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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

  )ج(١٥وفقاً للفقـرة     ق اإلنسان، موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سورينام    

عملية االستعراض  إىل )١(معنية جهات ٣املقدمة من للمعلومات هذا التقرير هو موجز       
يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق            وهو  . الدوري الشامل 

تقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم            يتضمن ال  وال. اإلنسان
وقـد  . أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة        املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال    
النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي هناية ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . ة دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األصلي    

معلومات عن هذه   املعنية  أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات             
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  .ال ينطبق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

نـساين  ، مع مراعاة القانون اإل    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ـ       هي أن سورينام    "مجعية الشعوب املهددة  "الحظت    -١ ن أحد أكثر البلدان تنوعـاً م

  .)٢(الناحية اإلثنية يف األمريكتني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 "ب البدين املمارس ضـد األطفـال  املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقا     "أفادت    -٢
يتضمن القانون أي حظر للجـوء   وال. أن العقاب البدين مشروع يف البيت   ب) املبادرة العاملية (

تفسَّر األحكام املناهضة للعنف واإليذاء يف القانون اجلنائي ويف الدستور على أهنـا              وال. إليه
املبادرة العاملية أيضاً أن العقاب     والحظت  . حتظر مجيع أشكال العقاب البدين يف تنشئة الطفل       

وأعربت املبادرة العاملية عن األمل يف أن يركِّـز         . )٣(البدين مشروع يف أوساط الرعاية البديلة     
االستعراض الدوري الشامل على أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البـدين املمـارس ضـد               

 سن تشريع يكفل حتقيق     األطفال يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك البيت، وحثت احلكومة على          
 .)٤(هذا احلظر على سبيل األولوية

. أوضاع السجون ومراكـز االحتجـاز     سوء  وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل        -٣
. منفصلني عن بعضهم الـبعض    يف ثالثة سجون    وأضافت أن السجناء والسجينات حيتجزون      

افر الشرطة يف مجيـع      يف خم  ، سجناً أصغر حجماً، أو مراكز احتجاز مؤقتة       ١٩ويوجد أيضاً   
.  غري صحية ومفرطة االكتظـاظ     ، وخباصة السجون القدمية   ،ومعظم هذه املرافق  . أحناء البلد 

 ١٩، ضمت السجون األصغر حجماًَ البالغ عددها        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٧وحىت  
ويف هناية العام كانت السجون الثالثـة ومركـز         .  امرأة ٣٠ رجالً و  ٥٨٤والسجون الثالثة   

 ٢٠٠٨ديـسمرب   /حتجاز السابق للمحاكمة الرئيسي الذي فتح أبوابه يف كـانون األول          اال
ووفقاً جلمعية الشعوب املهـددة،     . وينتشر العنف يف أوساط السجناء    .  شخصاً ٩١٥تؤوي  

وما، يف خطاب موجه إىل مكتـب املـدعي العـام يف شـهر              باشتكى نزالء سجن سانتو     
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ألغذية والتهوية وبرامج إعادة التأهيل ومـن إسـاءة         نوفمرب، من عدم كفاية ا    /الثاين تشرين
  .)٥(معاملة احلراس هلم

وأفادت مجعية الشعوب املهددة أيضاً بأن مراكز االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة               -٤
املدانني يف زنزانـات االحتجـاز الـسابق        السجناء  مكتظة، حيث ُيحَتجز عدد متزايد من       

يسمح أفراد الشرطة للمحتجـزين مبغـادرة        ا م ونادراً. للمحاكمة بسبب اكتظاظ السجون   
  .)٦(زنزاناهتم بسبب نقص املوظفني

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أفادت مجعية الشعوب املهددة بأن إدارة التحقيق يف شؤون املـوظفني، وهـو               - ٥

يف تلقـت   مكتب تابع إلدارة الشرطة حيقق يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد الـشرطة،             
 قضية تشمل املخدرات والرشـوة      ٥٧بالتحقيق يف   وقامت   شكوى   ١٨٩ ،٢٠٠٩  عام

  .)٧(وغريها من ضروب سوء تصرف الشرطة
وقدمت اجلمعية معلومات مفادها أن الربملان أعاد ديسي بوتريسـي إىل الـسلطة                -٦

وحسب اجلمعية، استؤنفت حماكمـة ديـسي       . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٩كرئيس منتخب يف    
القاضي أّجل النظر    أن  بيد ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يف  القتل   بوتريسي على جرمية  

وُوجِّهـت إىل ديـسي بوتريسـي    . فيها بسبب عدم حضور أي شاهد من شهود الـدفاع  
 سياسياً وصحفياً وغريهم مـن األشـخاص يف         ١٥مساعداً من مساعديه هتمة اغتيال       ١١و

  .)٨(تاتوري العسكريكانوا من املعارضني حلكمه الديكو، ١٩٨٢ديسمرب /كانون األول
عن عمليات اغتيال كانون    " املسؤولية السياسية " قبلِبوتريسي  بأن  اجلمعية،  وأفادت    -٧

سعى مراراً حلمل الربملان    وقال إنه   ديسمرب املزعومة، بيد أنه نفى قيامه بأي دور مباشر          /األول
فادت اجلمعية  وأ. عندما كان زعيماً ألهم حزب من أحزاب املعارضة        على اعتماد قانون عفو   

  .)٩(أيضاً بأنه غري مطالب كرئيس باإلدالء بشهادة أمام احملكمة

  حرية التعبري  -٤  
ميارسون زالوا   ما وسائط اإلعالم العاملني يف   أبلغت مجعية الشعوب املهددة أن بعض         -٨

الرقابة الذاتية، بسبب التخويف واالنتقام اللذين تعرضوا هلما يف املاضـي           من وقت إىل آخر     
  .)١٠(ى أيدي بعض عناصر القيادة العسكرية السابقةعل

  التمتع مبستوى معيشي الئقيف احلق يف الضمان االجتماعي و  -٥  
املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان التابع لكلية احلقـوق يف جامعـة            "أفاد    -٩

مارون يعيـشون   وشعب   فرد من الشعوب األصلية      ٥٧ ٠٠٠يربو على     ما أنب "أوكالهوما
للفـرد  والحظ املركز أن سورينام تنفق على الرعايـة الـصحية           .  مناطق البلد الداخلية   يف
ويرجح أن يكون أطفـال املنـاطق   . تنفقه على سكان املدن     ما حنو ثلث املناطق الداخلية    يف
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وأوصـى املركـز    . الداخلية يعانون من سوء التغذية بنسبة تتجاوز مرتني نسبة أطفال املدن          
يف املناطق الداخلية أو االستمرار يف القيام بذلك وبانتداب عدد أكرب   عيادات  اء  باملبادرة إىل بن  

  .)١١(يتحدثون اللغات احملليةالذين من املوظفني املدربني يف جمال الرعاية الصحية 
يف املناطق الداخليـة يتـسبب يف   اخلاضع لنظام وأفاد املركز بأن تعدين الذهب غري      -١٠

بأكثر وأشار أيضاً إىل أن االختبارات تربز مستويات زئبق تزيد          . زئبقالتلوث والتسمم مبادة ال   
وأوصى املركـز بتنظـيم   ". آمنة"توصي به منظمة الصحة العاملية كمستويات   مامن ضعفي 

وأوصى املركز أيضاً بوضع تدابري     . )١٢(التلوث بالزئبق حبيث حيظر   تعدين الذهب تنظيماً فعاالً     
ررة من جريان الزئبق؛ وبتوفري األغذية واملاء الصاحل للشرب للحد          لتنظيف الطرق املائية املتض   

 مبا يف ذلك سوء التغذية؛ وبطلب تلقي املساعدة مـن احلكومـات             ،من التأثريات مستقبالً  
  .)١٣(واملنظمات غري احلكومية األجنبية عند االقتضاء

من نسبة الوفيات   وذكر املركز أن سورينام تتيح التطعيم واألدوية واملعلومات للحد            -١١
 ، وذلك مبساعدة حكومات أخرى ومنظمات غري حكوميـة خارجيـة          ،النامجة عن املالريا  

وأوصى مبواصلة العمل بربامج مكافحة املالريا وبتنفيذ التدابري الكفيلة بتمويل الربنامج داخلياً            
  .)١٤(توقف الدعم اخلارجيحال يف 

  لثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة ا  -٦  
الحظ املركز وجود فارق هام يف نوعية التعليم واالستفادة منه بني عامة السكان من              -١٢

 إىل عـدم    جهة والشعوب األصلية والقبلية يف سورينام من جهة أخرى، ويعود ذلك أساساً           
لية أقـل   يكون املدرسون يف املناطق الداخ      ما فكثرياً. كفاية اهلياكل األساسية يف جمال التعليم     

قلة االسـتفادة مـن التعلـيم       وتتجلى  . تكون مناهج ومرافق التعليم بالية      ما وكثرياًتأهيالً  
أطفال الشعوب األصلية والقبلية وأطفال األقليات يف املنـاطق الداخليـة لـسورينام              أن يف

  .)١٥(يلتحقون بنسبة أدىن بكثري باملدارس مقارنة بعامة السكان وسكان السواحل
توازن بني اللغـة    إقامة  كثري من النقاش حول الرغبة يف       أنه يدور   املركز إىل   وأشار    -١٣

اهلولندية، وهي اللغة الرمسية، واللغات القبلية األصلية يف تعليم أطفـال الـشعوب األصـلية     
بضرورة عملياً  وبينما يقر اجلميع    .  وحول إمكانية القيام بذلك عملياً     وأطفال املناطق الداخلية  

مدى لزوم تعليم اللغات األخرى، وإذا كـان        حول  اهلولندية، يوجد انقسام حاد     تعليم اللغة   
والحظ املركز أن جلنة القضاء على التمييز العنـصري أوصـت      . الرد باإلجياب، نطاق ذلك   

بتعليم صغار األطفال بلغتني، بينما يرغب آخرون يف التركيز أساساً على اللغـة اهلولنديـة               
هذه املناقشات   قديّع  وما .على تيسري اجلهود التعليمية مستقبالً يف جمتمع سورينام       للمساعدة  

األصـلية  لغات الشعوب أكثرية وأن عدد املدرسني املدربني على لغات عديدة غري كاف         أن  
  .)١٦(غري مكتوبة
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وأوصى املركز بتحسني نوعية التعليم يف املناطق الداخلية لكي يقترب من مـستوى               -١٤
أو دعمهـا،   / مثل إلغاء الرسوم الدراسـية و      ،؛ وباختاذ تدابري  )١٧(م يف املناطق الساحلية   التعلي

سـيما   نسب االلتحاق باملدارس ألطفال الشعوب األصلية وشـعب مـارون، وال   لتحسني  
؛ وبتشجيع اجلهود اخلاصة ودعمها     )١٨(بالنسبة إىل األطفال الذين يقيمون يف املناطق الداخلية       

سيما يف املناطق   مية وحتسينها يف أوساط الشعوب األصلية وشعب مارون، وال        لتوفري بيئة تعلي  
؛ وحتسني ونشر اإلحصاءات عن تعليم الشعوب األصلية وشعب مارون اليت تقيم            )١٩(الداخلية

وعدم إغفـال    تعليم صغار األطفال بلغتني   وإمكانية  فاعلية  وبتقصي  ؛  )٢٠(يف املناطق الداخلية  
 .)٢١(والرغبة فيهكانية حتقيقه إمتنفيذ ذلك إذا ثبتت 

العديد من طالب املناطق الداخلية والـشعوب األصـلية         أن  وأشار املركز أيضاً إىل       -١٥
لسفر إىل باراماريبو لاللتحاق باملعاهد الثانويـة ومؤسـسات التعلـيم العـايل             يضطرون ل 

 وتشمل هذه   .كبريةمشاكل تكّيف    تشري إىل أن هؤالء الطالب يعانون        تقاريرهناك   أن وإىل
. التخلي عن الدراسة  يؤديان إىل     ما الصعوبات عدم كفاية املوارد املالية واحلمل، اللذين كثرياً       

وأوصى املركز بأن تساعد سورينام أطفال الشعوب األصلية على متابعة دراساهتم اجلامعيـة             
  .)٢٢(يف املناطق الساحلية

  األقليات والشعوب األصلية  -٧  
 الـذين يـشكلون   -ب املهددة أن أكثرية األمريكيني اهلنـود      ذكرت مجعية الشعو    -١٦
 حمدودة للمشاركة   ة يعانون من احلرمان االقتصادي ومن قدر      - يف املائة من السكان      ٣ نسبة

فحيـاة البلـد    . أراضيهم وثقافاهتم وتقاليدهم ومواردهم الطبيعيـة     تتناول  يف القرارات اليت    
وتعيش أكثريـة األمـريكيني     . العاصمة باراماريبو يف  تتركز  السياسية وفرص التعليم والعمل     

ويعـاين  . تتـاح اخلـدمات احلكوميـة       ما اهلنود يف املناطق الداخلية من البلد، حيث نادراً       
األمريكيون اهلنود وشعب املارون من قطع األشـجار والتعـدين غـري الـشرعيني وغـري            

  .)٢٣(املراقبني
لدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان       وذكرت مجعية الشعوب املهددة أن حمكمة الب        -١٧

تناول تفسري احلكم الصادر عن     ي قراراً بطلب من سورينام      ٢٠٠٨أغسطس  /آبأصدرت يف   
 بشأن امتيازات قطع األشجار والتعـدين يف إقلـيم          ٢٠٠٧نوفمرب  /احملكمة يف تشرين الثاين   

ا وينحدر شعب ساراماكا من الرقيق األفارقـة الفـارين الـذين أقـامو            . شعب ساراماكا 
مستوطنات يف الغابات املمطرة الواقعة يف املناطق الداخلية من سورينام خالل القرنني السابع             

وحسب املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان التـابع لكليـة          . )٢٤(عشر والثامن عشر  
تكتسي أمهية أساسـية    مسألة  يزال ميثل    احلقوق يف جامعة أوكالمها فإن احلق يف األرض ال        

وكما ذكرت ذلـك حمكمـة البلـدان        . ىل الشعوب األصلية والقبلية يف سورينام     بالنسبة إ 
يعترف اإلطار القانوين احمللي للدولة       ال األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية شعب ساراماكا،      

بل مبجرد امتيـاز السـتغالل   "حبق الشعوب األصلية يف ملكية األراضي، فرادى أو مجاعات  
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مَّن جملتمعات حملية قليلة ملكية األرض، وحيثما اعترفت دولـة          وبناء على ذلك، تؤ   ". األرض
سورينام هلم بسند ملكية، فقد كان ذلك يف شكل سند فردي بدل أن يكون يف شكل سند                 

وأوصى املركز االستشاري باعتماد تشريع يعترف حبق الـشعوب األصـلية يف            . )٢٥(مجاعي
  .)٢٦(األراضي مجاعياًامتالك 

ستشاري أن حق الشعوب األصلية يف حيازة سند قانوين مللكيـة            وذكر املركز اال    -١٨
. ُيمنح القوة التـشريعية    ُيعترف به إىل حد اآلن أو مل       أراضيهم بصورة مشتركة أو مجاعية مل     

والحظ املركز أن جلنة القضاء على التمييز العنصري حثّت دولة سورينام علـى أن تكفـل                
يف امتالك أراضيها ومواردها وأقاليمهـا      " والقبلية   االعتراف قانوناً حبقوق الشعوب األصلية    

املشتركة وتطويرها والتحكم هبا واستغالهلا، وفقاً للقوانني العرفية والنظام التقليدي حليـازة            
لسندات القانونية ميثـل عمليـاً حقـوق      لتوثيق ا وأوصى املركز بوضع نظام     . )٢٧("األراضي

  .)٢٨(ي، وفقاً لنظمها الفريدة يف حيازة األراضياجلماعية يف امتالك األراض الشعوب األصلية
أن جملس تنمية املناطق الداخلية مكلف بتعزيز احلوار املؤسـسي بـني    بوأفاد املركز     -١٩

يزال يف مرحلة مجع     حكومة سورينام واجملتمعات احمللية التقليدية للمناطق الداخلية، بيد أنه ال         
يد من الشعوب األصلية والقبلية يف سورينام بصدد        وذكر املركز أيضاً أن العد    . )٢٩(املعلومات

، وأوصى برسم حدود أقاليم الشعوب األصلية على النحو الواجب          )٣٠(ترسيم حدود أقاليمها  
  .)٣١(مبشاركتها

وأشار املركز إىل تقرير الدولة الطرف املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري               -٢٠
جزءاً  -ميثل قط    ومل -ميثل    املوارد حتت السطحية ال    احلق يف "الذي ذكرت فيه سورينام أن      

وحسب املركز، . "من حقوق شعب املارون والشعوب األصلية الفريدة يف نوعها يف األراضي      
ُينكر على الشعوب األصلية احلق القانوين يف امتالك املوارد الطبيعية حتت السطحية اليت توجد            

بصفة خاصـة لـشعب     وجيه  وهذا احلق   . طويرهاأو استخدامها أو ت    القبليةأراضيها  حتت  
 املارون أو للشعوب القبلية لسورينام اليت تعمل يف تعـدين الـذهب علـى نطـاق ضـيق      

ووفقاً للمركز، وضعت سورينام نظاماً الستشارة      . )٣٢(الدولة تقبل ذلك على مضض     أن بيد
هذه العملية   أن  بيد .الشعوب األصلية والقبلية قبل منح امتيازات التعدين للشركات اخلارجية        

  .)٣٣(التواصل وعدم كفاية املعارففشل ليست فعالة دوماً بسبب 
ـ     االعتراف حبق   : وأوصى املركز مبا يلي     -٢١  علـى   االشعوب األصلية يف تطوير موارده

؛ وعدم منح امتيازات لتطوير املوارد الطبيعية واسـتغالهلا دون التـشاور مـع              )٣٤(اأراضيه
 وعدم منح امتيـازات لتطـوير       ،)٣٥( املستنرية اموافقتهحلصول على   الشعوب األصلية وقبل ا   

املوارد واستغالهلا قبل إجراء حبوث مستقلة تتناول اآلثار االجتماعية واالقتـصادية والبيئيـة             
  .)٣٦(احملتملة
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
حت يف خفض عدد وفيات املالريـا أثنـاء         أن سورينام جن  بأفاد املركز االستشاري      -٢٢

  .)٣٧(ناهز الصفر خالل العامني املاضينيإذ العقد املاضي 

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
التقنية من املقرر اخلـاص  الحظ املركز االستشاري أن الدولة سعت لتلقي املساعدة         -٢٣

املعين حبالة احلقوق واحلريات األساسية للشعوب األصلية من أجل صياغة مـشروع قـانون              
  .)٣٨(إطاري يتناول حقوق الشعوب األصلية
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