
(A)    GE.11-10730    180311    220311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

 من مرفق قرار جملس   ) أ(١٥رة  التقرير الوطين املقدم وفقاً للفق        
  ٥/١ حقوق اإلنسان

  *سورينام    

__________ 

ة اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس يف حمتوياهتا ما يعين التعبري عن أي رأي من جانب األمانة العام                   *  
 .لألمم املتحدة

 
 A/HRC/WG.6/11/SUR/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

16 February 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/11/SUR/1 

GE.11-10730a 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  ......................................................................متهيد  - أوالً  
  ٤  ١٢-٦  ...........................................................املقدمة واملنهجية  - ثانياً  
  ٥  ٢٧-١٣  ..................................................معلومات أساسية عن البلد  - ثالثاً  

  ٥  ٢٣-١٣  .......................املوقع اجلغرايف واهليكالن السياسي واالجتماعي  - ألف     
  ٦  ٢٧-٢٤  ..........................................اإلطار القانوين واملؤسسي  -  باء     

  ٧  ١٣١-٢٨  ...............................................تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - رابعاً  
  ٨  ٦٤-٣١  .......................................................حقوق املرأة  - ألف     
  ١٥  ٨٠-٦٥  .....................................................حقوق الطفل  -  باء     
  ١٧  ٨٤-٨١  ...........................................................الشباب  - جيم     
  ١٨  ٩٢-٨٥  ............................................................التعليم  - دال     
  ٢١  ٩٥-٩٣  .....................................................الثقافة والدين  -  هاء     
  ٢١  ٩٧-٩٦  ...................................................املسنون/الشيوخ  -  واو     
  ٢١  ١٠٢-٩٨  .................................................االجتار باألشخاص  - زاي     
  ٢٢  ١٠٥-١٠٣  ....................................................حقوق السجناء  - حاء     
  ٢٣  ١٢٥-١٠٦  ...........................................................الصحة  - طاء     
  ٢٧  ١٢٦  ....................................................املناطق الداخلية  -  ياء     
  ٢٧  ١٣١-١٢٧  ...................................حقوق الشعوب األصلية واملارون  - كاف     

  ٢٨  ١٣٨-١٣٢  ...........................اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - خامساً  
  ٢٩  ١٤٠-١٣٩  ..............................................................أحكام ختامية  - سادساً  



A/HRC/WG.6/11/SUR/1 

3 GE.11-10730 

  متهيد  -أوالً   
ومهمته الرئيـسية   . يتوىل جملس حقوق اإلنسان إجراء االستعراض الدوري الشامل         -١

  .هي تقييم مدى وفاء الدول كافة جبميع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان
.  وعدم قابليتها للتجزئة    ملبدأ عاملية حقوق اإلنسان    ملموساًويشكل هذا النظام تعبرياً       -٢

نفـس الدرجـة مـن      حلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،       ا وتوىل
ويف إطار هذا النظام تتقدم كل دولة عضو لالستعراض         . فضالً عن احلق يف التنمية    االهتمام،  

  .على أساسٍ دوري، وهو مرة كل أربع سنوات
 االسـتعراض   ، موضـوع   يف األمم املتحدة   اً عضو دولةبوصفها  وستكون سورينام     -٣

 ٢باالستعراض الدوري الشامل يف الفترة من      خالل الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املعين        
 يف ١٠وفيما يتعلق بترتيب االستعراض، متثـل سـورينام رقـم          . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  

مايو / أيار ٦ألويل يوم اجلمعة املوافق      يف اجلدول الزمين ا    حيني موعد استعراضها  القائمة، بينما   
ومن املقرر اعتماد التقرير املتعلق بسورينام يـوم        . ٣٠/١٧إىل الساعة    ٣٠/١٤من الساعة   

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٣٠/١٧مايو من الساعة / أيار١٠الثالثاء املوافق 
ـ         اجملموعةوتتألف    -٤ دورة  الثالثية اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل لسورينام يف ال

  .احلادية عشرة للفريق العامل من أوروغواي واجلماهريية العربية الليبية وقطر
  :ونود أن نتقدم بالشكر للهيئات واألشخاص التاليني على إسهامهم  -٥

  :اهليئات  
• Stg. Ilse Henar- Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen 

• Stg. Stop Geweld tegen Vrouwen 

• Nationale Vrouwen Beweging 

• Vereniging van Saramakaanse Gezagsdragers 

• Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname 

• Foundation Human Development/BKO 

• Medische Zending, Primary Health Care Suriname 

• Ministry of Justice and Police: 

• Bureau Vrouwen - en Kinderbeleid 

• Nationaal Bureau Genderbeleid 

• Bureau Familierechtelijke Zaken 

• Jeugd Doorgangscentrum “Opa Doeli” 

• Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma 

• Onder Directoraat Delinquenten zorg 
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• Onder Directoraat Kategoriaal en Maatschappelijk Werk, Ministry of Social Affairs 
and Public Housing 

• Inter- Ministeriële Commissie Mensenrechten 

  :األشخاص  
• Mr. E. Limon LL.M. 

• Ms. S. Chandrikasingh  LL.M. & MBA 

• Ms. J. Vinkwolk  LL.M. 

• Ms. M. Malone LL.B. 

Paramaribo, 1 February 2011 

Ms. Margo Waterval LL.M. & LL.M. 

Consultant 

  هجيةاملقدمة واملن  - ثانياً  
 حكومة سورينام العزم على تعزيز مجيع احلقـوق واحلريـات األساسـية             عقدت  -٦

  .وكفالتها
 قضية محايـة    ، يف الفصل اخلامس منه    ، دستور مجهورية سورينام باستفاضة    تناولوي  -٧

  .واحلرية داخل أراضي سوريناماحلقوق األساسية واحلقوق الفردية 
اخلطـة  شـاملة يف     ى، بوصفها قضيةً  ويرد ذكر حقوق اإلنسان، ضمن أمور أخر        -٨

   .٢٠١١-٢٠٠٦للفترة اليت وضعتها احلكومة اإلمنائية املتعددة السنوات 
وسورينام ملتزمة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، كما ُيستدل على ذلـك مـن               -٩

   .باملعاهدات الدولية، فضالً عن الدستورتشريعاهتا الداخلية والتزامها 
ستعراض الدوري الشامل لسورينام طبقاً للمبادئ التوجيهية العامة وقد صيغ تقرير اال  -١٠

، بصيغتها املعتمدة   ٦/١٠٢إلعداد املعلومات املقدمة من أجل استعراضها، الواردة يف القرار          
وبصياغة سورينام هذا التقرير،    . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧من جملس حقوق اإلنسان يف      

  . قة املتعلقة بتقدمي تقارير بانتظام عن إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسانفإهنا تفي بالتزاماهتا الساب
وتولت كل من وزارة اخلارجية ووزارة العدل والشرطة عقد االجتماعـات مـع               -١١

  .املنظمات املعنية وكذلك صياغة التقرير املذكور
ملنظمات  املؤسسات احلكومية وا   بأخذ اإلسهامات الواردة من   وقد صيغ هذا التقرير       -١٢

فأُجريت مشاورات خالل خمتلف مراحل صـياغة التقريـر         .  يف االعتبار  غري احلكومية املعنية  
وستستمر هذه املشاورات طوال فترة إعداد سورينام ملرحلة احلوار التفـاعلي مـن عمليـة               

  . االستعراض الدوري الشامل



A/HRC/WG.6/11/SUR/1 

5 GE.11-10730 

  معلومات أساسية عن البلد  - ثالثاً  

  ن السياسي واالجتماعيالكياملوقع اجلغرايف واهل  - ألف  
تقع سورينام، بعاصمتها باراماريبو، يف اجلزء الشمايل الشرقي من أمريكا اجلنوبيـة              -١٣

وحيّدها .  درجة غرباً  ٥٦ و ٥٤عرض درجتني وست درجات مشاالً وخطي طول        بني دائريت   
. ازيـل جنوبـاً   اً وشرقاً على التوايل، والرب    باحمليط األطلسي مشاالً، وغيانا وغيانا الفرنسية غر      

، ٢كـم  ١٦٣ ٨٢٠وتبلغ مساحة البلد، اليت تغطيها الغابات االستوائية املطرية بكثافة، قرابة           
   . إىل عشر مقاطعات إداريةوتنقسم

وُعـّين ممثـل للـشعب يف       . ١٦٦٧هولندية يف عام    مستعمرة  وأصبحت سورينام     -١٤
وقـد ُشـكِّلت    . ١٩٤٨ عام للرجال والنساء يف عـام     وأخذ بنظام االقتراع ال   ،  ١٨٦٦ عام

 وجيزة وأُجريت أول انتخابات عامة   األحزاب السياسة األوىل بعد احلرب العاملية األوىل بفترةٍ       
   .١٩٤٩ يف عام
 ١٩٥٤ مملكة هولندا يف عام      مركز االستقالل الذايت ضمن   وحصلت سورينام على      -١٥

بعـده كانـت   وقبل االسـتقالل و . ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين ٢٥وأصبحت مستقلة يف    
 غالباً  نشأالسياسة يف سورينام ُتدار من جانب عدد كبري من األحزاب االئتالفية، اليت كانت تُ             

، ١٩٨٠فربايـر   / شـباط  ٢٥الذي وقع يف     االنقالب العسكري    عقبو .على أُسس عرقية  
 وأسفرت االنتخابات العامة اليت أُجريـت يف        .١٩٨٧العسكريون يف السلطة حىت عام       ظل
، ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ن تويل حكومة مدنية السلطة مرةً أخرى حىت          ع ١٩٨٧ عام

مث أُجريت بعد ذلك انتخابات عامة وحـرة ونزيهـة يف           . عندما وقع انقالب عسكري آخر    
  . ٢٠١٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩١األعوام 

  وقد أُدخل عليه آخر تعـديل يف       ١٩٨٧ويرجع الدستور احلايل لسورينام إىل عام         -١٦
ومجهورية سورينام هي دولة دميقراطية، قائمة على سيادة الـشعب واحتـرام            . ١٩٩٢ عام

 مـن دسـتور مجهوريـة       ١ من املادة    ٢احلقوق واحلريات، على النحو املذكور يف الفقرة        
  . للدستورُتنفذ وفقاًهي والسلطة السياسية بيد الشعب و. سورينام

يف إرسـاء   سورينام  مبشاركة ومتثيل شعب    وتتسم الدميقراطية السياسية يف سورينام        -١٧
سعياً إىل إدامة هـذا     واإلدارة  نظام سياسي دميقراطي، وكذلك باملشاركة يف عملييت التشريع         

ومجهورية سورينام هي   . ٥٢ من املادة    ٢ النحو املذكور يف الفقرة   النظام وتوسيع نطاقه على     
اطي من مستوى إقليمي من الـدوائر        إذ يتألف هيكلها الدميقر    غري احتادية غري مركزية،   دولة  

وفقـاً للتـشريعات     وظيفتها وتنظيمها واختصاصاهتا وإجراءاهتا   ُيرسي القانون     اليت احلكومية
  ).١٥٩املادة ( الدميقراطية التشاركية والمركزية احلكومة وملبدأي
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والرئيس هو رئيس دولة مجهورية سورينام، ورئيس جملس األمن القومي، والقائـد              -١٨
كما يتوىل الرئيس إدارة السياسة اخلارجيـة       . لى للقوات املسلحة، ورئيس جملس الدولة     األع

وُينتخـب  . جلمهورية سورينام وتوجيه مجيع اجلهود الرامية إىل تطوير النظام القانوين الدويل          
  . ةالوطنيقبل اجلمعية الرئيس ملدة مخس سنوات من 

 ١٧ جمللس الوزراء، الذي يتـألف مـن   ويتوىل نائب الرئيس إدارة العمليات اليومية   -١٩
  . وزيراً، وهو أعلى جهاز تنفيذي وإداري يف احلكومة

 ٥١ من   اجلمعيةتألف  تو.  على عمل احلكومة وفقاً للدستور     ة الوطني اجلمعيةشرف  تو  -٢٠
  . عضواً، ُيختارون على مستوى املقاطعات بانتخاب دميقراطي حر ملدة مخس سنوات

 من املنظمات الدولية، من بينها األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر     وسورينام عضو يف عدد     -٢١
   .مجهورية دميقراطية برملانيةوسورينام . اإلسالمي ومنظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية

فوفقاً ملكتب اإلحصاء السورينامي، يقّسم    . وسورينام جمتمع متعدد األعراق واألديان      -٢٢
، )نـسمة  ١٨ ٠٣٧(اهلنود احلمـر    :  العرقية على النحو التايل     حبسب اجلماعة  فيهاالسكان  
، )نسمة ١٣٥ ١١٧(، اهلندوستان   )نسمة ٨٧ ٢٠٢(، الكريول   )نسمة ٧٢ ٥٥٣(املارون  

، )نـسمة  ٢ ٨٩٩(، القوقـازيون    )نسمة ٨ ٧٧٥(، الصينيون   )نسمة ٧١ ٨٧٩(اجلاويون  
، مجاعات غـري    )مةنس ٢ ٢٦٤(، مجاعات أخرى    )نسمة ٦١ ٥٢٤(مجاعات عرقية خمتلطة    

ويـشكل اهلنـدوس    ). شخـصاً  ٣١ ٣١٨(، سكان مل ُيجيبـوا      )نسمة ١ ٢٦١(معروفة  
 مـن األشـخاص   كـبري  عدد بينما يعتنقواملسيحيون واملسلمون أكثر من نصف السكان،      

  ).من بينهم اهلنود احلمر واملارون واليهود(معتقدات دينية أخرى 
،  واهلولندية هي اللغة الرمسيـة لـسورينام    .وتتحدث كل مجاعة عرقية لغتها اخلاصة       -٢٣

  .وسرانان تونغو لغتها املشتركة

  اإلطار القانوين واملؤسسي  - باء  
وحيدد سـلطات اهليئـات     . يشكل دستور مجهورية سورينام القانون األمسى للبلد        -٢٤

الدستور ويتعني أن تتماشى سائر القوانني واللوائح القانونية مع         . األساسية يف الدولة ويعّرفها   
  .  وباطلةوإال تصبح الغية

وجتسد ديباجة الدستور الضمان الحترام مبادئ احلرية واملساواة والدميقراطية، فضالً            -٢٥
وحيدد الفصالن اخلـامس والـسادس مـن    . عن احلقوق واحلريات األساسية للبشرية مجعاء  

 مـن   ١٠ املادة   وتنص. الدستور خمتلف احلقوق واحلريات األساسية، وكذلك كيفية محايتها       
أن ينظر قاض مستقل    حيق لكل شخص، يف حالة انتهاك حقوقه وحرياته،         "الدستور على أنه    

 ". وحمايد يف شكواه بشكل نزيه وعلين يف غضون فترة زمنية معقولة
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حمكمة الكانتونـات   . ويعترف قانون سورينام بسلطتني خمّولتني إقامة العدل يف البلد          -٢٦
 منه حمكمة العدل العليـا      ٣٩لدستور يف املادة    ي ا حني ُيسمّ لدولة، يف   هي احملكمة األوىل يف ا    

كما تسلّم سـورينام باالختـصاص   . بوصفها أعلى سلطة منوط هبا إقامة العدل يف سورينام      
تفسري معاهـدة تـشاغواراماس      يف   كمة العدل لدول اجلماعة الكاريبية    القضائي األصلي حمل  

  .  تسوية املنازعات يف البلدان األمريكية حلقوق اإلنساناملنقّحة وباالختصاص القضائي حملكمة
وللهيكل األساسي حلقوق اإلنسان يف مجهورية سورينام مكّونات قانونية ومؤسسية            -٢٧

الدسـتورية والقـوانني الوطنيـة      التنظيمية  ويشمل املكوِّن القانوين اللوائح     . على حد سواء  
كوِّن املؤسسي، فيتألف من مؤسسات حكوميـة       أما امل . لسورينام، وكذلك التزاماهتا الدولية   

  . ومنظمات غري حكومية معنية مبختلف جماالت حقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسان ومحايتهاتعزيز   - رابعاً  
ويف العـام   . ، أنشأت وزارة العدل والشرطة مكتب حقوق اإلنسان       ٢٠٠٨يف عام     -٢٨

ة املتعلقة حبمايـة    لسياسطة ا الدعم من أجل تنفيذ خ    تقدمي  " خطة باسم    صيغ مشروع نفسه،  
، وجرى " احلماية القانونية وحقوق اإلنسان، ومكافحة الفساد- احلقوق والسالمة القانونيتني

  .التوقيع عليه مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
فأُنشئ جملس معين باملشروع يتألف من      . ٢٠٠٩وقد بدأ تنفيذ هذا املشروع يف عام          -٢٩

مج األمم املتحدة اإلمنائي، ووزارة العدل والـشرطة، ووزارة اخلارجيـة،    ربنااملدير القطري ل  
ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون االجتماعية واإلسكان العام، ووزارة التنميـة اإلقليميـة،            

ر التكنولوجي والبيئـة، ووزارة التعلـيم والتنميـة         يووزارة الصحة، ووزارة العمل والتطو    
  : عل اإلجراءات التاليةوقد اُتخذت بالف. اجملتمعية
 .‘تقييم االحتياجات يف جمال حقوق اإلنسان‘إجراء دراسة بعنوان  •

 .استحداث منهج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان •

 .إجراء دراسة عن بناء القدرات ملكتب حقوق اإلنسان •

تنظيم برامج تدريب للتوعية تستهدف وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكوميـة            •
 .األصلية واملاروندينية ومنظمات الشعوب واملنظمات ال

 .استحداث استراتيجية اتصال عرب وسائط اإلعالم ملكتب املساعدة القانونية •

تنظيم برامج تدريب يف جمال بناء القدرات تـستهدف إدارة مكتـب املـساعدة               •
 .القانونية وموظفيه
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تعراض الدوري  إقامة جلنة مشتركة بني الوزارات ُتعىن بإعداد التقرير القطري لالس          •
 .الشامل

، فسيتوىل أحد اخلرباء االستشاريني مباشرة األنشطة التالية يف جمال          ٢٠١١أما للعام     -٣٠
  :حقوق اإلنسان واملساعدة القانونية

 .تنفيذ استراتيجية االتصال عرب وسائط اإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان •

 .ساعدة القانونيةتنفيذ استراتيجية االتصال عرب وسائط اإلعالم يف جمال امل •

 .مواصلة برامج التدريب للتوعية •

 .مواصلة برامج التدريب يف جمال بناء القدرات •

إقرار دراسات عليا يف جمال حقوق اإلنسان للخرجيني ملدة عام واحد، تـستهدف              •
 . مسؤوالً حكومياً رفيع املستوى يف جمال حقوق اإلنسان٢٠

  حقوق املرأة  - ألف  
املرأة، وتتناول القوانني الداخلية جوانب خمتلفة من هذه القضية         حيمي القانون حقوق      -٣١

   .ورفاههاتتعلق بضمان سالمة املرأة 

  ة عاممعلومات  -١  
صدقت سورينام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف عـام             -٣٢

 S.G. no. LA41TR/221/1 (4-8)قُدم صك التصديق إىل األمني العام لألمم املتحدة،  (١٩٩٣
 من الدستور، دخلت هذه االتفاقيـة       ٢٧ومبوجب املادة   ). ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٢١بتاريخ  

وبالتصديق . (V.B. 2007, no. 27) ١٩٩٣مارس / آذار٣١حيز النفاذ بالنسبة إىل سورينام يف 
 ز ضدعلى هذه االتفاقية، فقد ألزمت سورينام نفسها بضمان القضاء على مجيع أشكال التميي            

ليـاً علـى    وتعكف سورينام حا.إدراج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف تشريعها الوطين  املرأة و 
   . الوطنيني الرابع واخلامستقرير يضم التقريرينإعداد 
اقية بيليم   واتف بإعالن ومنهاج عمل بيجني   كما وقعت سورينام على االتفاقية املتعلقة         -٣٣

 .عترف البلد بأمهية حقوق اإلنسان    يوبذلك،  . د املرأة  العنف ض  دو بارا املتعلقة بالقضاء على    
وقد ألزمت حكومة سورينام نفسها ال بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فحسب،              

  . بل أيضاً بتحقيق املساواة واإلنصاف الكاملني بني الرجل واملرأة يف اجملتمع
، ٢٠١١-٢٠٠٦ احلكومة للفترة    ويف اخلطة اإلمنائية املتعددة السنوات اليت وضعتها        -٣٤

  . شاملة قضايا بوصفهااجلنسانيةالقضايا ُيشار إىل 
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 ١٩٩٧وأُنشئ املكتب الوطين للسياسات اجلنسانية كإدارة تابعة لوزارة الداخلية يف عام              -٣٥
وأُسندت إىل هذه املؤسسة مهمة تعزيز املساواة بـني اجلنـسني يف            . ١٩٩٨وافُتتح يف عام    

  .سورينام ورصدها
اخلطـة الثانيـة   (وقد أقّرت خطة العمل املتكاملة املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية            -٣٦

وجرى ذلك بالتعاون مع . إنشاء املكتب الوطين للسياسات اجلنسانية) ٢٠١١-٢٠٠٦ للفترة
دف رئيسي هو حتقيق كل من األهداف       هل،  )غري حكومية /حكومية(جهات صاحبة مصلحة    

  .بيجنياإلمنائية لأللفية ومنهاج عمل 
 ة هيئة تنسيق السياس   -  اآللية الوطنية  -  اجلنسانية املكتب الوطين للسياسات  ويشكل    -٣٧

وقد أُنشئ نظام إلدارة الشؤون اجلنـسانية مـزّود         . اجلنسانية الوطنية اليت اعتمدهتا احلكومة    
ويتعاون هذا املكتـب علـى      . جبهات تنسيق للشؤون اجلنسانية يف مجيع وزارات احلكومة       

 من املنظمات  فيما يتعاون تعاوناً وثيقاً مع العديد     ى اهليكلي مع منظمات اجملتمع املدين،       املستو
صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي  ، وصندوق األمم املتحدة للسكان اإلقليمية والدولية من قبيل     

  . أمانة اجلماعة الكاريبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وللمرأة
قوة تأثري مشاركة الرجل واملرأة على قـدم املـساواة،          برينام  وتعترف حكومة سو    -٣٨
 ُتعِمل املساواة بني اجلنسني مع العديد من اجلهات صاحبة املـصلحة     يف صوغ عملية  ترغب  و
وحتظر التشريعات الوطنية التمييز بني اجلنـسني؛ إذ تـنص          ). التابعة للدولة وغري التابعة هلا    (

ُيحظر التمييز ضد أي شخص بسبب املولد أو اجلـنس           ": على ما يلي   ٨ من املادة    ٢الفقرة  
العرق أو اللغة أو الدين أو األصل أو التعليم أو الرأي السياسي أو الوضـع االقتـصادي                  أو
 من قانون   ١٢٦وُيعرَّف التمييز أيضاً يف املادة      ". الظروف االجتماعية، أو أي حالة أخرى      أو

 ٣٥ من املادة    ٢رجل واملرأة إدراجاً صرحياً يف الفقرة       كما يدَرج مبدأ املساواة بني ال     . العقوبات
  ".الرجال والنساء متساوون مبوجب القانون"من الدستور؛ إذ تنص على أن 

وتتألف هذه اللجنـة    . وأنشأت احلكومة اللجنة الوطنية املعنية بالتشريعات اجلنسانية        -٣٩
لة، مبا يف ذلك ممثلـون جلامعـة        من خمتلف ممثلي اإلدارات واجلهات الفاعلة غري التابعة للدو        

مبطـاردة  وقد أعّدت هذه اللجنة مشروع القـانون املتعلـق    . سورينام وللمنظمات النسائية  
، ومشروع القانون املتعلق بالتحرش اجلنسي، ومشروع القانون املتعلق مبنع التحـرش            النساء

لـى الربملـان     معـروض اآلن ع    مبطاردة النـساء  والقانون املتعلق   . اجلنسي يف مكان العمل   
  .عليه للموافقة

  العمالة  -٢  
 إلنشاء املشاريع ترمي  ر التكنولوجي والبيئة استراتيجية     ي وزارة العمل والتطو   وضعت  -٤٠

 نشاط األعمـال التجاريـة      بغية حفز  األعماللسيدات   التدريب   توفريإىل احلد من الفقر و    
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 ووزارة   التجارة والـصناعة    كل من وزارة   وتتيح.  الصغر يف قطاع الزراعة    والبالغةالصغرية  
  . الشؤون االجتماعية واإلسكان العام ووزارة العدل والشرطة فرصاً أخرى يف هذا اجملال

  : وقد أسفرت هذه األنشطة عما يلي  -٤١
   الصغر؛البالغةزيادة عدد صاحبات املشاريع   )أ(  
يركـز علـى    (استحداث برنامج لتوفري املأوى لذوي الدخول املنخفضة          )ب(  

  ؛) واحدسرة املعيشية اليت يعيلها والداأل
  إنشاء صندوق لالئتمان الزراعي لسد الفجوات بني اجلنسني يف هذا اجملال؛  )ج(  
تضافر اجلهود بني وزارة العمل والتطور التكنولـوجي والبيئـة واحلركـة       )د(  

  . النسائية الوطنية يف استحداث مشاريع عمل للمرأة تناسب مهاراهتا

   املنظمات الدوليةالتعاون مع  -٣  
 مـشروع بـشأن     وكالة الكندية للتنمية الدولية، إطالق    البالتعاون مع   ،   حالياً جيري  -٤٢

التجارة والقدرات التنافسية يهدف إىل دراسة األدوار املختلفة لكل من الرجـل واملـرأة يف               
سوق لل رة وحتليل آثار نظام التجارة احل     ن للجماعة الكاريبية  يواالقتصاد املوحد السوق  تنمية  

وتعكف وزارة الداخلية حالياً، بالتعـاون      .  على املرأة   للجماعة الكاريبية  ينواالقتصاد املوحد 
املساواة بـني   "ن  ، على تنفيذ مشروع البحث املعنوَ     صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    مع  

ملشروع جزٌء  وهذا ا . "اجلنسني والعالقة بني اجلنسني ووضع املرأة يف سورينام، حتليل للحالة         
دويل للتدريب املركز الوللمرأة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي من برنامج املفوضية األوروبية و

يف جمال  األوروبية واألمم املتحدة    فوضية  الشراكة بني امل  ‘ن  ، املعنوَ  ملنظمة العمل الدولية   التابع
  .‘التنمية والسالم يف سوريناممن أجل املساواة بني اجلنسني 

  :ف هذا املشروع إىل حتقيق ما يليويهد  
يف املناطق احلضرية والريفيـة     (تقدمي حملة جمملة عن وضع املرأة احلايل يف سورينام           •

 ).والساحلية والداخلية

 .حتديد الثغرات اليت تستلزم املزيد من العمل •

 .رصد حالة املساواة بني اجلنسني يف سورينام •

السياسات وتقدمي التقارير بانتظام يف   توفري مصدر بيانات موثوق هبا ألغراض رسم         •
 .سورينام

 .توثيق التقدم املُحَرز يف جمال النهوض باملرأة يف سورينام •

وُيعىن هـذا   . وقد أُنشئ مكتب لشؤون املرأة والطفل داخل وزارة العدل والشرطة           -٤٣
رة، كما  املكتب بتنسيق السياسات املتعلقة بشؤون املرأة والطفل يف مجيع الُشَعب داخل الوزا           



A/HRC/WG.6/11/SUR/1 

11 GE.11-10730 

اتفاقية القضاء على مجيـع     :  االتفاقيات التالية  تنفيذ مشاريع رامية إىل تنفيذ    يعمل حالياً على    
  . ، واتفاقية حقوق الطفلبيليم دو باراأشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية 

  التوعية  -٤  
سعياً إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اختذت احلكومة، وكـذلك               -٤٤

 من بينها أفراد الشرطة - التدريب لفئاٍت شىت   توفريتدابري منها   عدة  املنظمات غري احلكومية،    
 يف جوانب خمتلفة من ظاهرة العنف املرتيل مـن          - ورجال الدين يف خمتلف اجلماعات الدينية     

وتعقد مؤسسة أوقفوا العنف    . "مركز حقوق املرأة  " و "أوقفوا العنف ضد املرأة   "قبل مؤسسة   
رأة دورات إعالمية وتثقيفية للطالب واألخصائيني االجتماعيني واملعلمـني هبـدف           ضد امل 

ويتاح لضحايا العنـف    . التوعية بظاهرة العنف املرتيل وترويج عالقات صحية بني الشركاء        
  .  واالستشارة وجمموعات املساعدة الذاتيةخدمات التوجيه اإلفادة من املرتيل
تدريب املسؤولني  يف   خرباء   ُتشركدد، إىل أن احلكومة     وينبغي اإلشارة، يف هذا الص      -٤٥

وقد ُدرب رجال الدين املسّجلون بوزارة الداخلية على التعرف علـى ظـاهرة             . احلكوميني
.  تنظيم هذا التدريب   ، بالتعاون مع مركز حقوق املرأة     ،وتولّت وزارة الداخلية  . العنف املرتيل 

 رجـل   ٨٠، ُدرب ما جمموعـه      ٢٠٠٩أبريل  /انفرباير إىل نيس  /ويف الفترة املمتدة من شباط    
  .وجيري حالياً اإلعداد لتدريب سائر رجال الدين وإنشاء شبكٍة منهم. دين

  اهليكل األساسي القانوين حلماية الرجل واملرأة  -٥  
 .٢٠٠٩يوليه  /ُنقّح قانون السلوك األخالقي، الذي أُدمج يف قانون العقوبات، يف متوز            -٤٦

وقد أُلغيت  . أُجريت معاقبة القانون اآلن على االغتصاب يف إطار الزواج        ومن التنقيحات اليت    
األحكام اليت توجب توقيع عقوبة على الشخص الذي يستخدم وسائل منع احلمل أو يقدمها              

  .أو يقدم خدمات ملنع احلمل، كما ُحظرت املنشورات اليت ترّوج منع احلمل
نياً من حيث صياغته، من أجـل محايـة     وقانون السلوك األخالقي اآلن حمايٌد جنسا       -٤٧

ح هذا القانون مبا يتماشى مع أحكام اتفاقيـة األمـم           ُنقّوقد  . الرجل واملرأة على حد سواء    
نـع االجتـار    مب املتعلق   ، مبا يف ذلك الربوتوكول    الوطنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب      

  .لكترونيةإل، ووفقاً التفاقية اجلرائم ايه وقمعه واملعاقبة عل،وخباصة النساء واألطفال ص،باألشخا
 ودخل حيز النفاذ يف     ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران واعُتمد قانون مكافحة العنف املرتيل        -٤٨
 لنفـسي  والعنف ا  قب هذا القانون على العنف املايل والعنف البدين       ويعا. ٢٠٠٩يوليه  /متوز

علقة باألفعال اجلنسية صوص املتكما جيوز تطبيق أحكام هذا القانون على الن      . والعنف اجلنسي 
  .  مكافحة العنف املرتيلقانون تنقيح  حالياًجيريو. ب عليها قانون العقوباتاليت يعاق

، )بوجـه عـام   ( قـانون العقوبـات      ة مراجعتها ومن التشريعات األخرى اجلاري     -٤٩
  .املدين والقانون
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   األساسي املادي كلاهلي  -٦  
الرامي إىل مساعدة النساء ضـحايا العنـف مـن          يتألف اهليكل األساسي املادي       -٥٠

  :اإلجراءات التالية
 توفري دار إيواء للنساء ضحايا العنف املرتيل؛ •

إنشاء حمفل سياسايت للمنظمات احلكومية وغري احلكومية ملناقشة وتقدمي مقترحات           •
 . بشأن سياسات مكافحة العنف ضد املرأة، والسيما العنف املرتيل

خمافر الشرطة اجلديدة واملخافر اليت ُجّددت مرافق خاصة الستقبال         وتتوفر يف مجيع      -٥١
ُيحال  وحبسب مدى خطورة احلالة،   . على انفراد الضحايا وُتتاح هلم الفرصة لرواية قصصهم       

  . منظماتعدة الضحايا إىل 
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦وقد افُتتح مكتب إلعانة الضحايا يف مقاطعة نيكريي يف            -٥٢

 ١٠ يف باراماريبو يف )Bureau Slachtofferzorg(افُتتح مكتب إلعانة الضحايا كما . ٢٠٠٧
ألي شخص وقـع ضـحية    يفتح أبوابه    األخري وهذا املكتب . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

ويقدم املكتب املساعدة العملية    . سنه أو أصله  بصرف النظر عن    جلرمية أو كان شاهداً عليها،      
  . والقانونية والنفسية

 (Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen) "مؤسسة أوقفوا العنف ضد املرأة"وسُتنشئ   -٥٣
املزيد من جمموعات املساعدة الذاتية لضحايا العنف املرتيل من الرجال والنساء على أسـاس              

تعقده مـن   فيما وستساعد هذه اجملموعات املؤسسة  . جتربة جمموعات املساعدة الذاتية احلالية    
وتقدم هذه املؤسسة دورات تدريبية تتراوح مـدهتا بـني أربعـة          . ة وتدريبية دورات إعالمي 

األخصائيني االجتمـاعيني   /ومخسة أيام يف خمتلف جوانب ظاهرة العنف املرتيل للفئات املهنية         
ها هذه املهمـة إىل     وهتدف املؤسسة بأدائ  . وع من العنف  ممن هم على اتصال بضحايا هذا الن      

لتعرف على دالئل العنف املرتيل ومناقشتها، مث إحالة الضحايا إىل          متكني هذه اجملموعات من ا    
وتسفر الدورات التدريبية هذه عـن إقامـة        . أخصائيني حمددين بإمكاهنم تقدمي املساعدة هلم     

ويصبح املتدربون األشخاَص الذين ميكن االتصال هبم       . شبكات ملنع العنف املرتيل ومكافحته    
وستتوىل . ء املتدربني املزيد من التدريب والتوجيه يف هذا اجملال        كما يقدَّم هلؤال  . يف مقاطعاهتم 

  ).كأفراد الشرطة والزعماء الدينيني(احلكومة تدريب فئات خمتلفة يف اجملتمع 

  التوعية  -٧  
اعيني مـن أجـل     م واحملامني واإلخصائيني االجت   املدعني العامني لقضاة و ا تدريب   مت  -٥٤

 ٤٥وقد شاركت   . يز على ما ُيرتكب من جرائم ضد املرأة       بظاهرة العنف والترك  الوعي  زيادة  
امرأة، بناًء على عملية انتقاء عشوائية من شرائح اجملتمع، يف الدورة التدريبية اليت أُجريت يف               

  . ٢٠١٠يناير / حىت كانون الثاين٢٠٠٩نوفمرب /الفترة من تشرين الثاين
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  :ل من قبي، أنشطة توعية يف هذا الصددعدةوقد ُنفذت   -٥٥
تنظيم مركز حقوق املرأة برنامج توعية بظاهرة العنف املرتيل يستهدف مـوظفي             •

 . العاجلةاملساعدة الطبية

. شورة لضحايا العنف املرتيل ومرتكبيه    تدريب الشرطة موظفيها يف جمال إسداء امل       •
 العديد من برامج التدريب ملنع ممارسـة        ‘مؤسسة أوقفوا العنف ضد املرأة    ‘وتقدم  

  .اء عليهالعنف والقض

 .اعتماد القانون املتعلق بالعنف املرتيل •

 قوات الشرطة السورينامية بإنشاء غرف لضحايا العنـف املـرتيل، ووضـع             قيام •
بروتوكول خاص يف هذا السياق، وإنشاء نظام لتقدمي البالغات ونظـام لرصـد             

  .  بالتعاون مع منظمتني غري حكوميتني،ظاهرة العنف املرتيل
وزارات العـدل والـشرطة،     (، وقّعـت سـت وزارات       ٢٠٠٨يو  ما/ أيار ٥ويف    -٥٦
التنميـة  والشؤون االجتماعية واإلسـكان العـام،       والتعليم والتنمية اجملتمعية،    والداخلية،  و

 ةويهدف هذا التعاون إىل حتسني عملية توجيه السياس       . على اتفاق تعاون   )الصحةواإلقليمية،  
ويف هذا الصدد، أُنشئت أيضاً . يل بطريقة منظمةيف كل وزارة والتعامل مع ظاهرة العنف املرت       

وهتدف بعض أنشطة هذه اللجنة إىل تنفيذ التعاون بني         . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥جلنة توجيهية يف    
الوزارات الست وإنشاء شبكة من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا امليدان من أجـل               

وم وزارة العدل والـشرطة بتنـسيق        وتق .التعامل مع ظاهرة العنف املرتيل على حنو متكامل       
  .التعاون هذا

   الدوليةاملنظماتالتعاون مع   -٨  
بالتعاون مع ) وهي منظمة غري حكومية( ،Ilse Henar Hewittمؤسسة تعكف حالياً   -٥٧

على تنفيذ مشروع يهدف إىل القـضاء علـى ظـاهرة           صندوق األمم املتحدة االستئماين،     
خاصـة  (ر منظمـات  الوةً على احلكومة، التزمت عش   وع. التحرش اجلنسي يف مكان العمل    

  . بشأن هذه املسألةبرسم سياسة) وعامة

  صنع القرار  -٩  
 العليا يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد        ة أقلية يف اإلدار   يشكلنال تزال النساء      -٥٨

 من سواء على الرغم من ازدياد عدد اخلرجيات اجلامعيات والنساء احلاصالت على تعليم أعلى
 أما عن القطاع العام، فتتوىل    . وال توجد إحصائيات موثوق هبا بشأن القطاع اخلاص       . الرجال

 يف احلكومة بوتريٍة أسرع، على الرغم من استمرار وجود خلـل يف             أعلىاملرأة اآلن مناصب    
 من قبيل منصيب األمني الدائم      ،يتعلق بأعلى املناصب على اإلطالق    فيما  وأما   .املناصب العليا 

  .، فما زال على البلد قطع شوٍط طويلنائب األمني الدائمو
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 الرامية إىل ضمان متثيل املرأة يف مناصـب         ٥٠/٥٠وقد انضمت سورينام إىل محلة        -٥٩
رسم السياسات وصنع القرارات على قدم املساواة مع الرجل، وتعزيز الـوعي بالـشؤون              

  .بني الرجال والنساء فيما اجلنسانية
ركة املرأة مشاركةً كاملة يف الوظائف العامـة ويف هيئـات التمثيـل             وتعزيزاً ملشا   -٦٠

 احلصص يف سورينام،    حول األخذ بسياسة  السياسية، نظمت وزارة الداخلية حواراً مفتوحاً       
  .‘سياسة احلصص وتعزيز مشاركة املرأة يف السياسة‘: ، بعنوان٢٠١٠فرباير / شباط٢٣يف 
       هذه كل من وحـدة الدميقراطيـة ومؤسـسة         وقد توىل تنظيم متابعة حلقة العمل       -٦١

Ilse Henar Hewittمع وزارة الداخلية ومنتدى الربملان النسائي ومؤسـسة أوقفـوا    بالتعاون 
  .  واحلركة النسائية الوطنيةالعنف ضد املرأة

  احلالة الراهنة  -١٠  
ة اهليكـل   أسفرت التدابري اليت اُتخذت واملشاورات اليت أُجريت حىت اآلن عن تقوي            -٦٢

ج القرارات اليت اُتخذت    ومن بني نتائ  . األساسي اخلاص بتعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف      
  : ما يلي
يف الشركات والـوزارات وغريهـا مـن        (زادت مشاركة املرأة يف عملية التنمية        •

 ؛) احملليةاملؤسسات

، يـة ة اجلمع مرأة منصب رئيس  ا، إذ تشغل    مناصب يف اجلمعية الوطنية   تولت املرأة    •
 ؛ة اجلمعية رئيسة نائبامرأة أخرى منصبو

ُعززت السلطة القضائية بقاضيات، وتتألف السلطة القضائية اآلن من تسعة قضاة            •
 وعشر قاضيات؛

 مشاركة املرأة يف خمتلف جماالت التنمية كصاحبة مشاريع آخذة يف الزيادة؛ •

يدت باملثل على    وز ُحّدث اهليكل األساسي القانوين بإضافة لوائح وقوانني جديدة؛        •
  . اهليكل املؤسسي مؤسستان إضافيتان ملساعدة ضحايا العنف

 التحديات  -١١  

من بني التحديات القائمة يف هذا الصدد، حتسني التعاون بني املنظمات غري احلكومية      -٦٣
واحلكومة، ووضع منهاج للقضاء على االنتهاكات املرتلية، ومدى تـوفري املنظمـات غـري              

 . ت واردة من نساء قد أفدنَ من أنشطة مؤسسة أوقفوا العنف ضد املرأةاحلكومية بيانا

يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد   العليا   يشكلن أقلية يف اإلدارة   وال تزال النساء      -٦٤
ومتكيناً للمرأة، يلزم إحداث تغيريات يف الثقافة السياسية والتشريعات واأليدولوجيـة           . سواء
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 األساس لعدم املساواة بني الرجـل       ، بوجه عام  تشكل العوامل الثقافية  و. بوجه عام اجلنسانية  
  .واملرأة يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

  :ومن التحديات الرئيسية اليت تواجهها املرأة يف سورينام ما يلي  
 يتعلق مبسألة رعاية الطفل؛ فيما معوقات •

 عدم انتظام ساعات العمل؛ •

اطالت عن العمل املنتميات إىل فئات معينة إىل احلافز وروح          افتقار بعض النساء الع    •
    .وظيفة مناسبةاملثابرة لتحّمل طول عملية السعي إىل احلصول على 

  حقوق الطفل  - باء  
، صدقت سورينام على اتفاقية حقوق الطفل، مث قدمت تقارير بعـد       ١٩٩٣يف عام     -٦٥

  .ذلك إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل
، أنشأت وزارة العدل والشرطة مكتب سياسات شـؤون املـرأة           ٢٠٠٧م  ويف عا   -٦٦

  .والطفل ومهمته األساسية تنسيق السياسات املتعلقة بقضايا املرأة والطفل
أحـد التحـديات الـيت    لألطفال ويشكل التصدي لظاهرة اإليذاء البدين واجلنسي    -٦٧
  .تزال قائمة يف هذا السياق ال

 بالغاً حباالت إيذاء جنسي لألطفال، مقارنةً       ٢٢٣رطة  ، تلقّت الش  ٢٠١٠ويف عام     -٦٨
  .٢٠٠٨ حالة يف عام ٣٣٨ و٢٠٠٩ حالة يف عام ٢٦٥  ب

وُيجري مكتب الشرطة لشؤون الشباب ثالث زيارات يف األسبوع ملدارس خمتلفـة              -٦٩
ـ               ة يف باراماريبو واملناطق احمليطة هبا بناًء على جدول مناوبة من أجل تقدمي املساعدة والتوعي

كمـا تعمـل    . بشأن ظاهرة إيذاء األطفال، وطلب أي شكاوى متعلقة هبا والتحقيق فيهـا           
سلطات الشرطة املعنية بشؤون الشباب على التوعية مبـشاكل اإليـذاء اجلنـسي وإدمـان       

  .املخدرات والكحول عن طريق برنامج تلفزيوين أسبوعي
             عمـل   وزارة الـشؤون االجتماعيـة واإلسـكان العـام خطـة           صـاغت وقد    -٧٠

 إىل التوعية أيضاً بشأن قضية سـالمة        هتدف،  جيري تنفيذها اآلن  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  (
البيئة ومعايري اجلودة الالزم اعتمادها يف جمال رعاية الطفل وغريها من حقوق الطفل، عـن               

، ترك الدراسة طريق برامج تلفزيونية تناقش قضايا من قبيل األطفال ذوي اإلعاقة، وحاالت            
وجنوح األحـداث، واألنـشطة     ومرتكيب فعل اإليذاء حبق األطفال، والتشريعات املنقّحة،        

والتعليم يف املناطق الداخلية مـن الـبالد، واإليـذاء          اخلارجية املتعلقة باألحداث اجلاحنني،     
وقد أُجريت دراسـة عـن املعـارف        .  الطويل األجل  ةاجلنسي، والصحة، وختطيط الوزار   
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ات املتعلقة مبستوى معرفة األطفال حبقوقهم وُنظمت حلقات عمل لآلباء          واملواقف واملمارس 
  . ومقدمي الرعاية يف مجيع املقاطعات

  :ومن أفضل املمارسات األخرى اليت تنفذها هذه الوزارة ما يلي  -٧١
 ؛٢٠١٠ يف عام متعددة املؤشرات جملموعاتأُجريت دراسة استقصائية جديدة  •

بالتعاون مع منظمـة األمـم املتحـدة         ،٢٠٠٦عام   يف   لأُجري حتليل حلالة الطف    •
 ؛)اليونيسيف(للطفولة 

، ُعقد اجتماع مع رئيس الربملان، وركّز على        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف   •
 .إيالء األولوية ملناقشة القانون املتعلق بدور إيواء األطفال

 وقد أُحيلت إىل احملاكم     وُتطّبق قوانني خمتلفة ملقاضاة مرتكيب أفعال اإليذاء اجلنسي،         -٧٢
وُحكم فيها يف املتوسط بالسَّجن ملـدة ثـالث         . العديد من قضايا اإليذاء اجلنسي للقاصرين     

  . سنوات
ـ  ممولة من القطاع  ومثة العديد من دور األيتام ودار إيواء واحد           -٧٣ اص لألطفـال   اخل

  . ضحايا اإليذاء اجلنسي
نائي ليشمل فرض عقوبـات علـى بغـاء         ، ُنقّح القانون اجل   ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٧٤

ويبلغ احلد األقصى من العقوبة السَّجن ملدة ست سنوات واحلد األقصى من الغرامة             . األطفال
يف كما حيظر القانون استغالل األطفال . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٣٥ ٧١٤حنو 

ّرر لعقوبة البغاء وبدفع غرامـة       بالسجن بنفس احلد األقصى املق     املواد اإلباحية وُيعاقب عليه   
  . دوالراً ١٧ ٨٥٧تبلغ 
  . (de wet hoorrecht) إليه  قانون بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع٢٠٠٧وأقر يف عام   -٧٥

  جهود التعاون مع املنظمات الدولية  -١  
يتعلـق   فيما   العمل مع احلكومة  ) اليونيسيف(واصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٧٦

  .تدريب ملسؤولني من خمتلف الوزارات اليت تتعامل مع قضايا الطفل وحقوق الطفل البتوفري
ألطفـال، وتقـدم املـساعدة      با اخلاص ٣-٢-١وتشّغل احلكومة اخلط الساخن       -٧٧

طفالً مـن    ٥ ٩٩٨، أفاد قرابة    ٢٠٠٨ويف عام   . واملشورة السرية لألطفال احملتاجني إليهما    
  . طفالً ٩ ٧٨٨ املستفيدين منها  أصبح عدد٢٠٠٩هذه الفرصة، ويف عام 

، أُنشئت جلنة وطنية معنية بالقضاء على مجيـع أشـكال عمـل             ٢٠٠٩ويف عام     -٧٨
األطفال، تتألف من مسؤولني حكوميني، وأشخاص من القطاع اخلاص والنقابات واملنظمات        

بني أصـحاب    فيما   وال تقتصر مهمة هذه اللجنة على بث الوعي       . غري احلكومية واجلامعات  
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 إلجراء حبث يف مجيع أشكال عمل األطفال على         تضع أيضاً النقاط املرجعية   املصلحة، بل إهنا    
  . مستوى البلد بأسره

 ١٠٩، بلغ عدد احلاالت اليت ُمنح فيها األطفال أوصياء قـانونيني            ٢٠٠٩ويف عام     -٧٩
 بلغ عـدد    ٢٠١٠ه  يولي/ إىل متوز  ٢٠١٠يناير  /ويف الفترة املمتدة من كانون األول     . التحا

  .  حالة قيد البت فيها٩٩٩ويف الفترة نفسها كانت .  حالة١١٩احلاالت 

  التحديات   -٢  
يشكل االجتار بالقاصرين واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية حتـديني تواجههمـا             -٨٠

  .احلكومة
  :ومن التحديات األخرى يف هذا اإلطار ما يلي

 .لبلدان اجملاورةل املتامخةيف املقاطعات عدم توفر بيانات عن األطفال القاطنني  •

 ).يف الربملانسن القانون  حالياً وجيري(االفتقار إىل تشريعات بشأن إيواء األطفال  •

 .عدم كفاية وعي األشخاص القاطنني يف املناطق الداخلية حبقوق الطفل •

  الشباب   - جيم  
افظة السياسات  حإدارة   ، يف اجلماعة الكاريبية   اًتتوىل سورينام، بوصفها دولة عضو      -٨١

 تارخيهـا وترجع احلركات الشبابية يف سورينام إىل السنوات األوىل مـن           . اخلاصة بالشباب 
للمنظمات الشبابية يف هولندا وعلى الـصعيد       فكانت  . حينما كانت مستعمرة تابعة هلولندا    

 لكـن   ،١٩٧٢مـايو   /وقد أُنشئ أول برملان للشباب يف أيـار       . الدويل نظرياهتا يف سورينام   
املعهـد الـوطين     أُنـشئ    ١٩٩٩ويف عام   . ُيقّدر له النجاح ومل يستمر إال لبضع سنوات        مل

 / شباط ١٩يف  مبوجب قرار الدولة الصادر      سورينام املعهد الوطين للشباب       وأنشأت ،للنشء
 ويهدف املعهد إىل التعبري عن حق الشباب يف املـشاركة علـى املـستوى               .٢٠٠٤فرباير  

 املتعلقة بالشباب أكثـر     ة يف هذا السياق، كي تصبح السياسة      ربة كامل احلكومي ومنحهم جت  
  . فعاليةً وكفاءة

 تقدمي معلومات وأفكار متبّصرة إىل      واملهمتان الرئيسيتان للمعهد الوطين للشباب مها       -٨٢
بـاجملتمع،   وذات صلة وثيقة خاصة بالشباب تتسم بالتجانس ةاحلكومة من أجل وضع سياس   

  .  واإلشراف عليهلسياسةورصد تنفيذ هذه ا
  : لشبابالوطين لعهد امل يقوم هباومن املهام األخرى اليت   
  حتديد وجهات النظر املتعلقة بشؤون الشباب للحكومة؛  )أ(  
 تعيني سفراء للشباب؛  )ب(  
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 مـن أشـخاص      عن شـؤون الـشباب     اجلهات املعنية املسؤولة  استشارة    )ج(  
  ؛ومنظمات
  ؛للشباب متر الوطين السنويؤاملتويل مسؤولية تنظيم   )د(  
  ؛الوطين للشبابؤمتر جدول أعمال املوضع   ) ه(  
لشباب يف مذكرة لتقدميها إىل الوطين لؤمتر املتسجيل النتائج اليت ينتهي إليها   )و(  
 .احلكومة

لشباب وسفراء الشباب للجماعة    الوطين ل ربملان  اللشباب من   الوطين ل عهد  املويتألف    -٨٣
لأللفية، وتتواصل األنشطة املُضطَلَع هبـا       السفراء املتعلق باألهداف اإلمنائية      الكاريبية وبرنامج 

  .  املعهديف إطار عمل
  :لشباب إىل حتقيقها هيالسنوي لؤمتر املواألهداف الرئيسية اليت يسعى   
  ؛الوطين للشبابعهد املتقييم نشاط   )أ(  
  احلكومة املتعلقة بالشباب؛ةتقييم عملية تنفيذ سياس  )ب(  

  . احلكومة املتعلقة بالشبابةتقدمي توصيات بشأن سياس  )ج(  
، أُجريت انتخابات برملان الـشباب للمـرة        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون الثاين  ١٠ويف    -٨٤
 اًوميكن ألي شخص يتراوح عمره بني الثانية عشرة واخلامسة والعشرين أن خيتار فتيان            . الثالثة

وقـد  .  والعشرين ليمثلوه يف برملـان الـشباب       تتراوح أعمارهم بني اخلامسة عشرة والثانية     
  .  فىت على مستوى الدولة لتمثيل الشباب٢٩ اُختري

  التعليم  - دال  
، تتبـّين نـسب     ٢٠٠٩وفقاً للمعلومات املتاحة بشأن حالة التعليم يف البلد لعـام             -٨٥

من املرحلـة   تلتحق بالصف األول    : االلتحاق باملدرستني االبتدائية والثانوية على النحو التايل      
 يف املائة من إمجايل األطفال الذين هـم يف سـن االلتحـاق      ٩٢االبتدائية يف سورينام نسبة     

وعلى الرغم من أن التعليم اإللزامي حمدد قانونـاً بـسن           ). ست سنوات (باملدرسة االبتدائية   
ية عـشرة  السابعة حىت الثانية عشرة، فإن نسبة التحاق الفئة العمرية بني سن الرابعة حىت الثان           

وال تعكس نسب االلتحاق    . باملرحلة االبتدائية مرتفعة نسبياً ومتماشية مع نظرياهتا يف املنطقة        
بْيـد أنـه إذا   . باملرحلة االبتدائية على املستوى الوطين أي أوجه تباين حقيقية حبسب اجلنس    

بني كـل ثالثـة     ُجزِّء الرقم اإلمجايل حبسب املقاطعات الريفية أو الداخلية، يتبّين أن من             ما
الدراسة االستقصائية  (أطفال يف سن السادسة يوجد طفل واحد تقريباً غري ملتحق باملدرسة            

  ). ٢٠٠٦املتعددة املؤشرات جملموعات لعام 
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وبوجه خاص،  . وتشكل أوجه التفاوت بني اجلنسني مشكلة رئيسية يف جمال التعليم           -٨٦
إذ يبدأ حـدوث    . أقل من مشاركة البنات فيها     البنني يف املرحلة الثانوية األوىل    فإن مشاركة   

 صفوف البنني يف الصف األخـري مـن املرحلـة الدراسـية       يف حاالت تسرب من الدراسة   
عليم أقل إىل حـد   يف التشبابفمشاركة الأما عن مرحليت التعليم الثانوي والعايل،    . االبتدائية

   .بعيد من مشاركة الشابات
يف (ة احلصول على التعليم االبتدائي نسبياً يف سورينام          إمكاني ازديادوعلى الرغم من      -٨٧

إذ يواجه التعليم يف املناطق الداخلية، حيث . النتيجة النهائية غري مرضيةإن ، ف)املناطق احلضرية
فيعوق إمكانية احلصول على التعليم يف املناطق . تقل نسبة االلتحاق باملدرسة، مشاكل خطرية  

ل املواصالت واملباين املدرسية واألدوات واملـواد التعليميـة         الداخلية بوجه عام نقص وسائ    
    . واملعلمني املؤهلني وحمال اإلقامة املخصصة هلم

  حمو أمية الكبار  -١  
 يعـرفن القـراءة     تشكل النساء بني سن اخلامسة عشرة والرابعة والعشرين الـاليت           -٨٨

 ووفقـاً لتقريـر الدراسـة       . كبري ، مع وجود تفاوت جغرايف    يف املائة  ٩١,٩والكتابة نسبة   
معرفة القراءة والكتابـة    ، تبلغ نسب    ٢٠٠٦االستقصائية املتعددة املؤشرات جملموعات لعام      

يف املناطق احلضرية الساحلية واملناطق الريفية الساحلية واملناطق الريفية         ) النساء(لكبار  ا لدى
وبالرغم من ارتفاع . ى التوايل يف املائة عل٤٥,٠ يف املائة، و٩٤,٢ يف املائة، و٩٦,٢الداخلية 

إمجايل نسبة حمو األمية على الصعيد الوطين، إال أن التحدي الرئيسي يف هذا املـضمار هـو                 
وُتقدم معظم برامج حمـو األميـة يف        . الوصول باملقاطعات الريفية والداخلية إىل هذه النسبة      

ربامج أحد التحديات   وتشكل مشاركة األشخاص القاطنني يف الداخل يف هذه ال        . باراماريبو
وقد شرعت وزارة التعليم والتنمية اجملتمعية يف اختاذ إجراءات رامية إىل توخي عدم             . الرئيسية

  .مركزية برامج حمو األمية من أجل متكني اجلميع من اإلفادة منها بشكل أكرب

  التعليم يف املناطق الداخلية  -٢  
الكثري من املدارس   ) ١٩٩٢-١٩٨٦(ُدمرت إبان الرتاع الداخلي الذي شهده البلد          -٨٩

وقد شكل ذلك   . فتوقف نشاط التعليم وُعطّل يف كثري من القرى       . أو حلقت هبا أضرار بالغة    
وخباصة (وال تزال املناطق الداخلية تكابد نقص املباين املدرسية         . تراجعاً كبرياً يف جمال التعليم    

. ملناطق النائية ولديهم الـدافع لـذلك   واملعلمني املؤهلني املستعدين للعمل يف ا     ) دور احلضانة 
وكان توظيف املعلمني يف املناطق الداخلية أحد املشاكل يف هذا السياق، لكن بادرت كليات             
تدريب املعلمني منذ عامني إىل تنفيذ برنامج يهدف إىل حفز املعلمني على العمل يف املنـاطق        

 املدرس املتدّرب يف مرحلة مبكرة      وهذا الربنامج أشبه بربنامج تدريب داخلي يقوم      . الداخلية
يف إطاره بزيارة املناطق الداخلية كي يتعّرف على السكان احملليني وعلى بيئتـهم وثقافتـهم               

  . وتقاليدهم
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  :وفيما يلي اإلجراءات اليت اتُّخذت لدعم نظام التعليم يف املناطق الداخلية  -٩٠
ء مـدارس يف املنـاطق      نفّذت سورينام برنامج إنشاءات أولويته العليا بنا        )أ(  
  .، ميكن القول إن كثرياً من املباين املدرسية وبيوت املعلمني قد ُرّمم٢٠١٠ويف عام . الداخلية

 "برنامج لريي للحيـاة   "عالوةً على ذلك، تدعم سورينام املبادرة املسماة          )ب(  
يف املناطق  ويهدف الربنامج إىل إقامة مدارس للتعليم املبكر        . الذي تنفذه منظمة غري حكومية    

ويف هذا الصدد، تولت جلنة تنمية الطفولة املبكرة مهمة إنشاء جهات تنـسيق يف              . الداخلية
  .املقاطعات لضمان تنفيذ سياسات احلكومة املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة

وشرعت سورينام يف تنظيم دورات تدريبية للتعليم العالجي واسـتكملت            )ج(  
وجرى تقييم املشروع وأُدرجت التوصيات املقدمـة       . (KALBOBIS)‘ كالبوبيس‘مشروع  

  .٢٠١٥-٢٠٠٨بشأنه يف اخلطة التنفيذية للتعليم يف املناطق الداخلية 
 يف املرحلة الثانيـة مـن مـشروع         ٢٠٠٨كما شرعت سورينام يف عام        )د(  

  . ومشل ذلك مشروع املياه واملرافق الصحية.  يف املناطق الداخلية"املدرسة املواتية للطفل"
وانتهى التقييم إىل نتائج وسـتنفذ      . وأجرت سورينام تقييماً لنهج اللغة األم       ) ه(  

  .وزارة التعليم والتنمية اجملتمعية أنشطة متابعة لتنفيذها
واستحدثت احلكومة، كجزء من خطة عمل شاملة للتعليم يف املنـاطق الداخليـة،               -٩١

اخلية، يشمل التدريب على استخدام     برنامج تدريب خاص يستهدف املعلمني يف املناطق الد       
 احلكومـة   قامـت عالوة على ذلك،    و. احلاسوب وتدريس مناهج موضوعة حبسب املناطق     

تجديد املدارس وبيوت املعلمني، وبناء فصول دراسية إضافية، والتخطيط الستحداث برنامج      ب
سلكية والالسلكية  للتعليم عن ُبعد يف املنطقة، بالتعاون مع الشركة السورينامية لالتصاالت ال          

(Telesur).      القاعدة اليت تنص علـى وجـوب عمـل    ب العمل كما خططت احلكومة إلعادة
ويعمـل يف   . خرجيي كليات تدريب املعلمني يف مدارس املناطق الداخلية ملدة ثالث سنوات          

  .  خريج٢٠٠هذه املدارس حالياً حنو 

   التحديات  -٣  
هذا املضمار توظيف العـدد الكـايف مـن         واجهها البلد يف    يتشمل التحديات اليت      -٩٢

املعلمني خرجيي التعليم املهين يف مجيع مراحل التعليم، وضمان كفاية اهلياكل األساسية واملواد             
وتـشمل  . الدراسية واألدوات التعليمية وغريها من اإلمدادات الالزمة يف خمتلف املـدارس          

طفال املتراوحة أعمارهم بني الرابعـة      لألقانونا  التحديات أيضاً إقرار التعليم اإلجباري       هذه
   ً.عشرة الرابعةو
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  الثقافة والدين  - هاء  
وسورينام جمتمع متعدد الثقافات، . يكفل الدستور احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية      -٩٣

وتتمتع كل مجاعة باحلرية يف تعزيز ثقافتها وتقاليـدها         .  مجاعات عرقية   مثاين  حنو يتألف من 
وشعب املارون  وتدعم عديد من املنظمات غري احلكومية الشعوب األصلية         . اواحلفاظ عليهم 

وجيري حالياً تنفيذ برنامج خاص بالثقافـة الـشامانية يف          .  احلفاظ على ثقافاهتا وتقاليدها    يف
 معارفه، ويسمى بربنامج    النشء يف القرى على   عديد من القرى، ُيطلع يف إطاره كبري األطباء         

 .  منهج التعليم االبتدائي يف املناطق الداخليةالتلمذة، وهو جزء من

مارون يعرض جوانب من الثقافـة      للوافُتتح يف قرية بيكني سلي يف الداخل متحف           -٩٤
  . الساراماكية املارونية حتديداً

 ففيهـا . مبان قدمية مدرجة يف قائمة اليونسكو للتراث العاملي       عدة  ومتتلك سورينام     -٩٥
 وبطرس  سكاتدرائية القديسْين بول   وهو   تفاعاً يف منطقة البحر الكارييب    املبىن اخلشيب األكثر ار   

 بعد أن كانـت مغلقـة   ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين  ١٤اليت أُعيد فتحها يوم األحد املوافق       
يشكل جزءاً من ثقافتها،    التسامح عاملي الشهرة    على  سورينام أيضاً مثال    يف  و.  عاماً ١٢ مدة
  .  اليهوديةألحد املعابد مالصقمسجد وجود وهو  أال

  نواملسن/الشيوخ  - واو  
ومنذ تلك اللحظة، أصبح املـسّنون      . ، أُقّر الضمان العام لكبار السن     ١٩٨٠يف عام     -٩٦

وقد عمـدت   . مستحقني للدعم املايل  ) املواطنون كبار السن    (من سن الستني    اعتباراً  كافة  
ويف . ات االجتماعيـة االقتـصادية    احلكومة إىل زيادة قيمة الضمان بانتظام حبسب املستجد       

 دوالراً  ٢٧٥ بلغ   ٢٠١٠ دوالراً سورينامياً، ويف عام      ١٥٠ كان الضمان بقيمة     ٢٠٠٥ عام
ويف .  دوالراً سـورينامياً   ٣٥٠ لتبلغ   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١سورينامياً، زِيدت يف    

  . املايل يتلقْون هذا الدعم مسنني  أشخاص٤٣ ٨٠٨، كان ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
 إذ تدعم مالياً مـشروع      ،كما ترعى احلكومة املسّنني عن طريق مشاريع اإلسكان         -٩٧

  .  شخص ُمسن٦٠٠يتّسع لنحو الذي أشيانا و

  االجتار باألشخاص  - زاي  
ومـن  . تضم وزارة العدل والشرطة فريقاً عامالً معنياً بقضية االجتار باألشـخاص            -٩٨

 االجتار وصوغ استراتيجيات لنـهج مـستدام يف          مهامه حصر خمتلف جوانب ظاهرة     إحدى
  .الصدد هذا
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وحيظر قانون العقوبـات حتديـداً      . وحيظر القانون مجيع أشكال االجتار باألشخاص       -٩٩
ويشمل القـانون   . سواءنسية ولغريها من األغراض على حدٍّ       االجتار باألشخاص ألغراض ج   

 ٢٠جن مدة تتراوح بني مخسة أعـوام و       وُيعاقب بالسَّ . الجتارالداخلية واخلارجية ل  شكال  األ
عاماً على االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي واستغالل العمالة من قبيل العمـل             

  .القسري أو السُّخرة واالستعباد غري الطوعي
 على املُتَّجر باألشخاص على كل من فعل االجتـار  العامة إقامة دعوْينيوجيوز للنيابة     -١٠٠

ويعاقَب على االغتصاب أو االعتداء بالقوة بالسَّجن مدةً تتـراوح          . ضحيةوعلى اغتصاب ال  
  . وتقدم احلكومة خدمات قانونية جمانية لضحايا االجتار.  عاما١٥ً و١٢بني 
، حكم قاضٍ على رجل هولندي وامرأتني غيـانييتني         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ ويف    -١٠١

 بتهمة االجتار ببنـت غيانيـة قاصـرة       ٢٠٠٨سبتمرب  /كان قد أُلقي القبض عليهم يف أيلول      
 وعوقب الرجل اهلولندي بالسَّجن مدة عامني، وعوقبت إحدى         .العمل كبغيّ وإرغامها على   

 دوالراً من دوالرات الواليات    ١ ٠٧١املرأتني بالسَّجن مدة تسعة أشهر ودفع غرامة مقدارها         
 ٣ ٥٧١دفع غرامـة مقـدارها    شهراً و ١٨املتحدة، بينما عوقبت املرأة الثانية بالسَّجن مدة        

، أُفرج عنـهما    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف  . وقد استأنفت املرأتان القرار   . دوالراً
  . بعد أن قضيا ثلثي مدة احلكم الصادر على كل منهما

وتوىل الفريق العامل احلكومي املعين مبكافحة االجتار، ومسؤوليته الرئيسية تنـسيق             -١٠٢
 فيما بني اهليئات، تقييم ما أُحرز من تقدم يف هذا اجملـال وتنـسيق               جهود مكافحة االجتار  

وتعاون جهاز الشرطة مع نظرائه يف غيانا وترينيداد وتوبـاغو  . ُيتخذ من إجراءات جديدة   ما
واجلمهورية الدومينيكية، وسعى املسؤولون يف وزارة العدل إىل حتسني آليات التعـاون مـع     

كوراكاو يف التحقيق يف     و بت احلكومة تعاون كل من ترينيداد     وطل. كولومبيا وغيانا الفرنسية  
.  فرداً يف االجتار باألشخاص إىل ترينيداد وتوباغو ألغراض العمل القـسري           ٢٣قضية توّرط   

  . يتعلق هبذه اجلرمية فيما وتعاونت حكومة كوراكاو يف تسليم أربعة أفراد قد أُلقي القبض عليهم

  حقوق السجناء  - حاء  
 سـجناً   ٢٨كما يوجد   .  يف سورينام ثالثة سجون تفصل الرجال عن النساء        توجد  -١٠٣
ويكون معظم هـذه    .  يف خمافر الشرطة يف خمتلف أرجاء البلد       أو مركز احتجاز مؤقت   أصغر  

وميكن أن يّتسع املرفق الرئيسي لالحتجاز السابق للمحاكمة        . املرافق مكتظّاً يف بعض األحيان    
ازٍ واحد لألحداث، هو أوبا دويلي، للبنني والبنات دون         ويوجد مرفق احتج  .  شخص ٦٠٠    ل

؛ إذ تتوفر فيـه     مرفقاً مناسباً ويقع هذا املرفق يف العاصمة باراماريبو وُيعّد        . سن الثامنة عشرة  
وُيسمح ملراقيب . مرافق تعليمية وترفيهية ونسبة اإلشغال فيه أقل من قدرته االستيعابية القصوى

  .زيارة مرافق االحتجازحقوق اإلنسان املستقلني ب
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ومرفق احتجاز األحداث أوبا دويلي هو أول مرفقٍ من نوعه يف منطقة دول البحـر            -١٠٤
وعلى الرغم من أن القانون ُيجيز إدانة األطفال البالغني من العمر عشر سنوات، إال          . الكارييب

ألحكام اتفاقيـة  وتعمل الشرطة طبقاً .  سنة١٢أن أصغر سن لإلدانة يف املمارسة العملية هو  
 فيما  ومتتلك إدارة مرفق االحتجاز أوبا دويلي برناجماً حاسوبياً لتبادل البيانات         . حقوق الطفل 

بني جهات فاعلة خمتلفة من قبيل جهاز الشرطة املعين بالشباب، ووزارة الشؤون االجتماعية             
اء القدرات من   وتعمل منظماٍت شىت مع موظفي أوبا دويلي يف جمال بن         . واإلسكان العام، إخل  

إىل  إذن اخلروج املستحق هلؤالء النشء يف هناية األسبوع          وحتوَّل. أجل دعم أجنحة األحداث   
  .إذن عطلة

السياسة اجلديدة  ب، اسُتهلّ العمل يف السجون الثالثة كلها        ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -١٠٥
 للـسجناء الـذين     واسُتحدثت تدابري بديلة  . املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم     

 عتمد البلد سياسة جديـدة    يو. حمتجزين ألكثر من نصف مدد العقوبات املوقّعة عليهم        ظلوا
" قاعدة بيانات جنائية"، أُنشئت ٢٠٠٩ويف عام . يتعلق بإعادة إدماج السجناء يف اجملتمعفيما 

رييب ملعاجلة   املركز الكا  ووفر. هتدف إىل توحيد البيانات يف السجون الثالثة      ) مشروع جترييب (
وستقرر وزارة العـدل    . البيانات التدريب لبعض املوظفني يف جمال إدارة األشخاص املدانني        

  .  ما إذا كانت ستواصل هذا املشروع أم ال٢٠١١والشرطة يف عام 

  الصحة  - طاء  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -١  
ن االلتـزام املُعتمـد يف      ، اعتمدت حكومة سورينام إعال    ٢٠٠١يونيه  /يف حزيران   -١٠٦

مبحاربـة  الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة، فأكدت بذلك التزامها الـوطين            
، اسـُتهلت عمليـة صـياغة خطـة         ٢٠٠٣ويف عام   . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

اخلطـة  هـذه   واسـُتكملت   . اإليـدز /استراتيجية وطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      
 إىل  ٢٠٠٤ الفتـرة مـن عـام        وخالل. ٢٠٠٤ من جملس الوزراء يف عام       اعُتمدت رمسياً و

االسـتجابة  نطاق ، كانت اخلطة االستراتيجية الوطنية هي اإلطار لتعزيز وتوسيع    ٢٠٠٥ عام
   .اإليدز/الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

ة الشراكة القوية مـع األمـم       وبفضل املوافقة على منحة الصندوق العاملي ومواصل        -١٠٧
املتحدة وغريها من الشركاء توفرت املوارد املالية الالزمة لإلسراع بتوسيع نطـاق الـربامج              

  . الوطنية املوضوعة يف هذا السياق
وتشمل اإلجنازات الرئيسية يف هذا اجملال إقرار العالج املضاد للفريوسات العكوسـة       -١٠٨

 ٢٠٠٥ديسمرب  / شخص يف كانون األول    ٥٠٠كثر من   ورفع مستوى استخدامه ليفيد منه أ     
واسُتحدثت بروتوكوالت ومبادئ توجيهية وطنية . ٢٠٠٢بعد أن كان غري مستخدم يف عام 
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خمتلفة ترمي إىل تعزيز خدمات الرعاية والعالج وتوحيدها، تـشمل بروتوكـول العـالج              
الً بشأن منـع انتقـال    وبروتوكو،املشورة واالختبار الطوعيني بشأن   وبروتوكوالًالسريري،  

واّتسع نطاق فحص النساء احلوامل ملنع انتقال اإلصابة مـن األم   . اإلصابة من األم إىل الطفل    
وقد أسهم  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧٠ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٣٠إىل الطفل من نسبة     

املشورة واالختبار    وزيادة عدد مواقع   البشرية اختبار فريوس نقص املناعة   إقرار جمانية   كل من   
 ٥٠٠ مـن  املشورة واالختبـار الطـوعيني،   زيادة عدد املستفيدين من    يف تسارع    الطوعيني

   .٢٠٠٥شخص يف عام  ٢ ٠٠٠ إىل قرابة ٢٠٠٣شخص يف عام 
 من الصندوق العاملي من اإلسراع      ، مكّن احلصول على منحة ثانية     ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٩

ويف . جملال على الصعيد الوطين واجلهود الوقائية املوّجهة       اجلهود املبذولة يف هذا ا     يف مضاعفة 
، شارك عدد أكرب من اجلهات صاحبة املصلحة أكثر من أي وقت مضى يف متويل ٢٠١٠عام 

ويتوىل برنامج اإليدز الوطين التابع لـوزارة الـصحة         . اخلطة االستراتيجية الوطنية وتنفيذها   
فـريوس  علة الوطنية والدولية املختلفة يف جمـال        بني هذه اجلهات الفا    فيما   مسؤولية التنسيق 

 ويشكّل تنوع طائفة اجلهات صاحبة املصلحة من حيث بؤرة تركيزها           .البشرية نقص املناعة 
الفين ونطاقها اجلغرايف على حدٍّ سواء حتدياً يتعلق مبدى اّتساق تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية               

ستوى املعريف والدروس املـستفادة، حمليـاً       امليف   العامان املاضيان زيادة     شهدوقد  . الوطنية
  .  فريوس نقص املناعة البشريةعلى حنو أكثر فعالية مع  التعامليتعلق بكيفية فيما وعاملياً،
تعاين سورينام من انتشار وبائي، إذ تنتشر فيها اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة              و  -١١٠

 يف املائة من    ١,١إلصابة بالفريوس بنحو    ر نسبة ا  وتقّد. شرائح اجملتمع وفئاته  البشرية يف مجيع    
املعقـودة يف    ٢٠٠٩تقديرية لعام   العمل  الحلقة  ) ( عاماً ٤٩-١٥بني سن   (السكان البالغني   

ومنـذ أن   ). اإليـدز /عين بفريوس نقص املناعة البشرية    املاملشترك  برنامج األمم املتحدة    إطار  
ت اإلصابة اجتاهاً تصاعدياً    أخذت معدال  ،١٩٨٣ُسجلت أول حالة إصابة بالفريوس يف عام        

 ٧٤٠ و٢٠٠٥ إصابة جديدة بالفريوس يف عام الت حا ٦١٠فقد ُسّجلت   . ٢٠٠٦حىت عام   
 اخنفض عدد حاالت اإلصابة اجلديـدة بـالفريوس         ٢٠٠٧ومنذ عام   . ٢٠٠٦حالة يف عام    

القطـري   انظر التقرير ( على التوايل    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ حالة جديدة يف عامي      ٦٠١ و ٦٨٣مبقدار  
املناعـة   تعلق بالدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعقودة بشأن فـريوس نقـص            امل

 وقد  ).٢٠٠٩ ديسمرب/ إىل كانون األول   ٢٠٠٨ يناير/اإليدز، يف الفترة من كانون الثاين     /البشرية
ل استمر عدد النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف الزيادة، مقارنةً بعدد الرجـا             

 ويشهد عدد حـاالت اإلصـابة     . ٢٠٠٣املصابني بالفريوس، حىت أنه أكثر ارتفاعاً من عام         
 إىل  ٢٠٠١ففي الفترة مـن عـام       . بالفريوس املسجلّة يف صفوف الشابات زيادةً ملحوظة      

، فاق العدد املسّجل للنساء املصابات بالفريوس، يف الفئـة العمريـة املتراوحـة             ٢٠٠٥ عام
  . د الرجال املصابني عاماً، عد٢٤-١٥ بني
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 املستشفى املتصلة باإلصـابة بفـريوس       إىلوتشري األعداد السنوية حلاالت اإلدخال        -١١١
 ٢٥٥ املستشفى من    إىلفقد اخنفضت حاالت اإلدخال     . نقص املناعة البشرية إىل اجتاه تنازيل     

ويقل عدد  . ٢٠٠٨ حالة يف عام     ٢١٥ و ٢٠٠٥ حالة يف عام     ٢٣٩ إىل   ٢٠٠٤حالة يف عام    
وتنتمي معظم النساء إىل الفئـة العمريـة        . النساء الاليت ُيدخلن املستشفى عن عدد الرجال      

 عاماً بينما ينتمي معظم املرضى من الرجال إىل الفئة العمرية املتراوحة            ٤٤ و ٢٠املتراوحة بني   
  .  عاما٤٩ً و٢٥بني 
ت اإليـدز   ، بلغ العدد التراكمي لوفيـا     ٢٠٠٨ إىل عام    ١٩٩٧ويف الفترة من عام       -١١٢

. وتبّين بعض املؤشرات اخنفاض املعدل السنوي لوفيات مرض اإليدز        . حالة ١ ٤٦٢املوثّقة  
 شخصاً على التوايل بسبب اإلصابة      ١٨١ شخصاً و  ١٧١ توىف   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ففي عامي   

 كان ٢٠٠٨ حالة، ويف عام ١٣٠، اخنفض هذا العدد إىل   ٢٠٠٦مبرض اإليدز، لكن يف عام      
زيادة حـاالت   وتكمن أسباب هذا االخنفاض يف      .  حالة ٢١٣املسّجل  عدد حاالت الوفيات    

 .  للمرض وتوفر العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة على نطاق أوسعالتشخيص املبكّر

وبدأ اإلعداد لعملية استعراض ومراجعة مشتركة للخطة االسـتراتيجية الوطنيـة يف            -١١٣
ـ  / كانون األول  ١ ويف   ٢٠٠٧منتصف عام     أُطلقـت رمسيـاً اخلطـة       ٢٠٠٩ام  ديسمرب ع

وقد اسُتحدثت اخلطتان بوصـفهما إطـارين       . ٢٠١٣-٢٠٠٩االستراتيجية الوطنية للفترة    
  . استراتيجيني قائمني على النتائج وعلى أساس عملية تشاورية وطنية واسعة النطاق

  : واألولويات اخلمس للخطة احلالية هي  
  وبناء القدراتالتنسيق على الصعيد الوطين، ورسم السياسات •

 منع زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية •

 توفري العالج والرعاية والدعم •

احلد من ظاهريت الوصم والتمييز حبق األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة          •
 البشرية

  .توفري معلومات استراتيجية ألغراض استحداث السياسات وتوفري اخلدمات •
ام هي املنظمة املعنية بتقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية         والبعثة الطبية لسورين    -١١٤

، استناداً  ٢٠٠٢يف سورينام إىل األشخاص القاطنني يف املناطق الداخلية يف سورينام منذ عام             
وتقدَّم هذه الرعاية الصحية األولوية باجملـان إىل مجيـع          . إىل مبادئ الرعاية الصحية األولية    

 وبالنظر إىل أن البعثة الطبية تعمل مع املنظمات الدولية، ميكـن            .الشعوب األصلية واملارون  
تقدمي جمموعة موّسعة من خدمات الرعاية إىل هؤالء األشخاص يف املناطق الداخلية، تـشمل              

 ، وهناك عملية متواصلة يف جمال     وتنشط هذه املنظمة يف جمال التنمية     .  باألسنان املتعلقة الرعاية
  . عية اخلدمات وحتسني نولتأهيل املهينا
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وقد تربع الصندوق العاملي خبمسة ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من              -١١٥
وأُنفق جزء كبري من هـذا املبلـغ يف         . أجل إنفاقها على الرعاية الصحية يف املناطق الداخلية       

  . برنامج القضاء على املالريا

  املالريا  -٢  
 املشمولة مبجال عمل البعثة الطبية، لذا، تشكّل حماربة         املالريا هي أحد األمراض املهمة      -١١٦

  .  القضايا الرئيسية اليت تركز عليها خدمات الرعاية الصحية يف إطار البعثة الطبيةإحدىاملالريا 

  العالج  -٣  
أنواع العالج، تتبع البعثة الطبية دائماً تعليمات اهليئة الوطنية للمالريـا،           ب فيما يتعلق   -١١٧

تمرار األحباث املتعلقة مبفعول األدوية وإمكانيات التشخيص اجلديدة مقارنةً بنظم          وُتجري باس 
وإذا ما  . ومكتب الصحة العامة   الراهباتمع  إطار العمل اجلماعي     يف   ، وذلك العالج القائمة 

  .  يف املائة١٠٠ُعوجل مرض املالريا يف الوقت املناسب، ميكن الشفاء منه بنسبة 
رة الصحة، اخنفض معدل اإلصابة مبرض املالريا، وهو مرض ُينقـل           وبالتعاون مع وزا    -١١٨

  . ٢٠١٠ حالة يف عام ٣٠٠ إىل ٢٠٠٥حالة يف عام  ١٥ ٠٠٠بواسطة نوع من الناموس، من 
 عيادة متعددة التخصصات يف املناطق الداخلية بأسرها وسبعة مراكـز           ٥١وتوجد    -١١٩

املتعددة التخصصات مـزودة مبـوظفني      وهذه املراكز الصحية والعيادات     . للرعاية الصحية 
، فثمـة  واحـد ونظراً ألنه ال ميكن لطبيب واحد زيارة كل هذه األماكن يف وقت             . مدربني

الراديو يف املناطق   بويف احلاالت الطارئة، ميكن للموظفني االتصال بالطبيب        . جدول للزيارات 
  . اخلارجة عن نطاق تغطية شبكات اهلواتف احملمولة

مـن أجـل    "زات البلد يف هذا املضمار، إنشاء برنامج الصندوق املعنَون          ومن إجنا   -١٢٠
  . "بني سكان املناطق الداخلية يف سورينام فيما خفض نسب اإلصابة باملالريا

، قدمت آلية التنسيق القطرية طلباً لتمويل برناجمني بـشأن مـرض            ٢٠٠٤ويف عام     -١٢١
لصندوق العاملي حملاربـة اإليـدز والـسل         ا إىل اإليدز/البشريةاملالريا وفريوس نقص املناعة     

وأُسندت إىل البعثـة    .  مقترح املشروع على موافقة ملدة مخس سنوات       وقد حصل . واملالريا
ويسعى هذا الربنامج إىل احلد من      . الطبية مهمة العمل بوصفها اجلهة الرئيسية املتلقية للربنامج       

.  لإلصابة باملالريا  الضعيفةت األخرى    السكان الرُّحل، الغارميبْيروس، واجلماعا     تعرض خطر
وسيوسِّع الربنامج نطاق خدماته احلالية يف جمال الرعاية الصحية يف املناطق الداخلية والساحلية 

وسيتوىل مكتب الصحة العامة مسؤولية إجراء األحبـاث يف علـم           . يف البلد على حدٍّ سواء    
  . احلشرات ومعاجلة املرضى يف املناطق احلضرية الساحلية

باملالريا يف اجملتمعات األكثر تعرضاً      إىل خفض نسب العدوى      الربنامجويهدف هذا     -١٢٢
لتشمل  خلطر اإلصابة هبا يف املناطق الداخلية من سورينام بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية            
  .السكان الرُّحل يف املناطق الداخلية مع التركيز على حماربة املالريا كمنطلق هلذه اخلدمات
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وجلهودهـا يف  . وتؤدي سورينام دوراً قيادياً يف األمريكتني يف جمال حماربة املالريـا        -١٢٣
بطل األمـريكتني يف حماربـة      "سبيل القضاء على هذا املرض، حصلت سورينام على جائزة          

 اخلميس املوافق   يوم يف واشنطن العاصمة،     منظمة الصحة للبلدان األمريكية   ، يف مقر    "املالريا
وال تتعلق هذه اجلائزة فقط جبهود حماربة املالريا، بل أيـضاً          . ٢٠١٠نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٤

  . وتدعم سورينام عادةً البلدان اجملاورة من الناحية الفنية. بالسياسة املعتمدة من أجل ذلك
 إذ يدخل إقلـيم البلـد       .املالريا من اخلارج  وتأيت نسبة سبعني يف املائة من ضحايا          -١٢٤

  .من غيانا الفرنسية ومن الربازيلن باملرض أشخاص مصابو
  .  يف املائة٩٩تنعم سورينام ببيئة خالية من مرض املالريا بنسبة و  -١٢٥

  املناطق الداخلية  -ياء   
وتغطي . املناطق الداخلية يف سورينام مأهولة يف معظمها بالشعوب األصلية واملارون           -١٢٦

وميكـن  . اح الشمسية معظم املناطق الداخليـة     ألواح االتصاالت السلكية والالسلكية واأللو    
 يف املائة من    ٩٠وتشكل املناطق الداخلية نسبة     . لألشخاص االتصال بعضهم ببعض بسهولة    

  . أراضي سورينام

  حقوق الشعوب األصلية واملارون  - كاف  
صّدقت سورينام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وقـدمت              -١٢٧

  .  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري مرتنيتقارير إىل
وتواجـه  . يعترف هبا   القانون محاية خاصة للشعوب األصلية واملارون وال       يوفروال    -١٢٨

وغري اخلاضـعة  األشجار غري القانونية هذه الشعوب مشاكل نامجة عن أنشطة التعدين وقطع    
ـ قوق الفردية   وعلى الرغم من أن الدستور يعترف باحل      . ألي رقابة  يف  كافـة    سورينامينيلل

 أراضـي  وبالنظر إىل أن حـدود .  فيهاامتالك األراضي، إال أنه ال يعترف باحلقوق اجلماعية     
الدعم ‘ فعلياً، فقد أطلقت احلكومة مشروعاً باسم        واملارون ليست ُمرسَّمة  الشعوب األصلية   

ترسيم حدود أراضي الشعوب    ، كان الغرض منه     ‘من أجل التنمية املستدامة لربنامج الداخل     
وقد أُبدي اعتراض على هـذا املـشروع، لكـن يف تـشرين             . القاطنة يف املناطق الداخلية   

وقد قُبلت  . خريطة  سلّمت وزارة الشؤون اإلقليمية كبار قادة املارون       ٢٠١٠أكتوبر  /األول
. جوكاهذه اخلريطة، بل وجرى االتفاق عليها، وُرّسمت على أساسها حدود أراضي قبيلة ند  

كما ُسلّمت خرائط أخرى كثرية لقادة القرى األخرى بدءاً مـن سانغاماسوسـا وحـىت               
غرانبويل، مبا يف ذلك خريطة مشتركة تغطي املناطق املأهولة بقبائل املارون الست وإحـدى              

حسبما يقتـضي   ) كروتو(وقد ُسلمت هذه اخلرائط خالل اجتماع       . قبائل الشعوب األصلية  
  . التقليد
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، وافق وزير الشؤون اإلقليمية احلايل، إىل جانب        ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ويف    -١٢٩
  . ، على خريطة أخرى لوسنائب األمني العام، وهو صاحب االلتماس املتعلق بقرار ساماكا

 يف املائة من سكان سورينام، بينما يشكل شعب         ٣وتشكل الشعوب األصلية نسبة       -١٣٠
عدة شـكاوى    شعب املارون والشعوب األصلية      قدموقد  .  يف املائة منهم   ١٠املارون نسبة   

، أصـدرت حمكمـة     ٢٠٠٧ويف عام   .  حكومة سورينام لعدم محايتها احلقوق اجلماعية      دض
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حكماً حبق سورينام يقضي بأن تعترف سورينام، ضـمن             

.  وهم إحدى قبائل املارون    يني اجلماعية يف امتالك األراضي،    انأمور أخرى، حبقوق الساراماك   
وجيري حالياً البت يف االلتماس نفسه يف جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، املقدم مـن               

  . قبيلة لوكونو وكاليناس، إحدى قبائل الشعوب األصلية
وتبذل احلكومة مساعي جدية لالعتراف باحلقوق اجلماعية هلذه الشعوب، لكنـها             -١٣١

وعلى كل السوريناميني أن يـدركوا أن للـشعوب         . سريورة إمنا هي    تدرك أن هذه املسألة   
  . األصلية وشعب املارون حقوقاً خاصة وأهنم، بسبب ضعف وضعهم، حباجة إىل محاية خاصة

   واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  - خامساً 
وريناميني كافة محايةً    قوانني يف السنوات الثالث املاضية من أجل منح الس          عدة ُسنَّت  -١٣٢

  . أفضل حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم
 املبادئ األساسية التفاقية حقوق الطفل مبادئ البقاء واحلمايـة والتنميـة            وتتناول  -١٣٣

ومن اإلجنازات الرئيسية   . وقد صاغت احلكومة سياساهتا على أساس هذه املبادئ       . واملشاركة
مل هذه اخلطة القـضايا املتعلقـة بالـصحة       وتش. يف هذا السياق استحداث خطة سياساتية     

والتعليم واحلماية القانونية واألمن وتعميم املنظور اجلنساين واألشخاص ذوي اإلعاقة وفريوس           
وجتلّت التزاماهتا حنو قضية تنمية الطفولة املبكرة بفضل صياغتها         . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

  . قضيةخطة سياساتية واستراتيجية اتصال بشأن هذه ال
اإلجنازات  ومن بني . ، أُنشئت دار إيواء لضحايا العنف املرتيل      ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -١٣٤
كافحة العنـف   م من أجل نظمات غري احلكومية     امل من ممثلي ى يف هذا السياق تشكيل منرب       األخر
ـ     مكتبان يقدمان لضحايا اإلساءة األخالقية واالجتاهات االنتحارية       مثةو. املرتيل رتيل  والعنـف امل

   .املساعدة االجتماعية والنفسية، وكذلك مساعدة الشرطة واملساعدة القانونية والطبية
بطل األمريكتني يف   ‘، حصلت سورينام على جائزة      ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٣٥

تنعم سورينام  و . يف واشنطن العاصمة    منظمة الصحة للبلدان األمريكية    يف مقر ‘ حماربة املالريا 
  .  يف املائة٩٩الية من مرض املالريا بنسبة ببيئة خ
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  :ومن بني التحديات اليت جياهبها البلد ما يلي  
كما يفتقر الناس يف هذه املناطق     . نقص املعلمني املؤهلني يف املناطق الداخلية       )أ(  

، لـذا   مدرسة يف كل قرية   وال توجد   . إىل املدارس الثانوية واجلامعات ومدارس تعليم الكبار      
   مدارس؛فيهااألطفال إىل السفر بالقارب إىل قرى أخرى ُيضطر 

 إمكانية احلصول على التعليم االبتـدائي نـسبياً يف          ازديادوعلى الرغم من      )ب(  
إذ يواجه التعلـيم يف املنـاطق       . لنتيجة النهائية غري مرضية   إن ا املناطق احلضرية يف سورينام، ف    

فنقص وسائل املواصـالت    : اكل خطرية الداخلية، حيث تقل نسبة االلتحاق باملدرسة، مش      
 واملعلمني املؤهلني وحمال اإلقامة املخصصة هلـم        املدرسية واألدوات واملواد التعليمية   واملباين  

  .تعوق كلها إمكانية احلصول على التعليم بوجه عام
يف هـذا   واختذت وزارة التعليم والتنمية اجملتمعية يف األشهر املاضية إجراءات عديدة             -١٣٦
  . مدرسية وتوفري معلمني مؤهلني من قبيل إنشاء مبان،ددالص

وقد اسُتحدثت برامج لألمهات املراهقات من      . ويشكل محل املراهقات حتدياً حقيقياً      -١٣٧
  .أجل إعادة إحلاقهن باملدرسة أو إعدادهن ليكن صاحبات مشاريع صغريات

  :العملويف ما يلي أحد التحديات اليت تواجهها سورينام يف جمال   -١٣٨
االفتقار إىل نظام احلـد األدىن مـن        :  مشاكل جسيمة يف سوق العمل من قبيل       مثة  

، ) العمالة املهاجرة  - العمل بعقود (األجور، وإىل القطاع غري الرمسي، وتغري عالقات العمل         
وتعكف احلكومة حالياً على معاجلة     . والتفاوت التام بني قوى العرض والطلب على الوظائف       

  . وتركز خصوصاً على فئات اجملتمع الضعيفةهذه املسائل

  ختاميةأحكام   -  سادساً  
 سورينام أن من األمهية مبكان تقدمي تقاريرها الوطنية يف مواعيدها إىل خمتلـف              ترى  -١٣٩

مع أن ذلك يستغرق وقتاً طـويالً        بالتزاماهتا الدولية تفي عادةً   ورينام  وس. هيئات املعاهدات 
  . حتت ضغط كبري

سورينام أن تنفيذ توصيات خمتلف هيئات املعاهدات وقرار حمكمـة البلـدان         وترى  -١٤٠
أحد التحديات الكربى اليت تواجههـا، لكنـها تـسعى إىل           األمريكية حلقوق اإلنسان هو     

  . تنفيذمها

        


