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  مقدمة  -أوالً   
مبوجب عملية االستعراض   ، قدمت مجهورية سورينا تقريرها      ٢٠١١مايو  / أيار ٦يف    -١

 .ق العامل التابع جمللـس حقـوق اإلنـسان   الدوري الشامل، إىل الدورة احلادية عشرة للفري    
 توصية خالل احلوار التفاعلي، قبلت بعضاً منها وأجلت قبـول الـبعض             ٩١وتلقت الدولة   

  . يتطلب مزيداً من الدراسة على املستوى الوطينعلى أساس أنهاآلخر، 
وتقدم حكومة سورينام يف هذه اإلضافة ردها الرمسي على مجيع التوصيات املقدمـة           -٢
  .٢٠١١مايو / أيار٦اء عملية االستعراض الدوري الشامل، يف أثن

  :تتضمن اإلضافة الفقرات التالية  
         التوصيات الـيت متـت املوافقـة عليهـا، يف      وترد.  مقدمة ٢ و ١تتضمن الفقرتان     
 مالحظات، ويتـضمن الفـصل رابعـاً        ١٢ إىل   ٥وتتضمن الفقرات من    . ٤ و ٣الفقرتني  

  .وتندرج االستنتاجات يف الفصل خامساً.  يف الوقت الراهنتوصيات ال ميكن دعمها

  حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعم سورينام  -ثانياً   
حتظى التوصيات الواردة أدناه اليت متت صياغتها أثنـاء احلـوار التفـاعلي بـدعم         -٣

  :سورينام
 ٩-٧٢ و٨-٧٢ و٧-٧٢ و٦-٧٢ و ٥-٧٢ و ٤-٧٢ و ٣-٧٢ و ٢-٧٢ و ١-٧٢  

 ١٧-٧٢ و ١٦-٧٢ و ١٥-٧٢ و ١٤-٧٢ و ١٣-٧٢ و ١٢-٧٢ و ١١-٧٢ و ١٠-٧٢و
 ٢٥-٧٢ و ٢٤-٧٢ و ٢٣-٧٢ و ٢٢-٧٢ و ٢١-٧٢ و ٢٠-٧٢ و ١٩-٧٢ و ١٨-٧٢و
  .٣٣-٧٢ و٣٢-٧٢ و٣١-٧٢ و٣٠-٧٢ و٢٩-٧٢ و٢٨-٧٢ و٢٧-٧٢ و٢٦-٧٢و
  :وحتظى التوصيات الواردة أدناه اليت مت النظر فيها، أيضاً بدعم سورينام  -٤

يق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      االنتهاء من عملية التصد     ٥-٧٣
  ؛)إسبانيا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

مراجعة التشريع الوطين، وال سيما قانون اجلنسية واإلقامـة وقـانون             ١٢-٧٣
العقوبات وقانون األحوال الشخصية بإلغاء األحكام اليت ميكن أن تيـّسر التمييـز             

  ؛)املكسيك(
  ؛)ملديف(اإلنسان إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق   ١٣-٧٣
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إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقـة مبركـز             ١٤-٧٣
إسـبانيا  ) (مبـادئ بـاريس   (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان        

  ؛)وإندونيسيا
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها           ١٥-٧٣

  ؛)اجلزائر(قائمة وفقاً للمعايري الدولية ال
  ؛)فرنسا(تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة بفعالية   ٢٠-٧٣
  ؛)إندونيسيا(التصدي للفوارق بني اجلنسني بصورة استباقية   ٢١-٧٣
إلغاء مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة يف التشريع احمللي وإدراج اتفاقية             ٢٢-٧٣

امل يف اإلطار القـانوين الـوطين       القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بالك       
  ؛)سلوفاكيا(

مواصلة وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات اليت ترمي إىل املساواة بني            ٢٣-٧٣
اجلنسني، وال سيما فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية وبقضايا العنف اجلنـسي أو             

  ؛)الربازيل(املرتيل 
ملرأة يف احلياة العامـة     توفري مجيع التدابري الضرورية لتحسني مشاركة ا        ٢٤-٧٣

  ؛)اجلزائر(ويف اجملالني السياسي واالقتصادي 
تعزيز املبادرات الرامية إىل ضمان املساواة يف شروط حصول املرأة على             ٢٥-٧٣

  ؛)املكسيك(العمل 
إدراج املنظور اجلنساين كعنصر من عناصر املنهاج الدراسي للقـضاء            ٢٦-٧٣

  ؛)النرويج(فية اليت تؤدي إىل عدم املساواة على القوالب النمطية والعوامل الثقا
تنظيم محالت توعية على مستويي املرأة والرجل إلعطاء صورة إجيابية            ٢٧-٧٣

عن املرأة واملساواة بني املرأة والرجل يف املراكز واملسؤوليات يف اجملـالني اخلـاص              
  ؛)هنغاريا(والعام 
حلقوق بني الرجل واملرأة، مبا     زيادة اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة يف ا        ٢٨-٧٣

يف ذلك عن طريق أنشطة التوعية ملكافحة املمارسات الثقافية األبويـة والقوالـب             
  ؛)األرجنتني(النمطية اجلنسانية اليت حتد من ممارسة تلك احلقوق 

مواصلة تنظيم محالت توعية لتعزيز املساواة يف الظروف واملسؤوليات           ٢٩-٧٣
 سواء يف اجملالني اخلاص والعام هبـدف القـضاء علـى         بني املرأة والرجل على حد    

استمرار املواقف األبوية والنمطية وحتقيق املزيد من متثيل املرأة يف مناصـب صـنع              
  ؛)إسبانيا(القرار واملناصب اإلدارية 
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اعتماد تدابري فعالة وتنفيذها للقضاء على التمييز، على أي أساس كان،             ٣٠-٧٣
 التركيز بشكل خـاص علـى الـشعوب األصـلية         ضد مجيع الفئات الضعيفة مع    

  ؛)سلوفاكيا(
هتيئة الظروف القانونية الضرورية لتفادي التمييز ضد شعوب املـارون            ٣١-٧٣

والشعوب األصلية من حيث التنمية االجتماعية واالقتـصادية واحلالـة الـصحية            
  ؛)أملانيا(واحلصول على الرعاية الصحية 

  ؛)كندا(إلغاء عقوبة اإلعدام   ٣٢-٧٣
  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً   ٣٣-٧٣
إلغاء عقوبة اإلعدام والتوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد            ٣٤-٧٣

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص             ٣٥-٧٣

  ؛)بلجيكا( املدنية والسياسية وإلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً باحلقوق
إقرار التعديالت املعلقة اليت ستدخل على قانون العقوبات مـن أجـل            ٣٦-٧٣

  ؛)هولندا(إلغاء عقوبة اإلعدام 
إضفاء الصبغة الرمسية على ختلي سورينام عن تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ             ٣٧-٧٣

اململكـة  (القانونية اليت تنص على عقوبة اإلعدام       عهد طويل، بإلغاء مجيع األحكام      
  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

تنفيذ اإلصالحات املؤسسية الرامية إىل إلغاء األحكام احلالية اليت تتعلق            ٣٨-٧٣
  ؛)إكوادور(بعقوبة اإلعدام 

مرتكيب تنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من خالل مقاضاة            ٣٩-٧٣
 وجمزرة موافانا يف    ١٩٨٢ديسمرب  /اإلعدامات خارج نطاق القضاء يف كانون األول      

  ؛)فرنسا( ومعاقبتهم حسب االقتضاء ١٩٨٦عام 
اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني معاملة السجينات، بوسائل منها تعميم           ٤٠-٧٣

قواعـد  (نيات  قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للجا        
والتماس املساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان           ) بانكوك

  ؛)تايلند(ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتطبيق هذه القواعد 
اإلسراع يف اعتماد التشريعات الضرورية ووضع اسـتراتيجية شـاملة            ٤١-٧٣

 كافحة االجتار باألطفال والنساء، وال سـيما      ملكافحة االجتار بالبشر وخطة عمل مل     
  ؛)هنغاريا(ألغراض االستغالل اجلنسي 
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توفري دورات تدريبية معززة للمكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني العاملني           ٤٢-٧٣
يف جمايل اهلجرة والقضاء خبصوص حاالت االجتار بالبشر وضحايا هـذا االجتـار،             

الواليات املتحدة  (ألجانب ضحايا االجتار بالبشر     اوتوفري سبل قانونية بديلة لترحيل      
  ؛)األمريكية

اختاذ التدابري لضمان اضطالع اللجنة الوطنية للقـضاء علـى عمـل              ٤٣-٧٣
  ؛)أستراليا(األطفال بواليتها بفعالية 

إيالء األولوية إلنشاء مرافق مدرسية يف املناطق النائية وتنفيذ نظام فعال             ٤٧-٧٣
قة باألطفال الذين يعيشون يف املقاطعات املتامخة للبلدان اجملاورة         جلمع البيانات املتعل  

  ؛)النرويج(
اعتماد قانون العقوبات املنقح، متشياً مع توصية اتفاقية حقوق الطفل،            ٤٨-٧٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(وهو قانون ينص على رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية 
صد مستوى حصول املرأة على خـدمات       وضع تدابري عملية لتعزيز ور      ٥١-٧٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(الرعاية الصحية ونوعية هذه اخلدمات 

  املالحظات  - ثالثاً  
بـل إن    تسعى الدولة إىل تنفيذ التوصيات اليت حتظى بدعمها، يف أقصر فترة ممكنة             -٥

 القـوانني   وعلى الرغم من أن الدولة تعتـرب أن       . البعض منها هو قيد التنفيذ الفعلي منذ مدة       
ضرورية، لكنها تويل اهتماماً كبرياً لقبول اجملتمع لألنظمة واالمتثال هلا، ألهنا ترى أنه ينبغي              
للقانون أن يعكس احتياجات اجملتمع ورغبته يف تنظيم القضايا اليت تعنيه، ولذلك ينبغـي أن               

  .حتظى القوانني بدعم من األمة بأسرها
.  ودراسـة ناجعـة    جتماعية واسعة النطـاق   مناقشة ا ويتطلب عدد من التوصيات       -٦

وجمرد املوافقة على هذه التوصيات ليس ممكناً       . ويتطلب تنفيذها صياغة سياسة وطنية مالئمة     
 غري قادرة على قبول التوصيات الواردة       - يف الوقت الراهن     -واقعياً؛ ولذلك فإن الدولة     وال  

ر مجيع التوصيات الـيت متـت       ومع ذلك، فإن حكومة مجهورية سورينام تقد      . ٤يف الفقرة   
  :تتعلق باملواضيع التاليةتأييدها والتوصيات اليت ال ميكن . باإلشارة إىل هذا التقرير

  )١١-٧٣ إىل ١-٧٣التوصيات من (التصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت   -٧
 عـدم االنـضمام إىل بعـض الربوتوكـوالت          ، يف الوقت الراهن   ،قررت الدولة   

فمثالً مل تصدق سـورينام علـى       . ٢-٣ و ١-٣سباب الواردة يف الفقرتني     واالتفاقيات لأل 
اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ألهنا تعترض، من حيث املبـدأ،              

. على إمكانية استفادة األجانب غري املقيمني بصورة قانونية على أراضيها، من هذه احلقـوق           
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ت طرفاً يف معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان ال يعين،          ومع ذلك، فإن كون دولة ما ليس      
  .بأي حال من األحوال، أن تلك الدولة غري راغبة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعنية

          مفتوحـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة            توجيه دعوة   -٨
  )١٩-٧٣ و١٦-٧٣التوصيات (

يت متكنها من استقبال املقررين اخلاصني، لضمان إعمـال         نظرت الدولة يف السبل ال      
وسيكون من دواعي سرور احلكومة قبول اخلربة املقترح تقدميها، على          . حقوق إنسان حمددة  

مقرر األمم املتحدة اخلاص املعـين حبـق        بالزيارة امليدانية اليت أداها     غرار ما فعلته فيما يتعلق      
خيارات أخرى إىل   تقصي   حتتفظ سورينام باحلق يف      ومع ذلك، . السكان األصليني يف األرض   

الزيـارة  على غـرار    ،  على سبيل املثال  أخرى  االستفادة من خربة مؤسسات     كجانب ذلك   
املقرر اخلاص لـمنظمة البلدان األمريكية املعـين باألشـخاص         اليت أجراها مؤخراً    امليدانية  

        وقـد  . قشة وطنية وإصدار بيانات   ، من خالل إجراء منا    احملرومني من احلرية يف األمريكيتني    
ال يكون من املناسب تنظيم زيارة ملقرر خاص من مقرري األمم املتحدة تتزامن مـع أحـد                 

  .النشاطني أعاله
  )٤٦-٧٣ إىل ٤٤-٧٣التوصيات من (العقوبة البدنية لألطفال   -٩

د أي تشريع يتعلق مبمارسة هـذه العقوبـة يف          العقوبة البدنية، ال يوج   بفيما يتعلق     
العام؛ ومع ذلك، ترسل وزارة التربية والتنمية اجملتمعية يف بداية كل عـام دراسـي               امليدان  

تتعلـق مبعاملـة   لـوائح  وهناك أيضاً . حمددة إىل املدارس حلظر العقوبة البدنية فيها    تعليمات  
ملتعلقـة  وكذلك عملية تنفيذ اللوائح ا االجتماعيةاملناقشات تتواصل  و. األحداث يف السجون  
، )واألسرةالبيت  العقاب اجلسدي يف    (أما فيما يتعلق بامليدان اخلاص      . مبراكز الرعاية النهارية  

قانون املعين بالعنف املرتيل ينص على مكافحة العنف مبا يف ذلـك العقوبـة البدنيـة                الفإن  
  .لألطفال

 اهلويـة   ي امليل اجلنـسي ومغـابر     يني ومزدوج التمييز فيما يتعلق باملثليات واملثلي      -١٠
  )٥٠-٧٣ و٤٩-٧٣التوصيتان (اجلنسانية 
 الدينية وغريها من اجملموعات فيمـا       اتإجراء نقاش مع السلط   من الضرورة مبكان      

يتعلق مبنح حقوق خاصة للمثليني واملثليات ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة               
ى محاية حقوق مجيع املواطنني السوريناميني، وكـذلك        وينص التشريع الوطين عل   . اجلنسانية

فإن املثليني واملثليات ومزدوجي    ومن مثّ   مجيع األشخاص الذين يتواجدون يف إقليم سورينام؛        
وامليل اجلنـسي وإن     .امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يتمتعون بنفس احلماية كغريهم        

ن احلكومة ستسعى إىل اختاذ التـدابري الالزمـة         ظل يعترب مسألة حساسة ومثرية للنقاش، فإ      
  .للتصدي جلميع الشواغل
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 ٥٢-٧٣التوصيات من   (حقوق الشعوب األصلية والقضايا املتعلقة حبقوق األرض          -١١
  )٥٨-٧٣إىل 

قبل انعقاد املؤمتر الوطين املقبل بشأن حقوق األرض، أجريت مناقشات مع أصحاب              
جملتمع املدين وكذلك مع املقرر اخلاص لألمم املتحـدة         املصلحة واملنظمات غري احلكومية وا    

وترمي املشاورات املتعلقة باحلق يف األرض إىل هتيئة كل من احلكومة           . املعين باحلق يف األرض   
لكي تشارك بصورة فعالة يف املؤمتر الـوطين        والسكان املارون   السكان األصليني   منظمات  و

هذه املناقشة الوطنية أن تؤدي إىل الشروع يف بذل         ومن شأن   . املقبل املتعلق باحلق يف األرض    
  . ملوضوع احلق يف األرضومتوازنجهود وطنية واسعة النطاق للتوصل إىل حل عادل 

  )٥٨-٧٣ التوصية(متتع املهاجرين جبميع حقوق اإلنسان   -١٢
ومع . يكفل الدستور حقوق اإلنسان جلميع األشخاص املتواجدين يف إقليم سورينام           

ز يف ظل ظروف حمددة تقييد هذه احلقوق، وذلك على سبيل املثال عندما يتعلـق               ذلك، جيو 
وقد ُدعي أولئك األجانب مـؤخراً لتـسجيل        . بصورة غري قانونية  املقيمني  األمر باألجانب   

  ).٧انظر الفقرة (أنفسهم، هبدف تصحيح وضعهم غري القانوين 

  التوصيات اليت ال ميكن تأييدها  -رابعاً   
  :ي التوصيات اليت ال ميكن تأييدهافيما يل  -١٣

النظر يف التصديق تدرجيياً على املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق             ١-٧٣
  ؛)شيلي(اإلنسان اليت ال تزال معلقة، وهو ما يقتضي التماس املساعدة التقنية 

            التصديق على الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان الـيت              ٢-٧٣
  ؛)سلوفينيا( )١(يها بعد وإلغاء عقوبة اإلعداممل تصدق عل

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو             ٣-٧٣
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا      (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

  ؛)الشمالية
غريه مـن ضـروب     النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب و         ٤-٧٣

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية           
  ؛)الربازيل( )٢(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
 .ء األخري واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام بالقبول حيظى اجلز٢-٧٣فيما خيص التوصية  )١(
 .، مت قبول اجلزء األخري منها وهو املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٤-٧٣فيما خيص التوصية  )٢(
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النظر يف التصديق على تلك الصكوك الدولية الرئيسية الـيت ليـست              ٦-٧٣
يب وغريه مـن ضـروب      سورينام بعد طرفاً فيها، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذ        

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، وبروتوكوهلـا االختيـاري،             
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،              
والربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القـضاء         والعهد الدويل 
  ؛)إكوادور(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن              ٧-٧٣
ة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماي           

مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
لعهد الـدويل اخلـاص     لاملهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري الثاين       

  ؛)األرجنتني(باحلقوق املدنية والسياسية 
م إىل  إكمال التزاماهتا الدولية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها باالنضما         ٨-٧٣

الصكوك الدولية ذات الصلة، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية           

  ؛)فرنسا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
ألشـخاص عـدميي     بشأن وضـع ا    ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       ٩-٧٣

  ؛)سلوفاكيا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية عام 
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ١٠-٧٣

  ؛)النرويج(الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 
بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ١١-٧٣

الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة لضمان زيادة احلماية حسبما يقتـضيه            
الوضع اخلاص بالشعوب األصلية والقبلية يف البلد وهبذه الروح االمتثال لقرار حمكمة            

  ؛)إكوادور(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق بسندات امللكية اجلماعية 
وة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات         توجيه دع   ١٦-٧٣

  ؛)إسبانيا وإكوادور(اخلاصة 
توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار إجـراءات األمـم             ١٧-٧٣

  ؛)ملديف(املتحدة اخلاصة حلقوق اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار إجـراءات األمـم             ١٨-٧٣
  ؛)سلوفينيا(تحدة اخلاصة امل
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النظر يف توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار              ١٩-٧٣
         إجراءات األمم املتحدة اخلاصة، وهو ما قد يـسهم يف التعـاون التفـاعلي مـع                

  ؛)شيلي(املنظومة 
شأة احلظر الصريح للعقوبة البدنية يف املدرسة واملرتل وكذلك يف أية من            ٤٤-٧٣

  ؛)فرنسا(عامة يرتادها األطفال 
اعتماد التدابري القانونية الضرورية حلظر مجيع أشكال العنـف ضـد             ٤٥-٧٣

األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، وال سيما يف األسرة واملدرسة  
  ؛)املكسيك(ودور رعاية األطفال البديلة وأماكن احتجاز األحداث 

صيات جلنة حقوق الطفل بفعالية املتمثلة يف احلظر الـصريح          متابعة تو   ٤٦-٧٣
مبوجب القانون جلميع أشكال العنف ضد األطفال، وال سيما العقوبة البدنيـة يف             
مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف األسرة واملدرسة ودور رعاية األطفال البديلة وأماكن             

  ؛)وفينياسل(احتجاز األحداث ومن مث تنفيذ تلك القوانني بفعالية 
توحيد سن الرشد فيما خيص العالقات بني جنس وآخر والعالقـات             ٤٩-٧٣

اجلنسية املثلية واعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى مناسبة حلظر التمييز صـراحة            
  ؛)النرويج(على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

لعالقـات   فيما خيص العالقات بني جنس وآخر وا       التراضيتوحيد سن     ٥٠-٧٣
اجلنسية املثلية واعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى حلظر التمييز صـراحة علـى             

  ؛)هولندا(أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل االعتراف بـاحلقوق اجلماعيـة للـشعوب             ٥٢-٧٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(األصلية واحلفاظ على هذه احلقوق 
راف باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية يف أراضيها ومواردهـا         االعت  ٥٣-٧٣

بإعطائها األولوية عندما تثار مسألة احلقوق يف األراضي يف الربملان على النحو املشار 
  ؛)كندا(أكتوبر /إليه يف بيان احلكومة الصادر يف تشرين األول

ك أراضـيها   اإلقرار قانوناً حبقوق الشعوب األصلية والقبلية يف امـتال          ٥٤-٧٣
ومواردها وأقاليمها اجملتمعية وتطويرها والتحكم هبا واستغالهلا وفقاً للقوانني العرفية          

  ؛)هنغاريا(والنظام التقليدي حليازة األراضي 
اختاذ التدابري الضرورية للعمل مبقتضى احلكم الذي أصـدرته حمكمـة             ٥٥-٧٣

شعب ساراماكا واحترام    يف قضية    ٢٠٠٧البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام       
  ؛)النرويج (ماملارون يف أراضيهالسكان األصليني والسكان حقوق 
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سورينام استفادة كاملة   السكان األصليني يف    ضمان استفادة جمتمعات      ٥٦-٧٣
عن طريـق   و يف أراضيها قانوناً،     اخلدمات العامة واالعتراف حبقه   قدر اإلمكان من    

  )٣(٢٠٠٨ حلقوق اإلنسان الـصادر يف عـام         تنفيذ قرار حمكمة البلدان األمريكية    
  ؛)اململكة املتحدة(

تنفيذ حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بالكامـل فيمـا             ٥٧-٧٣
يتعلق بامتيازات قطع األشجار والتعدين يف إقليم شعب ساراماكا وإدراج احلقـوق         

يف اإلطـار   املـارون   السكان األصليني والسكان    يف األراضي اخلاصة مبجموعات     
  ؛)هولندا(القانوين لسورينام 

ضمان متتع املهاجرين جبميع حقوقهم اإلنسانية ومواصلة تعزيز اجلهود           ٥٨-٧٣
  ).الربازيل(ية إىل تنظيم أوضاعهم الرام

  االستنتاجات  -خامساً  
          على الرغم من أن سورينام ال تقبل، يف الوقت الراهن، عدداً مـن التوصـيات،     -١٤
ولذلك . هنا تدرك أهنا متثل حتديات ُتواجه يف سبيل قيام بيئة مثالية حلقوق اإلنسان فيهاإالّ أ

  .ستظل هذه التوصيات حتظى باهتمام مستمر من جانب حكومة مجهورية سورينام

        

__________ 
 .٢٠٠٧احلكم الصادر يف عام  )٣(


