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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

   ية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً      لسامجتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  سورينام    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير     
غري ذلك من وثائق األمم املتحدة يف اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، و   

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةالرمسية ذات   
. فوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةامل

وقد ذُِكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
 يف إعداد   وروعي. مات الواردة يف التقرير   منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلو      بصورة  

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملّا كان  . حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة            

رير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              هذا التق 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -الً أو  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

 ال :)١٤املادة (الشكاوى الفردية  ال يوجد ١٩٨٤ مارس/آذار ١٥ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٧٦ ديسمرب/كانون األول ٢٨

  ال): ٤١املادة (شكاوى الدول    يوجدال ١٩٧٦ ديسمرب/كانون األول ٢٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  -   يوجدال ١٩٧٦ ديسمرب/كانون األول ٢٨

  -   يوجدال  ١٩٩٣ مارس/آذار ١  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
  -  د يوجال  ١٩٩٣ مارس/آذار ١ اتفاقية حقوق الطفل

، والربوتوكـول)٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       الربوتوكول االختياري امللحق ب   :  فيها  طرفاً رينامسومعاهدات ليست   
د املـرأة،االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض                 

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
طفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة       ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال             

توقيـع٠، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة           )٢٠٠٢توقيع فقط،   (
،)٢٠٠٧توقيع فقـط،    (د أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا        )٢٠٠٢فقط،  

  .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال مية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جر
  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت نعم، باستثناء  )٥(عدميو اجلنسيةاألشخاص الالجئون و

 الثالث  نعم، باستثناء الربوتوكول )٦(هبا ةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 ١٣٨ و١١١ و١٠٠ باستثناء االتفاقيات رقم نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ملكافحة التمييـز يف    ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   
 جمال التعليم

 ال

 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن         سورينام على النظر يف    جعتُش  -١
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق )٨(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   

، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع       )٩(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك       ، وا )١٠(أشكال التمييز ضد املرأة   

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع        )١١(األطفال يف الرتاعات املسلحة   
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، واتفاقية حقوق األشخاص    )١٢(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
  .)١٣(ختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة، والربوتوكول اال

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري باهتمام أن سورينام تفكر يف التصديق              -٢
املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩(١٦٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  .)١٤(البلدان املستقلة

  شريعياإلطار الدستوري والت  -باء     
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مجلة من األمـور، منـها أن                 -٣

عملية إصالح القوانني بطيئة وأنه مل حيرز أي تقدم حقيقي يف جمال مساواة املـرأة قانونـاً                 
وحثت اللجنة سورينام على القيام، بشكل خاص، بإلغاء ما يـرد يف قـانون              . )١٥(بالرجل

قامة وقانون العقوبات وقانون املوظفني من أحكام تنطوي على متييـز، وإيـالء             اجلنسية واإل 
 عليـا   أولويـة ، وإيالء   )١٦(أولوية عليا لالنتهاء من إدخال اإلصالحات الالزمة على القوانني        

وطلبت اللجنة إىل سورينام   . )١٧(للعمل على تطبيق االتفاقية حبذافريها يف النظام القانوين احمللي        
ى توسيع نطاق مشروع القانون املتعلق باملساواة يف معاملة املرأة والرجل ليـشمل             احلرص عل 

أفعال التمييز اليت متارسها اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص وليتضمن حكماً عـن              
  .)١٨(التدابري اخلاصة املؤقتة

ـ           ٢٠١٠يف عام   و  -٤ صوص ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن جمموعة من الن
 ولكـن الربملـان      ٢٠٠٩صيغت يف عام    ) راموات أبفانغ (التشريعية اليت تتعلق برعاية الطفل      

 أبرزت حقوق   ٢٠١٠وذكر الفريق أن احلكومة اجلديدة املنتخبة يف عام         . )١٩(مل يوقعها بعد  
الطفل بوصفها أولوية رئيسية إلدارهتا وبالتايل، كان من املتوقع أن حيتل متريـر تـشريعات               

  .)٢٠(سية وتنفيذها أولوية كبرية يف جدول أعماهلا اجلديدرئي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقـوق     ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٢مل يكن لدى سورينام، يف        -٥

إلنسان اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق ا           
  .)٢١()جلنة التنسيق الدولية(
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ سورينام يف أسرع وقت ممكن            ٢٠٠٧ويف عام     -٦

مكتب أمني املظامل أو أية هيئة مستقلة أخرى لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمبـادئ                
         .)٢٢()دئ بـاريس  مبـا (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان           

، أبلغ الفريق القطري أن احلكومة تستعد إلنشاء هيئة أمني مظـامل مـستقلة              ٢٠١٠ويف عام   
  .)٢٣(لفائدة األطفال فضالً عن نظام رصد وتتبع خاص باألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية
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 الـيت   ٢٠١١-٢٠٠٦وباإلشارة إىل خطة العمل الوطنية للمسائل اجلنسانية للفترة           -٧
وضعتها احلكومة، ذكر الفريق أن التحدي الرئيسي يتمثل يف تعزيز قدرة مكتـب الـشؤون        
اجلنسانية وحتسني الترابط الشبكي مع املنظمات األخرى، وخاصة مكتب السياسات العامـة         

  .)٢٤(املعنية بالنساء واألطفال املنشأ حديثاً والتابع لوزارة العدل والشرطة

   العامةتدابري السياسة  - دال  
أبلغت منظمة الصحة للبلدان األمريكية عن عدم مجع بيانات من شـأهنا الكـشف                -٨

. )٢٥(بوضوح عن أوجه التفاوت القائم وتوفري قاعدة من األدلة إلعداد السياسات وإدارهتـا            
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري سورينام بتقدمي املعلومات اإلحصائية ذات الصلة،        

 معلومات عن املخصصات يف امليزانية، وأكدت على أن مثـل هـذه البيانـات               مبا يف ذلك  
ضرورية لضمان تطبيق التشريعات املناسبة اليت تكفل متتع مواطين سـورينام، علـى قـدم               

  .)٢٦(املساواة، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الذي أجرته األمم ٢٠٠٦وذُكر يف تقرير التقييم القطري املوحد حول سورينام لعام          -٩

جتذراً عميقاً أعاق متكني اجملتمعات احملليـة       املتحدة أن نظام عالقات الزبون والعميل املتجذر        
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن سورينام وافقت        . )٢٧(وتطوير سياسات ذات طابع عام    

 وبـأن   )٢٨(ذال تزال تنتظر التنفي   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(على خطة عمل وطنية خاصة باألطفال       
  .)٢٩(السياسة الوطنية املعنية بالشباب ال تزال يف شكل مشروع

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  ملتابعةرد ا  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر موعـد     ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري

تقدمي الرد منذ   
ــارس /آذار م

٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقرير اجلـامع      
للتقارير الثالث عـشر والرابـع      
عشر واخلامس عـشر يف عـام       

٢٠١٣  
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
تأخر موعد تقدمي التقارير الثـاين        -  ١٩٩٥يونيه /حزيران  ١٩٩٣

 ١٩٩٥والثالث والرابع منذ عـام      
   تباعا٢٠٠٥ً و عام ٢٠٠٠وعام 

قدم الـرد يف      ٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٠٠٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ــار ــايو /أي م
٣١(٢٠٠٨(  

 الثالثتقدمي التقرير   موعد  تأخر  
  ٢٠٠٨منذ عام 
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بالقضاء على التمييـز    اللجنة املعنية   
  ضد املرأة 

تأخر موعد تقدمي التقرير اجلـامع        -  ٢٠٠٧ يناير/كانون الثاين  ٢٠٠٥
منذ عام  واخلامس  للتقريرين الرابع   

٢٠١٠  
 موعد تقدمي التقرير اجلامع     تأخر  -  ٢٠٠٧ فرباير/شباط  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

عام  منذ   الرابعالثالث و  ينريرللتق
٢٠١٠  

   اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع  -٢  
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطـار إجـراءات            ٢٠٠٦يف عام     -١٠

اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة، جبملة من األمور، منها أن توجه سورينام دعوة إىل املقرر              
. )٣٢(اة إقليمه راخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية لزيا         

، تلقى املقرر اخلاص طلباً من سـورينام        ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٣ويف رسالة مؤرخة    
للحصول على املساعدة التقنية واملشورة فيما يتعلق بتنفيذ احلكم الصادر عن حمكمة البلدان             

 وعـد املوحددت احملكمة . شعب ساراماكا ضد سورينام  األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية      
     /تـشرين الثـاين    ٢٠ويف  . ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ١٩للتنفيذ يف تاريخ     يالنهائ

، قبل املقرر اخلاص الدعوة فوراً وأحاط علماً باستعداده للعمل على إعـداد             ٢٠٠٨نوفمرب  
  .)٣٣(، عرب املقرر اخلاص جمدداً عن استعداده لتقدمي املساعدة٢٠٠٩ويف عام . التشريع

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  -  ر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخ
  -   عليها من حيث املبدأاُتفق

  -  زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
  سل أي رسالةأثناء الفترة املشمولة باالستعراض، مل تر  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 من االستبيانات الستة والعـشرين الـيت أرسـلها          )٣٤(ردت سورينام على سبعة       الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  )٣٥(املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
حلقـوق  الـسامية   يمي ملفوضية األمم املتحـدة      ، نفذ املكتب اإلقل   ٢٠٠٨ويف عام     -١١

اإلنسان يف بنما أنشطة لدعم احلكومات يف الوفاء بالتزاماهتا يف إطار املعاهدات الدولية، ومن              
  .)٣٦(بينها تقدمي املشورة التقنية حلكومة سورينام
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اين قانون اإلنـس  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة ال          -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
تعميم املنظور اجلنساين ومراعاة     دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل            -١٢

  .)٣٧( لأللفيةأحكام االتفاقية بشكل جلي يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية
زاء استمرار املواقف األبوية والقوالب النمطية العميقة       وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إ       -١٣

وإزاء ،  ؤولياهتما يف األسـرة ويف اجملتمـع      اجلذور السائدة بشأن أدوار املرأة والرجل ومـس       
جبملة من    وأوصت اللجنة  .)٣٨(استمرار القوالب النمطية يف الكتب املدرسية واملناهج التعليمية       

ختصص للنساء والرجال على حد سواء وبتشجيع وسائل         حبمالت توعية    األمور، منها القيام  
 إجيابية عن املرأة وعن املساواة بني وضع املرأة والرجل ومسؤوليات           ةاإلعالم على تقدمي صور   

  .)٣٩(كل منهما يف احلقلني اخلاص والعام
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن مجاعات متنوعة مثل املارون    ٢٠١٠ويف عام     -١٤

تتعرض ألشكال معينة جمتمعات الشعوب األصلية و) عبيد املنحدرين من أصول أفريقيةذرية ال(
أن من بني كـل      منظمة الصحة للبلدان األمريكية   ، أفادت   ٢٠٠٧ ويف عام    .)٤٠(من التمييز 

وأغلبـهم مـن      من الـبالد،    املناطق الداخلية  عشرة مواطنني يف سورينام، يعيش مواطن يف      
 وهناك فوارق جسيمة بني سكان املناطق الداخلية وسكان املناطق          .)٤١(الشعوب األصلية واملارون  

الساحلية تتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية واحلالة الصحية والوصـول إىل الرعايـة الـصحية              
حتصل على املياه عرب األنابيـب      اليت  تبلغ نسبة األسر املعيشية يف املناطق الداخلية        : وتشمل ما يلي  

 يف ٣١ يف املائة فحسب، وتبلغ نسبة األسر اليت متلك مرافق صرف الفـضالت  ١٨يف بيوهتا  
املائة فحسب؛ والنساء يف املناطق الداخلية هن من أشد الفئات فقراً يف البلد؛ وترتبط حالـة                
وفاة من بني كل مخس حاالت يف صـفوف شـعب املـارون بفـريوس نقـص املناعـة             

فهم األكثر عرضة خلطر املعاناة من سوء التغذية        لد،  اإليدز؛ أما األطفال يف ذلك الب     /البشري
؛ ويعيش أقل من نصف عدد أطفال املناطق الداخلية مع أبويهم ويعيش واحد من بني               املزمن

، وجلنة حقوق   جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأثار كل من     .)٤٢(مثانية أطفال، بدون أبويه   
  .)٤٣(اثلةفريق األمم املتحدة القطري شواغل ممالطفل و

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز الذي ال يـزال             ٢٠٠٧ويف عام     -١٥
يستهدف عملياً فئات معينة من األطفال، وخباصة الفتيات بوجـه عـام، واألطفـال ذوي               
اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال املصابني بفريوس نقـص املناعـة              

اإليدز، واألطفال املنتمني إىل أقليات عرقيـة أو إىل شـعوب           /ثرين بالفريوس البشري أو املتأ  
 وحثـت   .)٤٤(أصلية، معترفة حبالة الضعف الشديد للفتيات الالئي ينتمني إىل هذه الفئـات           

اللجنة سورينام على القيام جبملة أمور، منها اإلسراع بإنشاء جلنة تكافؤ الفـرص واعتمـاد               
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على التمييز ألي سبب من األسباب والتمييز الذي تتعرض له مجيع           استراتيجية شاملة للقضاء    
  .)٤٥(الفئات الضعيفة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
قوق اإلنسان أن عقوبة اإلعدام ال تـزال        املعنية حب لجنة  ال، الحظت   ٢٠٠٤يف عام     -١٦

 العمد واخليانة، وإن كانـت      ة والقتل شدد وترتبط جبرائم القتل امل     يف كتب القانون   موجودة
وشـجعت اللجنـة    .  تقريبـاً   سنة ٨٠سورينام مل تنفذ عقوبة اإلعدام يف إطار القضاء ملدة          

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل     سورينام على إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل        
ضد قرار اجلمعية   ، صوتت سورينام    ٢٠٠٧ ويف عام    .)٤٦(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

  .)٤٧( املتعلق بوقف العمل بعقوبة اإلعدام٦٢/١٤٩العامة 
، أفادت جلنة حقوق الطفل بأهنا ال تزال تشعر بـالقلق إزاء انتـشار              ٢٠٠٧ويف عام     -١٧

حاالت املعاملة الوحشية اليت يتعرض هلا األطفال على أيدي رجال الشرطة واستخدام القـوة              
ال يزال   قوق اإلنسان بأنه  املعنية حب لجنة  ال، أفادت   ٢٠٠٤يف عام    و .)٤٨(ضد األطفال احملتجزين  

وضّمنت سورينام  . )٤٩(احملتجزينيساورها القلق إزاء استمرار اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة          
معلومات بشأن السلطات املكلفة مبهمة تناول االدعاءات املتعلقة بإساءة         الذي قدمته   رد املتابعة   

. ٢٠٠٧-٢٠٠٥ معلومات حول عدد الشكاوى املقدمة خـالل الفتـرة            عن  فضالً ،املعاملة
 بأن املرافق املتاحة للسجناء ال تزال غري كافيـة وأن أغلـب األمـاكن       وأفادت سورينام أيضاً  

  .)٥٠(من األولوياتمكتظة وأنه جيري اختاذ تدابري ملعاجلة هذا الوضع باعتبار ذلك 
يئـة تفتـيش    هل أعـدت  باالستناد إىل تقارير     ، أنه فريق األمم املتحدة القطري   وذكر    -١٨

     ، وإن كانـت   لعقوبة البدنية وإساءة املعاملة النفسية يف املـدارس       ل يتعرض األطفال املدارس،  
سورينام بـأن حتظـر    وأوصت جلنة حقوق الطفل .)٥١(ال تتوفر بيانات موثقة يف هذا الشأن    

 مبا فيها العقوبة البدنيـة يف       ،لمجيع أشكال العنف ضد األطفا    بشكل صريح مبوجب القانون     
مجيع األماكن مبا يف ذلك داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات الرعاية البديلـة وأمـاكن               

  .)٥٢( فعاالًاحتجاز األحداث، وأن تنفذ هذه القوانني تنفيذاً
املعنيـة  لجنة  الأثارهتا  اليت  شواغل  الذي قدمته بشأن ال   يف رد املتابعة    قامت سورينام   و  -١٩
أتاحت معلومات حول التعـديالت املدخلـة علـى مدونـة           :  مبا يلي  )٥٣(وق اإلنسان قحب

 ٤٤ مـن     أيام بدالً  ٧تجز أمام قاض يف غضون      احملاإلجراءات اجلنائية واليت تنص على إحالة       
أمر مفروض بداهة؛ أشخاص حمتجزين إىل ل أي حمام   و أن وص  أشارت إىل  بعد اعتقاله؛ و   يوماً

  .)٥٤( ينفذ إال يف ظروف استثنائيةدي النفراوإىل أن إجراء السجن اال
قوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار ظروف احلـبس املترديـة           املعنية حب لجنة  الوأعربت    -٢٠

والحظت أن تأخر النظام القضائي يف البت يف الدعاوى يـساهم يف هـذا              . واالكتظاظ اخلطري 
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. فض عدد احملتجزين وحتسني ظروف احلبس     أن تتخذ التدابري املناسبة خل    وينبغي لسورينام    .الوضع
  .)٥٥( احملاكمةقبلوينبغي ختصيص املزيد من املوارد للجهاز القضائي، بغية خفض عدد احملتجزين 

 ٢٠٠٩ يف عام     مهماً وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن احلكومة أصدرت قانوناً          -٢١
ع البيانات حول العنف القائم على       تستحق الثناء يف مج    للحد من العنف املرتيل وبذلت جهوداً     

 وذُكر  .)٥٦( شحيحة ما زالت نوع اجلنس، رغم أن املعلومات والبحوث املتعلقة هبذه القضية          
، أن عدم املساواة يف العالقات بني اجلنسني عـّرض          ٢٠٠٦يف التقرير القطري املوحد لعام      

ر اإلصابة بفريوس نقص    خلطعرضة   بصورة متزايدة    جعلهنالنساء أكثر خلطر العنف املرتيل و     
  .)٥٧(اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي/املناعة البشري

ن الفريق أنه ال تتوفر بيانات موثوقة حول تعرض األطفـال لإليـذاء والعنـف               وبّي  -٢٢
 عن وزارة العدل والشرطة أشارت إىل أرقام مثرية         اجلنسي رغم أن البيانات الصادرة مؤخراً     

 .)٥٨(ر ارتكبوا جرائم عنـف جنـسي       وقعوا ضحايا للعنف اجلنسي وقصّ     رللذعر بشأن قصّ  
         بلغـت يف النـصف األول مـن        وذكرت منظمة الصحة للبلدان األمريكية أن الـشرطة أُ        

 حالة تتعلق مبعاملـة األطفـال       ٥٩ حالة اعتداء جنسي على أطفال و      ١٣٩ عن   ٢٠٠٥عام  
 .)٥٩(يول واملارون ثلثي تلـك احلـاالت      وميثل األطفال املنحدرون من شعب الكر     . بقسوة

 باختاذ مجيع التدابري املناسبة لفرض اإلبالغ عن حـاالت          وأوصت جلنة حقوق الطفل جمدداً    
  .)٦٠( مبا يف ذلك حاالت االعتداء اجلنسي عليهم،االعتداء على األطفال

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن سورينام هي بلد مقصد ومـصدر وعبـور                -٢٣
 .)٦١(فال والنساء املهاجرين الشرعيني أو غري الشرعيني على املستوى الداخلي أو الدويل           لألط

 عن االجتار بالبـشر ألغـراض االسـتغالل          تقريراً وأعدت منظمة الصحة للبلدان األمريكية    
خميمات املناجم يف املنـاطق الداخليـة مـن         التجارية يف   أنشطة البغاء   اجلنسي خاصة، مثل    

 البغاء يف غ التقرير القطري املوحد عن جلب نساء وفتيات من اخلارج للعمل يف وأبل.)٦٢(البلد
 إزاء  القلقجلنة حقوق الطفل عن      وعربت   .)٦٣( وشوارع باراماريبو  "النوادي" و املالهي الليلية 

التقارير املتعلقة باغتصاب الفتيات من الشعوب األصلية والقبلية يف األقاليم اليت شهدت تطور             
 علـى   سورينام لقضاء على التمييز ضد املرأة    اجلنة      وحثت   .)٦٤(عدين والتحريج عمليات الت 

 االجتار وخطة عمل ملكافحـة  بشأن مكافحةاعتماد التشريع الالزم ووضع استراتيجية شاملة  
أن تقوم، على وجه اخلصوص،     مل يف معاجلة مسألة البغاء، و     اتباع هنج متكا  و ؛تلك الظاهرة 

 اللجنة بأن   وأوصت. ء والفتيات وإتاحة البدائل االقتصادية هلن عن البغاء       بتوفري التعليم للنسا  
  .)٦٥( عناية خاصة، يف هذه األمور، حلالة نساء املارونسورينامتويل 
وحثت جلنة حقوق الطفل سورينام على اختاذ إجراءات ملموسة لتناول األسـباب              -٢٤

تحداث فرص للتعلـيم يف املنـاطق        بوسائل من بينها اس    ،الكامنة وراء ظاهرة عمل األطفال    
، ٢٠١٠ ويف عـام     .)٦٦(نخفضة الدخل املالداخلية من البلد وتقدمي الدعم إىل األسر املعيشية         

 إىل سورينام اختاذ جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتطلبت 
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 فـرص مجيـع األطفـال يف         على وجه االستعجال، لتحسني    ،إجراءات فعالة وحمددة زمنياً   
 وال سيما األطفال الذين يعيشون يف املناطق الداخليـة          ،احلصول على التعليم األساسي اجملاين    

  .)٦٧(واألطفال املنتمون إىل الشعوب األصلية واألقليات

    يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابمبا، إقامة العدل، وسيادة القانون  -٣  
 الدعوة اليت وجهتها إىل     القضاء على التمييز العنصري   جلنة   ، كررت ٢٠٠٩يف عام     -٢٥

  .)٦٨( لكي تنشئ احملكمة الدستورية يف أسرع وقت ممكن٢٠٠٤يف عام سورينام 
 اللجنة بقلق ما ظهر مؤخراً من اجتاه يتمثل يف تزايد تـدفق الـشكاوى               والحظت  -٢٦

ربز احلاجـة إىل تقويـة      وهذا االجتاه يُ  . املقدمة إىل حماكم وهيئات دولية بشأن أمور داخلية       
وبينما . احملاكم الوطنية وإنشاء إطار تشريعي يستجيب، على النحو املناسب، لألمور الداخلية          

 بأن سُبل االنتصاف املتاحة مبوجب قانون سورينام كافية         سورينام اللجنة علماً برأي     أحاطت
نة البلدان األمريكية    على التحليل الذي أجرته جل     فقد أكدت لتأكيد احلقوق والتماس محايتها،     

حلقوق اإلنسان وعلى األحكام الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الـيت             
  .)٦٩(وجدت أن النظام القانوين احمللي ال يوفر سبل انتصاف فعالة مناسبة للحقوق اجلماعية

سـتمرار   عن قلقهـا إزاء ا     قوق اإلنسان املعنية حب لجنة  ال ، أعربت ٢٠٠٤ويف عام     -٢٧
ل فترة احلكم العسكري مـن      إفالت املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خال       

 مويوانا الـيت    ومذحبة ١٩٨٢ديسمرب  /اغتياالت كانون األول  إىل   خاصة   وأشارت ،العقاب
 تتعلـق  شـواغل    القضاء على التمييز العنـصري      وأثارت جلنة  .)٧٠(١٩٨٦ارتكبت يف عام    
 وأوصت  .)٧١(وانا ومعاقبتهم يالتحقيق مع مرتكيب مذحبة قرية مو     يف   مرة املست حباالت التأخري 

ية خاصة ملقاضاة مـرتكيب انتـهاكات       وأول قوق اإلنسان بأن تويل سورينام    املعنية حب لجنة  ال
 حماكمة  وجيب. حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت ارتكبها أفراد الشرطة واجليش          

م إذا ثبتت إدانتهم، بصرف النظر عـن رتبتـهم ومركـزهم            مرتكيب هذه األفعال ومعاقبته   
 وينبغـي .  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تكرار هذه األفعال         وينبغي لسورينام . السياسي

  .)٧٢(توفري التعويض الكايف للضحايا وأقارهبم
 وأقر فريق األمم املتحدة القطري بأن سورينام أجرت تغيريات هامة بوصفها جـزءاً              -٢٨

من عملية إصالح النظام القضائي، ومن ذلك تقليص مدة االحتجاز وتوظيف املزيـد مـن               
 قدرة املـواطنني    تضعف املرتبطة باالستعانة مبحام     الباهظةإال أن التكاليف القانونية     . القضاة

  .)٧٣(قدم احلكومة املساعدة القانونية إال أن عدد احملامني حمدودتو. على احلصول على العدالة
حثت جلنة حقوق اإلنسان سورينام على أن تكفل تنفيذ املعايري املتعلقـة بقـضاء              و  -٢٩

د قانون العقوبات بـصيغته      بأن تتخذ اخلطوات الالزمة العتما     ها وأوصت  تاماً األحداث تنفيذاً 
الذي ينص على رفع سن املسؤولية اجلنائيـة إىل         دون مزيد من التأخري، وهو القانون        املنقحة
 وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري .)٧٤(بديلةتضمن هذا التنقيح األخذ بتدابري      ي وأن   ، عاماً ١٢
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عن حاالت أطفال خمالفني للقانون يتلقون املشورة واإلرشاد والدعم على سـبيل املتابعـة،              
 وبني الفريق أن التفاوت     .)٧٥( ملعتادي اإلجرام  ولكنه الحظ بأن هذه اخلدمات ال تتاح دائماً       

؛ وأفاد بأن األطفال    )٧٦(اطق فيما يتعلق باألطفال املخالفني للقانون، بارز للعيان       القائم بني املن  
 عن البالغني يف أماكن االحتجاز ويرجع ذلك يف جزء منـه إىل أن عـدد                ال يفصلون دائماً  

واحلكومة بصدد تشييد سجن منفصل لألطفال واألحداث ومن املنتظر افتتاحه          . املرافق حمدود 
  .)٧٧(٢٠١١يف عام 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 بـني الـذكور     )٧٨(ال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوت           -٣٠

 وأوصت سورينام بأن جتعل احلد األدىن للزواج بالنسبة         ،واإلناث يف احلد األدىن لسن الزواج     
  .)٧٩(احملدد بثمانية عشر عاماً  مع املستوى املقبول دولياًللذكور واإلناث متوافقاً

وفيما يتعلق بتسجيل املواليد، أوصت اللجنة سورينام بأن تواصل وتضاعف جهودها        -٣١
الرامية إىل تسجيل مجيع املواليد، مع التركيز بوجه خاص على األطفال الـذين يقيمـون يف                

  .)٨٠( مع إتاحة إمكانية التسجيل املتأخر جماناً،املناطق النائية يف الداخل
اللجنة باجلهود العديدة املبذولة يف جمال التشريعات وغريه من اجملاالت لتوفري           ورحبت    -٣٢

الرعاية واحلماية لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين وشاطرت الدولة قلقها إزاء ارتفاع عدد             
 معظـم   وعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها أن        .)٨١(األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية    

اإليـدز يودعـون يف     /األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري أو املتأثرين بـالفريوس         
     )  مـثالً   الفقـر  بـسبب  (متأزمة  وأن أطفال األسر اليت تعيش أوضاعاً      .)٨٢(مؤسسات الرعاية 

مرافـق   املرأة، قد جيدون أنفسهم يف مرافق الرعايـة أو يف            عيلهاوال سيما األسر املعيشية اليت ت     
املـودعني يف   وأبلغ فريق األمم املتحدة القطـري بـأن األطفـال           . )٨٣(احتجاز تابعة للشرطة  

  .)٨٤(ن خلطر العنف، واالستغالل، واإليذاء، واإلمهالمؤسسات الرعاية معرضو
ففي حـني   .  من التحديات   عدداً يواجهونأن األطفال ذوي اإلعاقة     بوأفاد الفريق     -٣٣

.  ومتنحهم الرعاية، تودع أسر أخرى أطفاهلا يف مؤسسات الرعاية         تتقبل بعض األسر أطفاهلا   
 ،وحسب اإلحـصاءات  .  أكرب للتعرض للعنف أو اإليذاء     واجه األطفال ذوو اإلعاقة خطراً    يو

مـرات  أو تزداد احتماالت اإلبالغ عن ضرب األطفال على وجههم أو رأسهم أو أذنـيهم        
  .)٨٥( ماتثبت إصابتهم بإعاقةالذين األطفال   بني صفوف آباءعديدة وبكل شدة

وأوصت جلنة حقوق الطفل سورينام بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تقدم إىل               -٣٤
األسر املساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة حىت تتمكن من الوفاء بالتزاماهتـا              

سسات للرعاية بـسبب     إيداع األطفال يف مؤ    حتول دون ومسؤولياهتا يف تنشئة أطفاهلا وأن      
 وبأن تعجل قدر اإلمكان باعتماد مشروع القـانون         )٨٦(مشاكل الفقر اليت يواجهها آباؤهم    
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املتعلق بتنظيم املساعدة االجتماعية املقدمة للشباب وأن تتخذ التدابري الالزمة لتنفيـذ هـذا              
  .)٨٧(القانون تنفيذا تاماً

   السياسيةاحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة  -٥  
 على اختـاذ تـدابري      سورينامالقضاء على التمييز ضد املرأة       املعنية ب  لجنةال تشجع  -٣٥

 بغرض التعجيل مبشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم         ،مطردة، تشمل تدابري خاصة مؤقتة    
املساواة مع الرجل يف اهليئات اليت متأل وظائفها باالنتخاب أو التعيني، مبـا يف ذلـك علـى           

ة ونساء األقليـات    وينبغي أن متتد هذه التدابري لتشمل نساء الشعوب األصلي        . صعيد الدويل ال
  .)٨٨(العرقية األخرى

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 مل تعتمد بعـد     سورينامتشعر بالقلق ألن    جلنة القضاء على التمييز العنصري      ال تزال     -٣٦

ماية الفعالة للعمال املنتمني إىل الشعوب األصلية والقبلية يف جمـايل           تدابري خاصة لضمان احل   
  .)٨٩(االستخدام وظروف العمل

بشأن التمييز ضد   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وال يزال القلق يساور       -٣٧
اء  جلميـع النـس  سـورينام  اللجنة توصيتها بأن تكفل   تكررو .)٩٠( يف جمال التوظيف   رأةامل

العامالت ظروف عمل مساوية لتلك اليت يتمتع هبا الرجل، تكون خالية من التحرش اجلنسي، 
 مدفوعة األجـر جلميـع      أمومةوتشتمل على استحقاقات الضمان االجتماعي وعلى إجازة        

 بتوفري عدد كاف من مرافق رعاية األطفال        سورينام  اللجنة أيضاً  وأوصت. النساء العامالت 
بتعزيز اجلهود لضمان حصول املرأة، مبا يف ذلـك نـساء الـشعوب            ، و ودةختضع ملراقبة اجل  

  .)٩١(األصلية ونساء األقليات العرقية األخرى، على التدريب املهين

   االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقالضماناحلق يف   -٧  
سكان  بالرغم من قلة ال    الحظت جلنة حقوق الطفل أن مستوى الفقر ال يزال مرتفعاً           -٣٨

 وأوصت اللجنة بأن تواصل سورينام وتعزز تنفيـذ         .)٩٢(يف سورينام وكثرة مواردها الطبيعية    
 من مسكن الئـق     استراتيجيات احلد من الفقر بغية تلبية احتياجات األسر احملرومة اقتصادياً         

وطعام وملبس وغري ذلك من االحتياجات، وأن تساعد األطفال بوجه خاص على الوصول             
  .)٩٣( والرعاية الصحيةإىل التعليم

  أكثر فقراً ، كمجموعة ،، أشار التقرير القطري املوحد إىل أن النساء       ٢٠٠٦ويف عام     -٣٩
ويرجع ذلك إىل استمرار عدم املساواة بني اجلنسني يف إطار األسـر املعيـشية              . من الرجال 
يث تشغيل النساء   ورغم أن قطاع الزراعة حيتل املرتبة الثانية بعد القطاع العام من ح           . واجملتمع

فإن أغلب األسر ال متتلك إال مساحات صغرية من األرض يعمل فيها النساء واألطفال بدون               
ية من الفئات الـضعيفة بوجـه       وتعد النساء يف املناطق الداخل    . أجر لصاحل املشاريع العائلية   
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نب إىل جا  ،قد أدى تنامي جنوح الذكور إىل التخلي عن أسرهم يف هذه اجملتمعات           و. خاص
التنمية احملدودة للفرص االقتصادية واالجتماعية اجلديدة، إىل تفاقم مشكلة الفقر بـسرعة يف             

 الـذي  م وتعتمد ربات األسر املعيشية يف كثري من األحيان على الدع          صفوف هذه اجملتمعات  
  .)٩٤(يأيت من خارج قراهن لتأمني احتياجاهتن املالية

 بأن قطـاع الـصحة يف       ان األمريكية لبلدمنظمة الصحة ل  ، أفادت   ٢٠٠٧ويف عام     -٤٠
ي،  إىل مشاكل االقتصاد الكل تلك العوائق عزى  تو. سورينام يواجه سلسلة من العوائق اخلطرية     

وهجرة العاملني املؤهلني إىل بلدان أخرى، ونقص يف األدوية األساسية، والتـدهور املـادي           
الصحية، وخاصة الرعايـة مـن   يف الرعاية لبنية التحتية للخدمات الصحية، وأوجه القصور      ل

 .)٩٥(يف إمكانية احلصول على املياه واملرافـق الـصحية        ومثة عدم مساواة    . املستوى الثانوي 
 أهـم   بأهنا أحـد  وأفادت تقارير بأن املالريا تعد مشكلة صحية هامة يف املناطق الداخلية و           

    .)٩٦(املـدارس األسباب لوفاة أطفال دون سن اخلامسة والسبب الشائع لظاهرة الغيـاب يف             
 وأصـبح   .)٩٧(فهو سبب رئيسي آخر لوفيات األطفـال      أما االجتفاف الناجم عن اإلسهال      

اإليدز أحد أهم األسباب لوفيات األطفال دون سن اخلامسة والسبب الرئيـسي لوفيـات              
 والحظت جلنة حقوق الطفل بقلـق أن        .)٩٨( سنة ٤٩ إىل   ٢٩أشخاص يف الفئة العمرية من      

أغلبية األطفال الذين يدخلون املستشفيات بسبب سوء التغذيـة، ينتمـون إىل األقليـات              
 وأوصت اللجنة سورينام جبملة أمور، منها السعي هبمة إىل تـشجيع الرضـاعة              .)٩٩(العرقية

ليات العرقية، وأن   الطبيعية، وأن تعاجل مشكلة سوء التغذية، مع التركيز بوجه خاص على األق           
تكفل حصول مؤسسات الصحة العامة، مبا فيها معهد أحباث املالريا، على األموال واملوارد             

  .)١٠٠(الالزمة للقيام بعملها
 بأن نسبة وفيات األمهات يف فترة النفاس        ٢٠٠٦التقرير القطري املوحد لعام     وأفاد    -٤١

 الوصول إىل وسائل منـع احلمـل إىل          وأدت حمدودية  .)١٠١( يف سورينام  ال تزال عالية جداً   
وكررت اللجنـة   . وارتفاع معدل وفيات األمهات يف فترة النفاس       ارتفاع معدالت اخلصوبة  

توصيتها بإلغاء القوانني اليت تقيد أنشطة تنظيم األسـرة         املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
 على اختاذ تـدابري     سورينام وحثت.  عليها الزمن  اوخدمات اإلجهاض، باعتبارها قوانني عف    

لك يف املنـاطق   ملموسة لتعزيز ورصد حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذ           
 تعزيز التدابري الرامية إىل احليلولة دون وقوع احلمـل          إىل سورينام  وطلبت. الداخلية والريفية 

تشمل إتاحة جمموعـة    وينبغي هلذه التدابري أن     .  بني املراهقات  غري املرغوب فيه، وخصوصاً   
شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق واسع ودون قيود، وزيادة التثقيف والتوعية بـشأن               

  .)١٠٢(تنظيم األسرة
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن حاالت احلمل املبكر، والزواج املدبر، وتعاطي    -٤٢

ـ          راهقني، يف تزايـد    املخدرات والكحول، واملشاكل املتعلقة بالصحة العقلية، يف صفوف امل
 وأوصت اللجنة سورينام جبملة أمور، منها أن تضاعف جهودهـا           .)١٠٣(وليست يف اخنفاض  
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لوضع املزيد من الربامج وتقدمي املزيد من اخلدمات يف جمال صحة املراهقني وأن جتمع بيانات               
  .)١٠٤(صحيحة من خالل إجراء دراسات حول هذه القضية

  احلق يف التعليم  -٨  
تسري على الطريـق     أن سورينام     الحظ فريق األمم املتحدة القطري     ،٢٠١٠ام  يف ع   -٤٣

   من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتـدائي،         ٢الصحيح حنو حتقيق اهلدف     
 بـصفة   الشعور بالقلق  مثة أوجه تفاوت اقتصادي واجتماعي وجغرايف وجنساين، مع          إال أن 

 عن   والفتيات يف املناطق الداخلية حيث ال يزال التقدم املنجز بعيداً          الصبيانإزاء حالة   خاصة  
 إىل قضايا تتعلق بالوصول إىل التعليم اجليـد         وأشار تقييم ألوجه التفاوت هذه    . اهلدف احملدد 

، ورسوب األطفال، ومعدالت التـسرب واالسـتمرار يف         )يف مجيع مراحل التعليم   (وإتاحته  
 عليهـا الـزمن وإىل   عفا إىل العمل مبناهج دراسية   بقلق أيضاً  وأشارت اللجنة  .)١٠٥(الدراسة

 والحظ فريق األمم    .)١٠٦(أوجه القصور اهليكلي يف تدريب املدرسني يف مجيع مراحل التعليم         
   يف املائة من املدرسـني يف كواماالسـاموتو         ٩١املتحدة القطري مجلة من األمور، منها أن        

  .)١٠٧( مل يكملوا مرحلة تعليمهم االبتدائي يف املائة من املدرسني يف تيبو٨٩و
االجتماعيـة  للتفاوتات   حداً تضع أن: وأوصت جلنة حقوق الطفل سورينام مبا يلي        -٤٤

؛ وأن   كـامالً  واالقتصادية واإلقليمية يف جمال الوصول إىل التعليم والتمتع حبق التعليم متتعـاً           
؛ وأن حتّسن مـن     )اإلضافية( األخرى   تكفل جمانية التعليم االبتدائي وغري ذلك من التكاليف       

 جودة التعليم عن طريق زيادة عدد املدرسني احلاصلني على تدريب جيد واملؤهلني تـأهيالً             
أن حتـّدث أسـاليب التـدريس     الذين يعملون يف املناطق الداخلية، وأولئك وال سيما   ،تاماً

 من بينها توجيه التعلـيم      ح املناهج الدراسية مبا يكفل حتقيق مجلة من األهداف        والتعلم وتصل 
 أفضل حنو الكفاءات املطلوبة للمشاركة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية جملتمع نام؛            توجيهاً

 مبن فيهم األطفال الذين تسربوا      ،وأن توفر التعليم والتدريب املهنيني لفئات معينة من األطفال        
) وال سيما الـذكور   (ع أمام األطفال     أوس من املدارس االبتدائية أو الثانوية؛ وأن تفسح جماالً       

  .)١٠٨(بون من املدرسة واملراهقات احلوامل، للحصول على فرصة ثانيةالذين يتسّر
 طفال الشعوب األصلية، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه حيق أل       ٢٠١٠ويف عام     -٤٥

 من محلهم علـى      لشروطهم مع احملافظة على هويتهم الثقافية، بدالً       أن يتوقعوا االندماج وفقاً   
وينبغي أن تتاح هلم فرص استخدام لغتهم والتحدث هبا دون أن            .االنصهار يف ثقافة األغلبية   

ومن حقهم أن تلىب احتياجاهتم يف      .  هلم ميثل جهلهم باللغة اهلولندية وهي لغة األغلبية، عائقاً       
ل الـشعوب    حقوق أطفـا   يعرض للخطر نظام التعليم   و. إطار أسرهم وثقافة جمتمعهم احمللي    

األصلية يف التنمية بسبب رداءة التعليم املتاح يف املناطق الداخلية وعدم توفر مدارس التعلـيم               
 تكفـل رعايـة     إهنـا ال   إذ  بعض املدارس الداخلية بكوهنا بدائية جداً      تتميز و .)١٠٩(الثانوي

ضاء على  جلنة الق  وعربت   .)١١٠(األطفال يف بيئة توفر هلم احلماية والدعم والظروف الصحية        
 خطـوات لكـي     سورينام توصيتها بأن تتخذ     عن شواغل مماثلة وكررت    التمييز العنصري 
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 الدولـة علـى الـسعي لوضـع         وشجعتُيعترف على النحو الواجب باللغات األصلية،       
  .)١١١(استراتيجيات ترمي إىل األخذ بنظام للتعليم بلغتني

ل يف كثري من األحيان األطفال      وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن املدارس ال تقب          -٤٦
ويف العموم، يتاح لألطفال ذوي اإلعاقة عدد قليل من املدارس اخلاصة أو غري             . ذوي اإلعاقة 

 وأوصت جلنة حقوق    .)١١٢(ذلك من اإلجراءات وال يتاح ذلك لألطفال يف املناطق الداخلية         
اخلـاص لـضمان تنفيـذ      الطفل سورينام جبملة أمور، منها اعتماد القانون املتعلق بالتعليم          

  .)١١٣(التشريعات اليت تنص على توفري احلماية لألطفال ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
            /رحبت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري بـدعم سـورينام يف أيلـول                  -٤٧

ولة إىل   ودعت الد  )١١٤(عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       إل ٢٠٠٧سبتمرب  
  .)١١٥(عالن وأن تزيد من جهود التوعية املبذولة من أجل نشرهاإلتعّرف اجلمهور مبضمون أن 
 لـسورينام بأن االقتصاد الـوطين     جلنة القضاء على التمييز العنصري       تعترف   بينماو  -٤٨

يعتمد اعتماداً شديداً على صناعة استخراج املوارد الطبيعية، وال سـيما التعـدين وقطـع               
ر، مبا يف ذلك يف األراضي املتوارثة عن األجداد واملستوطنات التقليديـة للـشعوب              األشجا

 فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء محاية احلق يف األراضي واألقاليم واملـوارد              -األصلية والقبلية   
 اللجنـة   وحثت. املشتركة للشعوب األصلية والقبلية اليت تعيش يف املناطق الداخلية من البلد          

 - على أن تكفل االعتراف قانوناً باحلقوق اجلماعية للشعوب األصـلية والقبليـة              امسورين
 يف امتالك أرضها ومواردها وأقاليمها وتطويرهـا        - وبوش نيغرويس    املاروناملعروفة حملياً ب  

والتحكم هبا واستغالهلا، وفقاً للقوانني العرفية والنظام التقليدي حليازة األراضي، واملـشاركة    
  .)١١٦(الل ما يرتبط بذلك من موارد طبيعية وإدارهتا وصوهنايف استغ

وبينما حتيط اللجنة علماً مع االهتمام بالتقرير النهائي الذي أعدته اللجنـة الرئاسـية                -٤٩
 بالقلق إزاء عدم وجود نظام فعال إلدارة املـوارد          تشعر فإهنا   ،املعنية باحلقوق املتعلقة باألراضي   

 يف التقرير النهائي لكي حتدد،      النظر على تكثيف    سورينام اللجنة   تشجعو.  واألراضي الطبيعية
مبشاركة كاملة من ممثلي الشعوب األصلية والقبلية الذين يتم اختيارهم حبرية، املبادئ اخلاصـة              
بوضع نظام وطين شامل للحقوق املتعلقة باألراضي وما يتصل بذلك من التشريعات املناسـبة،              

وترى اللجنة أن نظر الدولة الطرف يف تقرير        . ندة إىل اللجنة الرئاسية   وذلك عمالً بالوالية املس   
اللجنة الرئاسية جيب أال يتم على حساب امتثاهلا بالكامل ألوامر حمكمة البلـدان األمريكيـة               

 اللجنة بإحلاح توصيتها بـأن تتخـذ        وكررت .)١١٧(حلقوق اإلنسان يف قضية شعب ساراماكا     
  .)١١٨(لكامل ألوامر احملكمة وفقاً للجدول الزمين احملدد للتنفيذ خطوات حنو التنفيذ اسورينام

 ال يزال معروضـاً علـى       ٢٠٠٤ويساور اللجنة القلق ألن مشروع قانون التعدين لعام           -٥٠
 وفقاً للمعلومات املقدمة إىل اللجنة، ال تزال وزارة املوارد الطبيعية متنح تـراخيص              ،الربملان، وألنه 
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مشاورات مسبقة مع الشعوب األصلية والقبليـة أو دون تزويـد هـذه             التعدين للشركات دون    
 يف إطار   ٢٠٠٦ يف عام    ا الشاغل  هذ وأثارت اللجنة أيضاً   .)١١٩(الشعوب مبعلومات يف هذا الشأن    

 إىل حتـديث وإقـرار      سورينام اللجنة   ودعت. )١٢٠(إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة    
  .)١٢١()٢٠٠٥ و٢٠٠٤(لتوصيات اليت قدمتها اللجنة سابقاً مشروع قانون التعدين وفقاً ل

ـ  اإلنسان علماً ، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق ٢٠٠٤ويف عام     -٥١ مت  ه مبا ُيزعم مـن أن
ما زال يـشكل    أنه   يف البيئة، على مقربة من جمتمعات املارون واهلنود احلمر، و          إطالق زئبق 

وأوصـت اللجنـة سـورينام       .حتها وبيئتها  على حياة الشعوب األصلية والقبلية وص      خطراً
 اخلطوات الالزمة ملنع تسمم املياه بالزئبق، ومن مث تسمم الـسكان هبـا، يف               اختاذ بضرورة

  .)١٢٢(املناطق الداخلية من إقليم الدولة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 املدنيـة   بـاحلقوق الدويل اخلاص    العهد   رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتقدمي       -٥٢

  .)١٢٣(على القانون احمللي وبإمكانية االحتجاج مباشرة بأحكام العهد يف احملاكم احملليةوالسياسية 
 يف جمال منـع   ملحوظاًوذكر فريق األمم املتحدة القطري أن سورينام حققت تقدماً        -٥٣

 يف املائة مـن     ٨٣ وأهنا أتاحت لفائدة     انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل        
النساء احلوامل املصابات بالفريوس إمكانية احلصول على عالج يـشمل األدويـة املـضادة              

  .)١٢٤(للفريوسات العكوسة للحد من خطر انتقال الفريوس من األم إىل الطفل
زيـز   لتع جلنة القضاء على التمييز العنصري باخلطوات األخرية اليت اختذت         ورحبت  -٥٤

 مؤخراً للقـضاة    لعدل والتدريب الذي وفر   إقامة العدل، ومنها زيادة عدد القضاة يف حمكمة ا        
  .)١٢٥(اجلدد، وكذلك التدريب املستمر لوكالء النيابة

وأشار التقرير القطري املوحد إىل أنه رغم تنفيذ العديد من التدابري للحد من االجتار                -٥٥
قانونية، فإن االجتار باملخدرات، وتبيـيض األمـوال،        باملخدرات وغريها من األنشطة غري ال     

وجتارة األسلحة، وغريها من األنشطة غري القانونية املتعلقة باملخدرات ال تزال متثل مـشاكل         
  .)١٢٦(خطرية تطرح حتديات جسيمة أمام نظم احلكم الرشيد وممارساته

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
ن تقـدم    أ سـورينام إىل  طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري       ،  ٢٠٠٩يف عام     -٥٦

مضمون إعالن   إنشاء احملكمة الدستورية، وأن تنشر       ، معلومات عن  إليها، يف غضون سنة واحدة    
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لبلـدان   األحكام الصادرة عن حمكمة ا     وأن تنفذ  ،األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية     
وقد حـدد    .)١٢٧( مويواناقرية  وقضية  شعب ساراماكا،   األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية      

  .٢٠١٠موعد تقدمي معلومات املتابعة يف عام 
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء بشأن البالغ رقـم           ١٩٨٥أبريل  /ويف نيسان   -٥٧
 أن مثاين ضحايا حرمـوا مـن         وخلصت إىل  ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨ والبالغات رقم    ١٤٦/١٩٨٣

وطلبت اللجنة إىل سورينام أن حتقق يف حاالت القتـل  .  للعهدحياهتم بصورة تعسفية مبا يعد انتهاكاً  
 وورد من سـورينام     .)١٢٨(دفع تعويضات إىل أسرهم   ان ت  من يثبت تورطهم إىل العدالة و      وأن حتيل 

 يعترف فيه   ملان السورينامي اختذ قراراً    جاء فيه أن الرب    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥رد متابعة مبدئي مؤرخ     
 حلقوق اإلنسان األساسية، وأنه صدر أمر بإجراء حتقيـق قـضائي            بأن اغتيال الضحايا كان انتهاكاً    

تـوفري جـرب   ، بأنه ينبغـي  ١٩٩٧أغسطس /يف ردها املؤرخ آب وسلمت سورينام    .)١٢٩(مستقل
  .)١٣١(اًحوار املتابعة مستمر ما زالو. )١٣٠(سر الضحايامناسب أل

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
تؤدي عملـها   "، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن األمم املتحدة          ٢٠١٠يف عام     -٥٨

برنامج األمم  (لألمم املتحدة    تابعة   وكاالت مقيمة أربع  يف سورينام بواسطة    " بطريقة موحدة 
، ية، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان       املتحدة اإلمنائي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريك     

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ويف عـامي     .)١٣٢())اليونيـسيف (وصندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة      
 من قضاة وحمامني     شخصاً ٣٠دعمت اليونيسيف برنامج وزارة العدل والشرطة لبناء قدرات         

لى قضايا  ركز الربنامج ع  ي و ، متخصصني يف قضايا األطفال وجنوح األحداث      ومدعني عامني 
 .)١٣٣(خالفني للقانون، من أجل مراعاة املصاحل الفضلى للطفلاملطفال األ
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