونة  
  .“والعشرين

  


