األمم املتحدة

A/HRC/WG.6/25/SUR/1

الجمعية العامة

Distr.: General
17 February 2016
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الخامسة والعشرون
 13-2أيار/مايو 2016

تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة  5من مرفق قرار مجلس حقوق
اإلنسان *21/16
سورينام

__________

يعب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة .
* استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما ّ

)GE.16-02276(A



A/HRC/WG.6/25/SUR/1

احملتويات

2

الصفحة

أولا -

مقدمة ....................... ................................ ................................

3

ثاني ا -

املنهجية وعملية التشاور ....................................... ................................

3

ثالث ا -

التطورات وتنفيذ التوصيات منذ الستعراض األخري ................ ................................
ألف  -حقوق املرأة ،التمييز واملساواة بني اجلنسني .............. ................................
باء  -حقوق الطفل ........................................ ................................
جيم  -الاجتار بالبشر ........................................ ................................
دال  -الشعوب األصلية والقبلية .............................. ................................
هاء  -التعليم .............. ................................ ................................
واو  -الصحة .............. ................................ ................................
زاي  -السجون ............................................ ................................
حاء  -املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ........................ ................................
طاء  -عقوبة اإلعدام ....................................... ................................
ياء  -اإلعاقة .............. ................................ ................................
كاف -الوثيقة األساسية املشرتكة .............................. ................................
لم  -احلكم الصادر يف قضية مجاعة مويوانا ................... ................................
ميم  -احلد من الفقر ....................................... ................................
قا ااانون احلا ااد األدىن لألج ا ااور املا ااؤر  9أيلا ااول/س ا اابتمب ( 2014اجلريا اادة الرمسيا ااة لع ا ااام ،2014
العدد ........................................ ................................ )112
الق ا ا ااانون الع ا ا ااام للتقاع ا ا ااد امل ا ا ااؤر  9أيل ا ا ااول/س ا ا اابتمب ( 2014اجلري ا ا اادة الرمسي ا ا ااة لع ا ا ااام ،2014
العدد ........................................ ................................ )113
قااانون التاايمني الصااح األساسا املااؤر  9أيلااول/ساابتمب ( 2014اجلرياادة الرمسيااة لعااام 2014
العدد ........................................ ................................ )114
النظام العام للشيخوخة ................................ ................................
تسويات احلوادث .................................... ................................
خمصصات اإلعاقة .................................... ................................
خطة اإلسكان ....................................... ................................

3
4
10
13
14
15
18
20
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24

GE.16-02276

A/HRC/WG.6/25/SUR/1

أوالً -مقدمة
يسر سورينام أن تقا ّدم تقريرهاا
-1
ّ
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

الادورة الثانياة مان الساتعراض الادوري الشاامل جمللاس

 -2وتلتازم احلكوماة ،عماًا بدساتور مجهورياة ساورينام ،بتعزياز وااياة مجياع حقاوق اإلنسااان.
وستواصاال سااورينام التعاااون مااع هيدااات معاهاادات حقااوق اإلنسااان واخيدااات الدوليااة األخاار يف
سعيها ضمان احرتام حقوق مجيع املقيمني على أراض سورينام وحرياهتم.
 -3ونظاار الفرياام العام اال املعااا بالس ااتعراض الاادوري الشااامل يف تق ااارير سااورينام يف دورت ا
احلاديااة عشاارة املعقااودة يف /ااهر أيار/مااايو  ،2011مث اعتمااد لااس حقااوق اإلنسااان يف دورت ا
الثامن ااة عش اارة نتيج ااة الس ااتعراض ال اادوري الش ااامل لس ااورينام يف  /ااهر أيلول/س اابتمب .2011
واجلاادير بالااذكر أيض اا احل اوارات ال ا عقاادت مااع اللجنااة املعنيااة حقااوق اإلنسااان يف /ااهر تش ارين
األول/أكتااوبر  ،2015ومااع اللجنااة املعنيااة بااالتمييز العنصااري يف /ااهر ب/أ سااطس .2015
ومن املقرر عقد حوار مع اللجنة املعنية حقوق الطفل خاًل دورهتاا الثانياة والسابعني الا ساتعقد
من  17أيار/مايو  3حزيران/يوني .2016

ثانياً -المنهجية وعملية التشاور
 -4أُع ااد ه ااذا التقري اار برعاي ااة وزارة الع اادل والش اارطة ووزارة الش ااؤون ا ارجي ااة وبالتش اااور م ااع
جه ااات معني ااة أخ اار وم ااع اجملتم ااع امل اادب واملنظم ااات ااري احلكومي ااة .وبع ااد تفس ااري األه ااداف
للجهات املعنية خًل اجتماع أولُ ،وّزع مشاروع تقريار تلتا مشااورة ثانياة نوقشات خًخاا وجهاة
نظر كل جهة.

ثالثاً -التطورات وتنفيذ التوصيات منذ االستعراض األخير
 -5استعرض اات حكوم ااة س ااورينام بت ا د
اين التوص اايات الواح اادة والتس ااعني الا ا تلقته ااا خ ااًل
ارد عاان اجلهااود املسااتمرة ال ا تبااذخا
استعراضااها الاادوري الشااامل يف عااام  .2011ويعا ّاب هااذا الا ّ
سااورينام بالتشاااور مااع اجملتمااع املاادب واملنظمااات ااري احلكوميااة لتحسااني اايااة وضاامان حقااوق
اإلنسان جلميع املقيمني على أراض اجلمهورية.
 -6وبعااد قبااول التوصاايات ،أنشاايت احلكومااة جلنااة لتنفيااذها ولرصااد املتابعااة .ويتضاامن هااذا
التقرير نتائج عمل اللجنة.
 -7ومل تقبل سورينام مجيع التوصيات ال قدمت أثناء عملية الستعراض .ووافقات ساورينام
فورا على  33توصية من أصل  ،91وحظيت  32توصية أخر بالادعم بعاد التشااور ماع لاس
الوزراء.
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ويتناول هذا التقرير التوصيات وفم فدات حمددة ،ه :


حقوق املرأة؛



حقوق الطفل؛



الاجتار بالبشر؛



الشعوب األصلية والقبلية؛



التعليم؛



الصحة؛



السجون؛



املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛



عقوبة اإلعدام؛



األ/خاص ذوو اإلعاقة؛



الوثيقة األساسية املشرتكة؛



احلكم الصادر يف قضية مويوانا؛



احلد من الفقر.

ألف -حقوق المرأة ،التمييز والمساواة بين الجنسين
 -9يف عاام  ،2013اساتفاد مااا ينااهز  40معلما ا ماان املساتو الثاانوي األعلااى مان تاادري
علااى املسااائل اجلنسااانية وتلااة املرتبطااة بالبعااد اجلنساااب ،مبااا فيهااا القضاااء علااى القوال ا النمطيااة
اجلنسانية.
 -10ويف العام نفس  ،ناُ ّفذ مشروع تادري عنوانا دتادخل الزعمااء الادينيني يف مساائل العناف
املنااز.د .واسااتفاد  88زعيماا دينياا ماان خمتلااف الااديانات (كاملساايحية واخندوسااية واإلسااًم) ماان
تاادري علااى مواضاايع خمتلفااة كااالعنف املنااز .والعماال ملكافحااة العنااف املنااز .واملسااائل اجلنسااانية
وحقوق اإلنسان .ويف عام  ،2014عقدت حلقة عًمية لثًثة أيام ُخصصات لشاباب أعضااء
يف منظمات دينية و/ارك فيها  10زعماء دينيني مت انتقاؤهم ممن /اركوا يف تدري عام 2013
املس اامى دت اادخل الزعم اااء ال اادينيني يف مس ااائل العن ااف املن ااز.د .وتقاس اام الزعم اااء ال اادينيون م ااع
املش اااركني يف ه ااذه احللق ااة معلوم ااات ع اان العن ااف املن ااز .املا ارتب بن ااوع اجل اانس وال اادين وحق ااوق
اإلنسان .ومشلت احللقة هدف ا ضافي ا يتمثل يف متكني الزعماء الدينيني من نشر املعلومات داخال
تمعاهتم وخارجها.
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 -11وتقاادم وزارة الشااؤون الداخليااة دعم ا ا مالي ا ا ملشاااريع املنظمااات ااري احلكوميااة ماان أجاال
تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني امل ارأة .ويف مقاطعااة مااارويا علااى ساابيل املثااال ،قااام مربااون
/باب بعرض مواضيع عن املسائل اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني على اجلمهور خًل مهرجان
للفنااون والثقافااة .ويف مقاطعااة نيكااري قاادم موكفااو املكت ا الااوطا للسياسااة اجلنسااانية للجمهااور
معلوما ااات ع ا اان املس ا اااواة ب ا ااني اجلنسا ااني خ ا ااًل س ا ااوق  /ا ااع ص ا ا ري نظّمت ا ا مؤسس ا ااة س ا اااري.
ويف عااام  ،2015تلقااى طااًب ماان الااذكور يف التعلاايم والتاادري التقنيااني واملهنيااني تاادريبا علااى
ولماال املسااؤوليات يف حااال وقوعهااا .وحصاالوا كااذلة
مكافحااة حااالت احلماال لااد املراهقااات ّ
عل ااى معلوم ااات ع اان املس ااائل اجلنس ااانية ج اار الرتكي ااز فيه ااا عل ااى جانا ا املس اااواة ب ااني الرج ااال
والنساء.
 -12وينظّم املكت الوطا للسياسة اجلنسانية كل عام أنشطة توعياة مان قبيال نشار مقاالت
يف الصحف اليومية وتنظيم مسابقات يف كتابة املقالت ومسابقات رسم والرتويج لشعارات عان
العنف اجلنساب والعنف القائم على نوع اجلنس تستهدف موعات خمتلفاة وتوضاع علاى أسااور
أو علااى ف اواتري املرافاام العامااة أو /اايكات روات ا مجيااع املااوكفني احلكااوميني عااب املكت ا املركاازي
لإلدارة اآللية .وتُن ّفذ هذه األنشطة يف طار األيام الستة عشر مان النشااض ضاد العناف اجلنسااب
يف الفاارتة املمتاادة بااني  25تش ارين الثاااب/نوفمب (اليااوم الاادو .للقضاااء علااى التمييااز ضااد امل ارأة)
و 10كا ااانون األول/ديسا اامب (يا ااوم حقا ااوق اإلنسا ااان) .ول تُا اانظّم أنشا ااطة التوعيا ااة يف العاصا اامة
باراماريبو فحس بل يف املقاطعات الريفية أيضا.
وعق اادت دورة ت اادري اني ااة مل اادة أربع ااة أي ااام ع اان موض ااوع دالت اادخل ملكافح ااة العن ااف
ُ -13
املنز.د يف عام / ،2015ارك فيها فنانون و عًميون وموكفون من أقساام العًقاات العاماة مان
نسا ااق مكت ا ا الشا ااؤون اجلنسا ااانية يف وزارة الشا ااؤون
وزارات خمتلفا ااة .وحضا اار التا اادري  ،الا ااذي ّ
الداخلية 30 ،مشارك ا ،كان  20منهم نساء.
 -14وكااان اخاادف املنشااود ماان التاادري زيااادة وعا املشاااركني باااألمور التاليااة :العنااف املنااز.
واألذ ال ا ااذي يس ا اابب ؛ ومق ا اااربتهم احلامس ا ااة يف التع ا ا ّارف عل ا ااى العن ا ااف املن ا ااز .مي ا ااع أ /ا ااكال ؛
ود ّرب املش اااركون عل ااى
ومس ااا تهم نتيج ااة ل ااذلة يف تعبد ااة زمًئه اام ملكافح ااة العن ااف املن اازُ ..
مواضاايع مثاال تعريااف العنااف املنااز ،.وحقااوق اإلنسااان واملنظااور الااديا يف مقاربااة العنااف املنااز،.
ولليل حصاءات العنف املنز ،.اخل .وكانت حد النتائج املبا/رة خذا التدري نشر عماود يف
صحيفة يومية عن موضوع العنف املنز ،.حرره أحد املشاركني.
 -15وتعماال وزارة العاادل والشاارطة علااى عااداد مشااروع قااانون ملراجعااة القااانون املاادب اادف
معاجل ااة وض ااع النس اااء اللا اوار تس ااتخدمهن  /ااركات م اان القط اااع ا اااص ل تعتم ااد اتف اااق عم اال
مجاع  ،ول يستفدن من ت طية قانونية إلجازة األمومة يؤمنها أصاحاب العمال .وأُضايفت جاازة
أمومااة مدفوعااة األجاار مشااروع القااانون املاادب فيمااا يتعلاام بالقطاااع ا اااص .وأضاااف بع ا
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الشااركات جااازة أمومااة مدفوعااة األجاار يف اتفاااق العماال اجلماااع ا اااص ااا .أمااا يف الوكااائف
احلكومية ،فيكفل القانون جازة أمومة مدفوعة األجر.
 -16ويف عام  2013و 2014تلقى عدد من ماوكف املكتا الاوطا للسياساة اجلنساانية
تدريبا يف املواضيع التالية :املساواة بني اجلنسني ودمج البعاد اجلنسااب؛ ووضاع مؤ/ارات جنساانية
ومجع بيانات عن املسائل اجلنسانية؛ وطريقة جراء دراسات استطًعية .ويف عاام  ،2014تلقاى
منسااقو الشااؤون اجلنسااانية يف الااوزارات املختلفااة ورؤساااء خطااة األماام املتحاادة للمساااعدة اإل ائيااة
تدريب ا أساسي ا يف املساواة بني اجلنسني ودمج البعد اجلنساب.
 -17ويف عااام ُ ،2015مسّا املكت ا الااوطا للسياسااة اجلنسااانية مكت ا الشااؤون اجلنسااانية
(اجلريدة الرمسية لعام  ،2015العدد  .)33ويواصل املكت لساني عملا الاداخل و اري حاليا ا
استعراض بنيت التنظيمية وخمتلف الوكائف في .
ودربات قضااة
 -18واضطلعت وزارة العادل والشارطة بينشاطة توعياة للجمهاور باالعنف املنازّ .
ومدعني عامني وأخصائيني اجتماعيني وموكفني من الشرطة والدفاع على تفسري قاانون مكافحاة
العن ااف املن ااز .وتطبيقا ا  .ويف ع ااام  ،2013تلق ااى مس ااؤولون ومستش ااارون ت اادريبا عل ااى التفس ااري
والتطبياام السااليمني لقااانون مكافحااة العنااف املنااز ..وقاادم مكت ا الشااؤون اجلنسااانية يف أنشااطة
خمتلفة ل معلومات عن قانون مكافحة العنف املنز..
 -19وأُج ا ااري يف مقاطع ا ااة نيك ا ااري ح ا ا ا يف طبيع ا ااة الس ا االوك العني ا ااف يف أوس ا اااض الرج ا ااال
ويف أسباب  ،وذلة دف مجع معلومات إلعداد بارامج للتادخل .وأُجريات يف طاار هاذا البحا
مقابًت مع  28رجًا مان مارتك العناف تارتاوم أعماارهم باني  26و 55عاماا وينحادرون مان
أصول ثنية خمتلفة .وأضحى البح اليوم يف مرحلت النهائية.
 -20ويف عااام  ،2013أنشاايت وزارة الشااؤون الداخليااة جلنااة بشااين الق اوانني املعنيااة باملسااائل
اجلنسانية ،تتضمن ممثلني عن خمتلف الوزارات واجملتمع املدب ،مبا فيها منظمات نسائية ،وجامعاة
أنطون دي كوم يف سورينام .وُكلّفت اللجنة مبهام عادة منهاا لدياد القاوانني واللاوائ الا تنطاوي
على متييز قائم على نوع اجلنس واقرتام تعديًت عليها .ويف كاانون الثاب/ينااير  ،2016أنشا
فرياام عماال لتعااديل قااانون تنظاايم الوضااع القااانوب للمااوكفني احلكااوميني .أمااا يف موضااوع بطاقااات
اخوية الشخصية ال تُصدرها احلكومة ،فً قانون ينظّم هذه املسيلة.
 -21ويف ع ااام  ،2014ع ا ا ّدلت اجلمعي ااة الوطني ااة ق ااانون س ااورينام لتنظ اايم اجلنس ااية واإلقام ااة
(اجلريدة الرمسية لعام  ،2014العدد  .)121وكانت الصي ة السابقة خاذا القاانون تنتهاة املعاايري
تفرق باني الرجاال والنسااء فيماا حلاو احلصاول علاى اجلنساية الساورينامية أو فقاداهنا
الدولية ألهنا ِّ
ب ااالزوا أو الط ااًق ،ي اازةا للنس اااء فق ا ا (ل للرج ااال) م اان ااري امل ا اواطنني الل ا اوار يت اازوجن م اان
سوريناميني احلصول على جنسية سورينام .و ّري تعاديل عاام  2014عقاودا مان التميياز اجلنسااب
يف قاوانني اجلنسااية .وأد تعااديل القااانون مواءمااة قااانون سااورينام مااع املعااايري الدوليااة ،ولدياادا
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الفقاارة ( )1والفقاارة ( )2ماان املااادة  9ماان اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أ/ااكال التمييااز ضااد املارأة،
بفض اال زال ااة أي تفري اام ب ااني الرج ااال والنس اااء فيم ااا حل ااو احلص ااول عل ااى اجلنس ااية الس ااورينامية
أو فقداهنا.
 -22و ّري تعديل عام  2014لقانون اجلنسية واإلقامة كذلة وضاع جنساية األطفاال .فحا
ذلااة التاااري  ،كااان اام لطفاال مولااود ملواطنااة سااورينامية خااار نطاااق الاازوا  ،ل يعاارتف با أبااوه
قانون ا ،ولكن مولود يف سورينام ،احلصول على جنسية سورينام .ويف حال ُولد هذا الطفل خاار
سورينام ،فسيبقى عدمي اجلنسية .أماا طفال ماواطا ساورينام الاذكور فيحصال علاى اجلنساية ب ا
النظاار ع ان مكااان ولدت ا  .واألحكااام السااابقة هااذه تنتهااة الفقاارة ( )2ماان املااادة  9ماان اتفاقيااة
القضاااء علااى مجيااع أ/ااكال التمييااز ضااد امل ارأة .ووفاام تعااديل عااام ُُ ،2014ياان الطفاال جنسااية
سورينام تلقائي ا ذا كان أبوه أو أم مًن جنسية سورينام وقت ولدت (الفقرة (أ) مان املاادة 3
يف صي تها املع ّدلة) ،بعد أن أل يت الشروض األخر املفروضة علاى املارأة ملانج جنسايتها لطفلهاا.
وتشااري املااذكرة التفس اريية للقااانون أن هااذا التعااديل دياابهن علااى املساااواة الكاملااة بااني الرجااال
والنساء (األب واألم) أمام القانون يف لديد جنسية الطفل عند الولدةد .وتُبق الفقرة ( ) مان
املادة  3مان قاانون  2014علاى حكام مان جنساية ساورينام ألي طفال يولاد علاى أراضايها لادً
يتحااول طفاال عاادمي اجلنسااية .كمااا تُبق ا الفقاارة (ب) ماان املااادة  4علااى حكاام ماان جنسااية
سورينام لألطفال اللقطاء أو الذين ختلى عنهم أهلهم يف البلد ،حني يكون والداهم هولني.
ولسان بعا التعااديًت
 -23ويف عاام  ،2015راجعاات اجلمعيااة الوطنياة قااانون العقوباااتّ .
الوضااع القااانوب لألفاراد ،مباان فاايهم النساااء .وماان بااني التعااديًت :زيااادة العقوبااة القصااو لاابع
اجلا ارائم مث اال اجلا ارائم اجلنس ااية وجا ارائم القت اال والقت اال ع اان طري اام ا ط ااي واجلا ارائم ا ط اارية املرتبط ااة
باملخدرات وجرائم الفضاء اإللكرتوب واإلرهاب ،واستثناء اإلفرا املشروض يف هذه اجلرائم.
 -24وج اار تع ااديل الفق اارة ( )2م اان امل ااادة  ،15وامل ااادة  ،41وامل ااادة  57والفق اارة ( )1م اان
املااادة  73ماان قااانون النتخاااب يف /ااهر ذار/مااارس  .2005ومل تعااد أمساااء النساااء املتزوجااات
أو األرام ا اال عل ا ااى قا ا اوائم املر /ا ااحني وس ا ااجًت النتخ ا اااب تُس ا ااجل تلقائي ا ا ا ا بيمس ا اااء أزواجه ا اان
اجل النساااء اآلن بيمساائهن قباال الازوا وخاان خياار تقاادمي طلا خاااص
أو أزواجهان املتااوفني .وتُس ّ
إلضافة أمسااء أزواجهان .ويف النتخاباات العاماة لعاام  ،2010جلايت  1 360امارأة متزوجاة
ها ااذا ا يا ااار للما اارة األو وتسا ااجلن بيمسا ااائهن قبا اال الا اازوا ما ااع ضا ااافة أمسا اااء أزواجها اان ،بينما ااا
تسجلت  297امرأة بإضافة أمساء أزواجهن املتوفني.
 -25وأُعا ّد مشااروع قااانون بشااين دالتحاارم اجلنسا يف مكااان العماالد يف طااار جهااد مشاارتك
بني مؤسسة لس هينار حلقوق املرأة (منظمة ري حكومية) واملكت الاوطا للسياساة اجلنساانية
التااابع ل ااوزارة الش ااؤون الداخلي ااة ،وكنتيج ااة لبنااامج مكافح ااة التح اارم اجلنس ا والقض اااء علي ا يف
مكان العمل املمتد لثًث سنوات ( )2011-2008والاذي نفذتا املؤسساة .ويتواصال النقاام
بشين مشروع القانون يف منابر وطنية خمتلفة تشمل مجيع اجلهات املعنية.
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 -26واعتُمد قاانون املطااردة يف  27نيساان/أبريل  .2012ويانو هاذا القاانون علاى مكانياة
أن يتخذ املادع العاام تادابري وقائياة حلماياة مان يشاعرون بايهنم تعرضاوا لنتهاكاات .ويف موضاوع
اجل مكتا النائا العاام  137حالاة باني عاام  2012و 11نيساان/أبريل .2014
املطاردة ،س ّ
ورّدت  26حالاة
وأُحيلت عشر حاالت القاضا  ،وأُصادرت أوامار زجرياة يف سات حاالتُ ،
وسو املدع العام  36حالة.
بالتفاقّ ،

 -27وأُع ّدت خطة عمال بشاين املساائل اجلنساانية ،وها تتضامن ساتة االت ذات أولوياة،
ه  :صنع القارار ،والتعلايم ،والصاحة ،والعمال ،والادخل ،والفقار والعناف (العناف املناز .والعناف
اجلنس ) .و ري حاليا تقييم خطة العمل ا اصة باملسائل اجلنسانية لعام .2013
 -28ويف عاام  ،2014أعا ّد الفرياام التااوجيه املعااا باالعنف املنااز( .الااذي ُيثّاال فيا موكفااون
من ست وزارات) دخطة السياسة الوطنية للنهج املنظّم ملكافحة العنف املنز2017-2014 .د
بالتعاااون مااع منصااة هنااج مكافحااة العنااف املنااز .ال ا تضا ّام ممثلااني عاان املنظمااات ااري احلكوميااة
املعنية .وعرضت وزارة العدل والشرطة هذه ا طة على لس الوزراء ك يعتمدها.
 -29ويف /ااهري /ااباض/فباير ومتوز/يوليا  ،2012عقاادت اجلمعيااة الوطنيااة مناقشااات حااول
مائاادة مسااتديرة لتوعيااة أعضاااء البملااان وزعماااء وممثل ا األح ازاب السياسااية ،مباان فاايهم ممااثًت
األحا ازاب ،يف موض ااوع متك ااني املا ارأة يف األحا ازاب السياس ااية و /ا اراكها يف هياك اال ص اانع القا ارار،
وحلشااد اللت ازام بتقاادمي مر/ااحات النتخابااات العامااة لعااام  .2015ونتيجااة حللق ا العم اال
هاتني ،كلّفت رئيسة البملان األحزاب السياسية بإعداد خطة عمل.
 -30ويف عااام  ،2014ن ّفااذت اجلمعيااة الوطنيااة مشااروع دمزيااد ماان النساااء يف صاانع القارار يف
عااام 2015د .وكااان اخاادف ماان البنااامج حشااد التزامااات ماان األحازاب السياسااية لتساامية مزيااد
ما اان املر/ا ااحات للبملا ااان ،يف مناص ا ا دارة أو مناص ا ا داريا ااة سياسا ااية؛ وتعزيا ااز ثقا ااة النسا اااء
النا/ااطات سياسااي ا أو املر/ااحات احملااتمًت ووعاايهن الااذاتيني (كيااف تعا ّارفني بنفسااة)؛ وزيااادة
الوع بي ية وجود مزيد من النساء يف السياسة .ومشلت األنشطة يف هذا اجملاال مناقشاات حاول
موائااد مسااتديرة مااع األح ازاب السياسااية املمثلااة يف البملااان تناولاات موضااوع داملسااائل اجلنسااانية
والسياس ا ااةد؛ ودورات ت ا اادري للنس ا اااء النا /ا ااطات سياس ا ااي ا واملر /ا ااحات احمل ا ااتمًت؛ وع ا اارض
مر/حات للبملان.
 -31وكان اخادف الرئيسا خاذه األنشاطة تعزياز قادرة النسااء داخال األحازاب السياساية علاى
زيادة عدد النساء يف هيدات صنع القرار بعد انتخابات عام  .2015ويف فرتة ،2015-2014
ن ّفا ااذت املنظما ااة الدوليا ااة لًتصا ااالت والتوسا اايم الس ا ارتاتيجيني (( ،)STAS Internationalوه ا ا
منظمااة ااري حكوميااة) ،مشااروع دمزيااد ماان النساااء يف القيااادة يف عااام 2015د الااذي يهاادف
تشجيع زيادة عدد النساء يف مواقع قيادية على املستو اإلداري السياس  ،ويف القطااع ا ااص،
بدعم من وزارة الشؤون الداخلية .وّ /كل نشاء قاعدة بيانات إلحصااء النسااء احلاصاًت علاى
/هادات عالية جزءا من املشروع.
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 -32وأساافرت األنش ااطة املااذكورة أع ااًه ع اان زيااادة ع اادد النس اااء العض اوات يف البمل ااان عل ااى
النحو التا :.يف النتخابات العامة لعام  2010انتُخبت  5نساء ملقاعد يف اجلمعية الوطنية مان
بني  51مقعدا ( 10يف املائة من النساء و 90يف املائة من الرجاال) .وعقا النتخاباات العاماة
ال أُجريت يف /هر أيار/مايو  ،2015انتُخبت  13امرأة ملقاعد مان باني  51مقعادا (أي 25
يف املائة من النساء و 75يف املائة من الرجال).
وج مكتا الشاؤون اجلنساانية رساالة مفتوحاة
 -33وبعد انتخابات /هر أيار/مايو ّ ،2015
اإلع ااًم ،دع ااا فيه ااا احلكوم ااة تر /ااي وتعي ااني نس اااء عل ااى ق اادم املس اااواة م ااع الرج ااال يف
مناص صنع القرار ،عمًا مببادئ الدُيقراطية.

 -34ويعتمد القطاع العام أجرا ثابت ا للموكفني ذوي الوكائف واملناص املماثلة وفم ما ُيليا
نظااام املعلومااات ا اصااة بالوكااائف احلكوميااة .وتلتاازم /ااركات القطاااع ا اااص الا تعتمااد اتفاااق
عماال مجاعياا بفدااات حمااددة لألجااور .أمااا يف الشااركات الصا رية ،ال ا الباا مااا متلكهااا عااائًت،
فااً يباادو هيكاال األجااور واضااح ا .وت ارتب التاادابري الراميااة زيااادة فاارص العماال ارتباط ا ا مبا /ارا
استدصااال الفقاار وتعزيااز احلمايااة الجتماعيااة ،أنشا نظااام
باحلا ّد ماان الفقاار .ويف طااار السااع
ضمان اجتماع من خًل اعتماد ثًثة قوانني اجتماعياة ووضاعها حياز النفااذ يف عاام ،2014
وه ا ق ااانون احل ا ّد األدىن ألج اار س اااعة العم اال ،والق ااانون ال ااوطا ملس ااتحقات التقاع ااد ،والق ااانون
الوطا للتايمني الصاح األساسا  .واملساتفيدون الرئيسايون مان هاذه اإلجاراءات هام النسااء نظارا
أن عااددهن يف الفدااات ذات الاادخل املاانخف مرتفااع ،ونظ ارا تنااام عاادد النساااء ربااات
األسر.
وروج اات وزارة التعل اايم والعل ااوم والثقاف ااة ع ااددا م اان السياس ااات واإلجا اراءات اخادف ااة
ّ -35
القضاء على العوامل ال تسااهم يف طالاة أماد انعادام املسااواة باني اجلنساني .وعلاى سابيل املثاال
أوعازت الاوزارة دارة مشاروع لسااني التعلايم األساسا بإدماا املساااواة باني اجلنساني يف تنفيااذ
البنامج الثااب للمشاروع للفارتة  .2016-2012ويف عاام  2012و ،2013قّادمت مؤسساة
دأوقف اوا العنااف ضااد امل ارأةد بطل ا ماان وزارة الشااؤون الداخليااة معلومااات عاان العنااف اجلنساااب
والعنااف القااائم علااى نااوع اجلاانس لتًميااذ املاادارس الثانويااة اإلعداديااة والعليااا .وتلقااى قااادة دينيااون
ومعلمون يف املدارس الثانوية تادريبا علاى املساائل اجلنساانية وتلاة املرتبطاة بناوع اجلانس ،كاالعنف
املنز ،.نظّم مكت الشؤون اجلنسانية.
ودربت وزارة التعليم والعلوم والثقافاة املعلماني علاى املساائل اجلنساانية وحقاوق اإلنساان،
-36
ّ
ويدرس معهد التادري املتقا ّدم
لتمكينهم من أداء دور فعال يف برنامج مهارات احلياة األساسيةّ .
للمعلا ا ا ااني ما ا ا ااادة املسا ا ا ااائل اجلنسا ا ا ااانية والسا ا ا االطة والثقافا ا ا ااة يف طا ا ا ااار دروس الل ا ا ا ااة اخولنديا ا ا ااة.
ويف ع ا ااام  ،2013اس ا ااتعانت احلكوم ا ااة ت ا ابات منظم ا ااات ا ااري حكومي ا ااة ،ول س ا اايما مؤسس ا ااة
 Projektaللمساواة بني اجلنسني ،لتنظيم دورات تدري علاى املساائل اجلنساانية .وجارت مراجعاة
نصااوص الكت ا والرسااوم يف خمتلااف امل اواد الدراسااية (التاااري والعلااوم الطبيعيااة واجل رافيااا) لتقاادمي
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منظور أكثر توازن ا من ناحية نوع اجلنس .ويعمال مكتا الشاؤون اجلنساانية وعادة منظماات اري
حكومية على معاجلاة مسايلة القوالا النمطياة اجلنساانية .فيعا ّدت مؤسساة  Projektaعلاى سابيل
املثااال م اواد للتوعيااة باملسااائل اجلنسااانية خمصصااة لإلذاعااة والتلفزيااون ونش ارهتا عااب منظمااات ااري
حكومية /ريكة وعب احلكومة.
 -37وصا ت وزارة الصحة عددا مان السياساات وخطا العمال املهماة ادف زياادة وصاول
النساء ا دمات الصحية ،تسرت/د بنهج قائم على حقوق اإلنسان ومنظور جنساب ،وه :


ا طااة الس ارتاتيجية الوطنيااة ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البش ارية للفاارتة -2004
 2008والف ا ا ا ا اارتة 2013-2009؛ و ا ا ا ا ااري حاليا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ااداد مش ا ا ا ا ااروع ا ط ا ا ا ا ااة
للفرتة 2020-2014؛



ا ط ا ا ا ااة السا ا ا ا ارتاتيجية الوطني ا ا ا ااة لتجدي ا ا ا ااد الرعاي ا ا ا ااة الص ا ا ا ااحية األولي ا ا ا ااة وتعزيزه ا ا ا ااا
للفرتة 2018-2014؛



خطا ااة العما اال املعنيا ااة باألموم ا ااة اآلمنا ااة وصا ااحة املوالي ا ااد ،ال ا ا اسا ااتندت
احتياجات األمومة اآلمنة الذي أُجري يف عام 2014؛

تقي ا اايم



سياسة سورينام الوطنية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للفرتة .2017-2013

باء -حقوق الطفل
 -38ص ا ا ّدقت مجهوريا ااة سا ااورينام عل ا ااى اتفاقيا ااة حقا ااوق الطفا اال يف  1ذار/م ا ااارس .1993
ويف ع ااام  ،2012وقّع اات س ااورينام عل ااى البوتوك اولني الختي اااريني خ ااذه التفاقي ااة بش ااين ا /ارتاك
األطف ااال يف النزاع ااات املس االحة وبش ااين بي ااع األطف ااال واس اات ًل األطف ااال يف الب اااء ويف املا اواد
اإلباحي ااة .ويف  18أيار/م ااايو  ،2012صا ا ّدقت س ااورينام عل ااى البوتوك ااول الختي اااري لتفاقي ااة
حقااوق الطفاال بشااين بيااع األطفااال واساات ًل األطفااال يف الب اااء ويف امل اواد اإلباحيااة .ويف سااياق
هذا البوتوكول األخاري ،نظّمات وزارة الرياضاة والشاباب مسارية يف  20متوز/يوليا  2012هتادف
توعي ااة اجلمه ااور مبوض ااوع بي ااع األطف ااال واس اات ًل األطف ااال يف الب اااء ويف امل ا اواد اإلباحي ااة.
ونُظّمت هذه املسرية بالتعاون مع املنظمة ري احلكومية ( Mati Fu Teegoأصدقاء لألبد).
 -39وتنو املادة  9من قانون ا دمة العساكرية اإلجبارياة يف ساورينام علاى أن مجياع الرجاال
احلاااملني جلنسااية سااورينام والقاااطنني فيهااا والااذين ت ارتاوم أعمااارهم بااني  18و 35عام ا ا ملزمااون
با دمااة يف الق اوات املساالحة ،مااا مل ياانو القااانون علااى خااًف ذلااة .ومبوج ا هااذا القااانون،
متتثل سورينام للبوتوكول الختياري بشين ا/رتاك األطفال يف النزاعات املسلحة .وتدرس خمتلاف
دوائاار احلكومااة ثااار التصااديم علااى البوتوكااول الختياااري بشااين جاراء تقاادمي البً ااات ،ووقع ا
وما قد ينتج عن من تداعيات بالنسبة للدولة.
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 -40وتا ّاود الدولااة أن تؤكااد أن مجيااع أ/ااكال العقاااب الباادب يف مجيااع األماااكن قااد ُحااذفت
من القانون.
 -41وتتضمن السياسة الشاملة لألطفال واملاراهقني ( )2016-2012قسام ا يُشادد بشاكل
خاااص علااى مكافحااة مجيااع أ/ااكال العنااف ضااد األطفااال .وتعماال فرقااة العماال الرئاسااية املعنيااة
بالسياسة الشاملة لألطفال واملراهقني حاليا على لدي األولويات طة العمل اجلديدة.
 -42ويف طااار حماربااة اإلساااءة لألطفااال ودعم اا للقضاااء علااى الساات ًل اجلنس ا  ،أُجرياات
تعديًت على القانون اجلنائ تُرّكز بشكل خاص على ااية األطفال .وبناءا علاى ذلاة ،أصاب
املخلاة بااآلداب مااع قُصار أفعااالا يعاقا عليهاا القااانون مبوجا الفقارتني
ب ااء األطفاال واألعمااال ّ
وو ّسااع نطاااق املااادة ا اصااة باساات ًل األطفااال يف امل اواد اإلباحيااة
(أ) و(ب) ماان املااادة ُ .303
(املادة  )293بينما هدفت ضافة املواد من  306 295ااية األحداث .واعتُمد قانون
خاص باإل/راف على مجيع أماكن الرعاية ا اصة من أجل تنظيم نشاء هذه املؤسسات وتيمني
ااي ااة أفض اال م اان ذي قب اال لل ُقص اار (ق ااانون مؤسس ااات الرعاي ااة ،اجلري اادة الرمسي ااة لع ااام 2014
العدد .)7
 -43ويف طااار احتفااالت اليااوم الاادو .حلقااوق الطفاال ،تاانظم وزارة الشااؤون الجتماعيااة عاادة
أنشطة لألطفال تُوزع على امتداد العام .وخاذه األنشاطة طاابع ترباوي وها تشامل وضاع لفتاات
دعائية للرتويج حلقوق األطفال يف مجيع أحناء البلد.
 -44ويف عا ااام  2014و ،2015ن ّفا ااذت وزارة العا اادل والشا اارطة مشا اااريع اجتريبيا ااة للتوعيا ااة
مبسايلة العنااف ضاد األطفااال .وناُ ّفاذت أنشااطة لألطفاال ماان قبيال مسااابقات رسام وبارامج ذاعيااة
بع ااد ج اراء اس ااتطًع تن اااول مس ااائل ع اادة منه ااا العن ااف ض ااد األطف ااال داخ اال مجاع ااات موان ااو
وصوفيا لوست و و ابا .وختضع هذه األنشطة للتقييم ومن املقرر جراء متابعة خا.
 -45وتقاادم وزارة الشااؤون الجتماعيااة واإلسااكان املخصصااات وا اادمات التاليااة ماان أجاال
مكافحة عمل األطفال:
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(أ)

مساعدة مالية لشراء الزي املدرس ؛

(ب)

التيمني الط للمواطنني ذوي الدخل املنخف

( )

خمصصات عامة لألطفال؛

(د)

توفري قسائم للمواد ال ذائية؛

(ه)

تقدمي مسا ة وعون يف األزمات؛

(و)

توفري الرفاه الجتماع لأل/خاص ذوي اإلعاقة؛

(ز)

توفري الرفاه الجتماع لألسر ذات الدخل املنخف

أو املعدوم؛

أو املعدوم؛
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(م) تقا اادمي املشا ااورة لألطفا ااال ،مبا ااا يف ذلا ااة ما اان قبا اال علما اااء نفا ااس متخصصا ااني
باألطفاال ،وبواسااطة ا ا اخااتف ملساااعدة األطفااال ( )#123الااذي تُقادم عاابه املشااورة لألطفااال
من دون أن يعرفوا ويتهم.
 -46وأجاارت وزارة الشااؤون الجتماعيااة واإلسااكان كااذلة حث اا يف وضااع اايااة األطفااال يف
سورينام ويف عداد موعة أدوات لنظام حلماية األطفال .واخدف من ذلة نشاء /بكة تشارك
فيها مجيع اجلهاات املعنياة ،احلكومياة منهاا و اري احلكومياة ،وتكاون علاى تواصال لتُحا ّدد املشااكل
تصوص األطفال يف وقت مبكر وتقدم استجابة فورية ملساعدهتم.
 -47وأنش اادت اللجن ااة الوطني ااة للقض اااء عل ااى عم اال األطف ااال لف اارتة ااري حم ااددة ال اازمن عم اًا
باااحلكم ال اوارد يف املااادة  5ماان اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااين القضاااء علااى أس اوأ أ/ااكال
عماال األطفااال (اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام  - )1999 ،182ال ا تاانو علااى نشاااء
لي ااات مًئم ااة لرص ااد تطبي اام األحك ااام الرامي ااة تنفي ااذ التفاقي ااة رق اام  .182وتُاانظّم واجب ااات
اللجن ااة الوطني ااة للقض اااء عل ااى عم اال األطف ااال وس االطاهتا مبرس ااوم (اجلري اادة الرمسي ااة لع ااام ،2008
العدد .)115
 -48واللجنااة الوطنيااة للقضاااء علااى عماال األطفااال ه ا هيدااة تنساايم ورصااد ومشااورة ُكلّفاات
ملاة أماور منهااا عاداد سياساة وخطااة عمال للقضاااء علاى عمال األطفااال يف ساورينام .واجلهااات
املعني ااة بعم اال األطف ااال وأس اوأ أ /ااكال ه ا وزارة العم اال ،ووزارة الع اادل والش اارطة ،ووزارة التعل اايم
والعلوم والثقافة ،ووزارة الرعاية الجتماعية ووزارة التنمية اإلقليمية.
 -49وتعتب خطة عمل وطنية للقضاء علاى عمال األطفاال أداة فعالاة ومًئماة لتقيايم اجلهاود
الوطنيااة الا تُبااذل ملواجهااة عماال األطفااال ،ولليلهااا .وتُقاايّم القاوانني الداخليااة والسياسااة الوطنيااة
بشكل مناتظم .وتعمال اللجناة الوطنياة للقضااء علاى عمال األطفاال يف الوقات الاراهن علاى جنااز
خطة العمل الوطنية املقبلة بعد أن نظّمت حلقة عمل مع اجلهات املعنية يف عام .2015
 -50ويف ط ااار خط ااة العم اال الوطني ااة للقض اااء عل ااى عم اال األطف ااال ،أعا ا ّدت وزارة الش ااؤون
الجتماعيااة واإلسااكان برنااامج التحااويًت النقديااة املشااروطة لتقاادمي مساااعدة ماليااة لألساار ال ا
تُضطر ترك أطفاخا يعملون ليسا وا يف دخل األسرة .وتقدم احلكومة عب برنامج التحويًت
ُيولا مصاارف البلاادان األمريكيااة للتنميااة ،مساااعدة ماليااة لألساار،
النقديااة املشااروطة ،وهااو مشااروع ّ
/اارض أن ُيتثاال أولدهااا لشااروض معينااة كواج ا ارتياااد املدرسااة وحساان األداء .و ااول ذلااة دون
وقوع األطفال يف خماطر عمل األطفال .ويعاب مشروع برناامج التحاويًت النقدياة املشاروطة مان
بع التيخري بسب قيود دارية.
 -51ومااع مراجعااة قااانون العقوبااات يف عااام ُ ،2015رفعاات الساان القانونيااة الاادنيا للمسااؤولية
لسن مقارنة بالقانون السابم.
اجلنائية من  12 10عاما ،وهو ّ
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جيم -االتجار بالبشر
 -52اعتم ا ا ااد ل ا ا ااس ال ا ا ااوزراء يف  16نيس ا ا ااان/أبريل ( 2014األما ا ا ار  ،2014رق ا ا اام )383

الس ارتاتيجية الوطنيااة ملكافحااة الاجتااار بالبشاار املعنونااة دخريطااة طرياام سااورينام ملكافحااة الاجتااار
ولاادد الس ارتاتيجية املوضااوع املشاارتك الااذي يتعااني علااى مجيااع
بالبشاار للفاارتة 2018-2014دُ .
اجله ااات املعني ااة التع اااون م اان خًلا ا يف مكافح ااة الاجت ااار بالبش اار .وس اايقيّم تنفي ااذ السا ارتاتيجية
بالستناد جزئي ا النتائج املرتقبة التالية:


أن تك ااون ق ااد ُرمس اات خريط ااة مناس اابة لنط اااق الاجت ااار بالبش اار يف س ااورينام وف اام
التزامات اإلبًغ الدولية؛



ومفصل للجهات املعنية وأن تكون قد أقيمات
أن يكون قد أُجري لليل /امل ّ
/راكات رمسية؛



أن تكون قد قدمت معلومات عن هذه الظاهرة للمجتمع يف كل أحناء البلد؛



أن تكون قد أقيمت هياكل رمسية ملكافحة الاجتار بالبشر بشكل مستمر؛



صادقت وناُ ّفاذت اتفاقياات
أن يكون قد ُوضع طار قانوب /امل وأن تكون قد ُ
ذات صلة.

 -53ول يتطل ا ا تنفيا ااذ الس ا ارتاتيجية الوطنيا ااة ملكافحا ااة الاجتا ااار بالبشا اار بالضا اارورة اعتما اااد
اعتمااد أيض اا اق ارتام نشاااء بنيااة حكوميااة
تش اريعات جدياادة أو تعااديل التش اريعات القائمااة .وقااد ُ
ملكافحة الاجتار بالبشر ،ولديدا البنية دCHAIN Structure 2.0د .وتتًزم السرتاتيجية ماع البنياة
احلكومية اجلديدة .فالبنية اجلديدة يف الواقع ضرورية لنجام تنفيذ السرتاتيجية.
 -54وحني ستدخل البنية احلكومياة املضامنة يف البنياة دCHAIN Structure 2.0د حياز النفااذ،
ستصب مجيع الوزارات ملزمة بالمتثال خا يف مكافحة الاجتار بالبشر.
 -55وتشمل السارتاتيجية الوطنياة ملكافحاة الاجتاار بالبشار مجياع الضاحايا ،مبان فايهم النسااء
واألطفااال .وأثناااء عااداد السارتاتيجية ،أُخااذ موضااوع ضااعف النساااء واألطفااال املعرضااني لًاجتااار
بالبشاار يف احلساابان .ويف هااذا السااياقُ ،دعياات املنظمااات امللتزمااة بالعماال ألجاال حقااوق اإلنسااان
اجتماعااات اجلهااات املعنيااة .وماان بااني هااذه املنظمااات:
ومصاااا النساااء واألطفااال األخاار
مؤسسة دأوقفوا العنف ضد املرأةد و/بكة نساء مجاعة مارون ،ومكت السياسة ا اصة بالنسااء
واألطفاال والفرياام العامال املعااا بالسياساة املتكاملااة لألطفاال والشااباب ،واللجناة الوطنيااة للقضاااء
على عمل األطفال ،ومكت حقوق الطفل ،ومؤسسة األطفال.
 -56وترفاام ااذا التقرياار قائمااة بإحصاااءات الاجتااار بالبشاار ال ا أع ا ّدها مكت ا املاادع العااام
مص اانفة بالتفص اايل حس ا ا احلال ااة ،كج اانس الض ااحايا
(املرف ا ام  .)1وتع اارض القائم ااة معلوم ااات ّ
أو أعمارهم أو جنسيتهم أو جنسية مرتك الاجتار .ويتعاون املدع العام تعاونا وثيقا مع وحدة
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مكافحاة الاجتاار بالبشاار التابعاة للشارطة واللجنااة املتعاددة الختصاصاات املعنيااة بالاجتاار بالبشاار.
ويتابع عمل اللجنة ال انتهت وليتهاا يف عاام  2015فريام عمال جدياد متعادد الختصاصاات
ومعا ااا دبالاجت ا ااار بالبشا اارد أنش ا اايت وزارة الع ا اادل والشا اارطة يف  22ك ا ااانون الثاب/ين ا اااير .2016
ويفاارتض أن يباادأ هااذا الفرياام العاماال الااذي يرتأس ا األمااني الاادائم لااوزارة العاادل والشاارطة باختاااذ
جاراءات قباال هنايااة /ااهر ذار/مااارس  .2016وماان بااني مهام ا مكافحااة اساات ًل األطفااال يف
قرية أبويرا وحميطها يف مقاطعة سيباليويا .وستُعزز قادرات وحادة مكافحاة الاجتاار بالبشار التابعاة
للشرطة.
 -57وتبا ّاني اإلحصاااءات ال ا وردت ماان املاادع الع ااام بشااين حااالت الاجتااار بالبشاار ال ا
وقعت يف الفرتة املمتدة بني عام  2004وح /هر ب/أ سطس  ،2015أن  40حالاة ااجتاار
بالبشاار قااد خضااعت للتحقياام وللمقاضاااة .وأدياان املشااتب فاايهم وأُنزلاات اام العقوبااات بسااب
الساات ًل اجلنس ا والعماال القسااري ،س اواء مشاال ذلااة الساات ًل اجلنس ا وهتري ا األ/ااخاص
أم ل .ويف  20حالة من احلالت األربعني كان الضحايا دون سن  18عاما .والفقر عامل مهام
وعا ّاب عاان هااذا الواقااع خااًل الباات يف الاادعاو اجلنائيااة يف الاجتااار
ماان عواماال الاجتااار بالبشاارُ .
بالبشاار .وأ/ااارت الدولااة أن خ ارا الناااس ماان دائاارة الفقاار يُقلّااو احتمااال وقااوعهم ضااحايا
الاجتار بالبشر .ومتشي ا مع هذه الرؤية ،اعتُمدت ثًثة قاوانني اجتماعياة يف عاام  2014يف طاار
القضاء على الفقر .وخذه القوانني دور وقائ من الاجتار بالبشر.
 -58ويف طاار منااع الاجتااار بالبشار ،تنشاار الدولااة بانتظااام لاذيرات يف وسااائل اإلعااًم وعلااى
/اابكة اإلنرتناات لتوعيااة اجملتمااع باإلعًنااات املضااللة الا تاادعو للتقاادم وكااائف .وفيمااا حلااو
معجلاة للبات
التحقيم يف حالت الاجتاار بالبشار ومقاضااة مرتكبيهاا ،اعتمادت الدولاة جاراءات ّ
يف النتهاكات املرتبطة بالعمل ال تشمل الست ًل يف مكان العمل (األمر الاوزاري املاؤر 24
تش ا ارين األول/أكتا ااوبر  2014رقا اام  ،0566/14اجلريا اادة الرمسيا ااة لعا ااام  ،2014رقا اام .)158
وباإلضافة ذلة ،وفّرت للمجموعات املعنية دورات تدري وحلقات عمل ،حي يتسا خاا
رصد حالت الاجتار بالبشر يف مرحلة مبكرة.
 -59ووفّاارت احلكوم ااة ت اادريبا لفد ااات ع اادة منه ااا أعض اااء يف القض اااء ومس ااؤولون ع اان نف اااذ
القااانون وموكف اون يف اخجاارة و موعااات ماان اجملتمااع املاادب .وسااتُكثّف اجلهااود املبذولااة يف هااذا
اجملال .وفيما حلو ضحايا الاجتار بالبشر األجان  ،تنظار احلكوماة يف بادائل قانونياة خمتلفاة عان
الرتحيل.

دال -الشعوب األصلية والقبلية
 -60ن حالة سورينام حالة فريدة فيما حلو مساائل حقاوق الشاعوب األصالية يف األراضا ،
مقارناة بالبلاادان األخاار  ،ذ ن سااكان سااورينام يتاايلفون ماان /ااعبني قبليااني ااا الشااع األصاال
و/اع املااارون ،ضاافة عاادة موعااات متعاددة الثقافااات ،ومجاايعهم يساتحقون توزيعا ا عااادلا
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لعوائااد أراض ا س اورينام ومواردهااا الطبيعيااة .ويف هااذا الشااينُ ،دع ا املقاارر ا اااص املعااا حقااوق
الشعوب األصلية ،البوفيسور جيمس أنايا ،القيام بزيارة تارحلية سورينام ومساعدة الدولة
يف جهوده ااا الرامي ااة العا ارتاف ح اام الش ااع األص اال و /ااع امل ااارون يف األراضا ا  .وس ااعى
البوفيسور جيمس أنايا جاهادا تقادمي مسااعدة تقنياة للدولاة يف اجلهاود الا تباذخا لًعارتاف
باااحلقوق اجلماعيااة يف األراضا  .وأورد البوفيسااور جاايمس أنايااا يف تقرياار الزيااارة مًحظااات بال ااة
األ ية وأ/ار أن يتطلع تقدمي املزياد مان خباتا خاذه القضاية .وتناوي ساورينام اللجاوء
خبة البوفيسور جيمس أنايا حني تستدع احلاجة ذلة.
 -61وتعتما ااد حكوما ااة سا ااورينام منا ااذ عا ااام  2010هنج ا اا جديا اادا حلا اال مسا اايلة احلقا ااوق يف
األراضا ا  ،متّبع ااة املوق ااف ال ااذي يتناسا ا والنظ ااام الدس ااتوري يف س ااورينام .و ن دس ااتور مجهوري ااة
سااورينام ،الااذي يش ا ّكل القااانون األعلااى لألراض ا ييخااذ يف احلساابان الرتكيبااة املتعااددة اجلنساايات
لدولتنا ،وعدم قابلية أراض اجلمهورية للتجزئاة واجتاانس وطنناا احلبيا وسالميت  .وساورينام عازماة
أيضاا علااى اعتماااد هنااج /ااامل ،مااا يعااا أن املساايلة سااتُعا مبجملهااا .وماان العناصاار األخاار يف
الاانهج اجلديااد أن الدولااة تعتااب الشااع األصاال و/ااع املااارون /اريكني يف معاجلااة هااذه القضااية
الوطنياة ل كطارف يف مواجهااة الدولاة .لاذا فلاان تادعم احلكوماة القرتاحااات الا تتضامن عناصاار
تش ااري ر ب ااات انفص ااالية .واخت ااذت س ااورينام ه ااذا املوق ااف يف مراس ااًت م ااع حمكم ااة البل اادان
األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان في/ااارت أن بع ا التاادابري ال ا اقرتحتهااا احملكمااة أو أماارت ااا
ستكون صعبة التحقيم ،ن مل نقل ري قابلة للتطبيم.
 -62وأعربت الدولة يف عدة مراسًت مع منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان (اللجنة
واحملكمة) عن أهنا مل ت ّري رؤيتها يف موضوع حقوق الشع األصل و/ع املارون يف سورينام.
و /اارعت الدول ااة يف جا اراءات ملعاجل ااة مس اايلة حق ااوق الش ااعوب القبلي ااة اجلماعي ااة يف األراض ا ا .
ويف الواق ااع ف ااإن مب اادأ املوافق ااة احل اارة واملس اابقة واملس ااتنرية يُطب اام عمليا ا ا .والدول ااة حاليا ا ا يف ص اادد
العارتاف رمسياا بالساالطات التقليديااة للشااعوب القبليااة ماان خااًل التشاريع .وينب ا التفاااق علااى
هياكل واضحة للتشاور مع هذه اجلماعات.

هاء -التعليم
 -63تتو جامعة أنطون دو كوم يف سورينام ومعهد ليم باو للدراساات الجتماعياة ومعهاد
الطبيعة والتكنولوجيا تعليم حقوق اإلنسان يف سورينام.
 -64واختذت وزارة التعليم والعلوم والثقافة اإلجراءات التالية لتحسني نوعية التعليم:
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/راء لوازم جديدة للمدارس (كت  ،أثاث ،اخل)؛



تعزيز قدرات املفتشني على رصد نوعية التعليم وعلى توجي املعلمني؛



نشاء دارة خاصة لتدري املعلمني أثناء العمل بوترية منتظمة؛
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صًم معاهد تدري املعلمني لتلبية احتياجات التًميذ املقبلني؛



صيا ة برامج لتطبيم تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف التعليم.

 -65وكفلت سورينام الوصول التعليم بضمان انية التعليم البتادائ والتعلايم الثاانوي يف
وحااددت املسااا ة يف كلفااة الل اوازم بقيم اة  10دولرات سااورينامية (2.45
املسااتو اإلعااداديُ .
دولر أمريك ا ا ) للتعل ا اايم البت ا اادائ و 35دولرا س ا ااورينامي ا ( 8.65دولرات أمريكي ا ااة) للتعل ا اايم
اإلعدادي .ويتلقى التًميذ الذي ل يقدرون على دفع املسا ة متويًا مان احلكوماة .وتبلاس رساوم
التس ااجيل يف التعل اايم الث ااانوي الع ااا 250 .دولرا س ااوريناميا ( 61.72دولرا أمريكيا اا) .ومتوي اال
رسوم التسجيل أو اللاوازم متاام أيضا ا لتًمياذ التعلايم الثاانوي العاا .الاذين ل يساتطيعون دفعهاا.
وتوفّر احلكوماة أيضا ا وساائل انياة لنقال التًمياذ مان و املدرساة حاني يقطناون علاى مساافات
بعيدة.
و/يّد الكثري من الصفوف املدرسية يف السنوات ا مس املاضية لستقبال العدد املتزاياد
ُ -66
من التًميذ .وأضحت دار الستقبال يف ااجتوب يف مقاطعة سيباليويا جاهزاة للتًميذ يف املرحلة
الثانوية اإلعدادية ،حي ل يضطرون ترك قراهم والنتقال باراماريبو ليتلقوا تعليمهم.
 -67وينو القانون حاليا على التعليم اإللزام لألعمار ال ترتاوم بني  6أعوام و 12عاما.
وتعماال وزارة التعلاايم علااى لاادي وتوساايع قااانون التعلاايم البتاادائ والتعلاايم الثااانوي اإلعاادادي.
وسااتتمثل عمليااة لاادي رئيسااية يف توساايع التعلاايم اإللزاما ليشاامل األعمااار بااني  4أعاوام و16
عام ا .وتن ّفذ وزارة التعليم نظام ا لتع ّق التًميذ.
 -68وملكافحااة التسااربُ ،وضااع نظااام لتاادري املعلمااني علااى أن يكون اوا مر/اادين تااوجيهيني
يساعدون األطفال الذين تاجون املساعدة.
 -69وتوجا ا اد  92مدرس ا ااة يف املن ا اااطم الداخلي ا ااة .وتقا ا اع  17مدرس ا ااة يف من ا اااطم الش ا ااعوب
األصاالية ،و 66مدرسااة يف مناااطم /ااع املااارون و 9ماادارس يف مون او وألبينااا اللتااني تقعااان يف
منطقااة تبلااس نساابة السااكان ماان مجاعااة املااارون فيه اا  70يف املائااة .وتبااذل وزارة التعلاايم والعلااوم
والثقافة جهودا لتوفري العدد الًزم مان املعلماني املاؤهلني خاذه املنااطم ،مرّكازة بشاكل خااص علاى
املناطم الريفية واملناطم الداخلية.
 -70والتعليم البتدائ اب للجميع منذ /هر تشرين األول/أكتاوبر  2012ب ياة رفاع نسابة
اللتحاااق باملاادارس .و ااري حاليا ا عااداد مشااروع قااانون التعلاايم اجلديااد .وتعماال وزارة التعلاايم يف
الوقات الاراهن مااع القطااع ا اااص ماان أجاال صاًم التاادري املهااا ،وخاصاة ماان أجاال األطفااال
جهز املاادارس املوجااودة
ذوي اإلعاقااة .وماان املقاارر نشاااء مزيااد ماان ماادارس التعلاايم ا اااص وسااتُ ّ
بشكل ّسن مكانيات وصول األ/خاص ذوي اإلعاقة.
 -71وتق ّدم وزارة الشؤون الجتماعية واإلسكان تدريبا مهنيا لأل/خاص ذوي اإلعاقاة الاذين
ت ا ارتاوم أعم ا ااارهم ب ا ااني  14و 24عاما ا اا ،م ا اان خ ا ااًل دمؤسس ا ااة مش ا اااريع الت ا اادري لألح ا ااداث
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ذوي اإلعاقااة يف سااورينامد .وُُياان متلقااو هااذا التاادري فرصااة العماال لبلااوغ مسااتو الرفاااه الااذي
يتوقون لي  .وتن ّفاذ املؤسساة باذلة اخادف احملادد يف خطاة التنمياة للفارتة  ،2016-2012وهاو
دالدور الذي ينب أداؤه بتهيداة الظاروف الًزماة لتعزياز رفااه األ/اخاص ذوي اإلعاقاةد .وتشامل
دورات التاادري املهااا مااا يلا / :ا ل األخشاااب اآل .وحاارف صااناعة األقمشااة والبناااء والنجااارة
و/ا ل املعااادن والبسااتنة .وباادأ تااوفري تعلاايم يف ااال تكنولوجيااا املعلومااات والتصااالت يف /ااهر
تشرين األول/أكتوبر .2015
 -72ويف  25أيلول/سبتمب  2015وافقت اجلمعية الوطنية على انضمام سورينام اتفاقية
حقااوق األ/ااخاص ذوي اإلعاقااة .ومتهياادا خااذا النضاامام كاناات احلكومااة قااد طبّقاات السياسااة
ا اصااة باأل/ااخاص ذوي اإلعاقااة للفاارتة  .2010-2005وانكبّاات احلكومااة علااى معاجلااة عاادد
ماان املسااائل يف ااالت القااانون والتش اريع والتعلاايم والتاادري والرتفي ا والرياضااة والنقاال ،وأجنزهتااا.
وُيكن ذكر املسائل التالية:
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مت ع ااداد واعتم اااد املع ااايري ال اادنيا للخ اادمات واملس اااعدات واملؤسس ااات املعني ااة
باأل /ااخاص ذوي اإلعاق ااة م اان خ ااًل ق ااانون الرعاي ااة البديل ااة (اجلري اادة الرمسي ااة
لعام  ،2014العدد  )7الذي يُطبّم يف تسجيل مؤسسات الرعايا البديلة؛



تول اات جلن ااة اإل/ا اراف عل ااى مؤسس ااات رعاي ااة األطف ااال مراقب ااة مؤسس ااات الرعاي ااة
ا اصة باأل/خاص ذوي اإلعاقة؛



اري عااداد مشااروع قااانون بشااين دمسااعدة األ/ااخاص ذوي اإلعاقااةد ياانظّم األماان
الجتماع والقتصادي خذه الفدة؛



هتا اادف مؤسسا ااة مشا اااريع تا اادري األحا ااداث ذوي اإلعاقا ااة يف سا ااورينام تعلا اايم
األطفااال واألحااداث الااذين يعااانون ماان عاقااة يف الااتعلّم وت ارتاوم أعمااارهم بااني 14
عاماا و 20عاماا مهاارات متكانّهم مان املساا ة بفعاليااة يف ساوق العمال يف سااورينام.
وت ّقاادم املؤسسااة تاادريب ا مهني ا ا علااى  /ا ل األخشاااب اآل .وحاارف صااناعة األقمشااة
والبناء والنجارة و /ل املعادن والبستنة؛



موجهاة للمعلماني يف املرحلاة
نُشرت خطاة حصاة دراساية يف الفارتة ّ 2011-2008
البتدائية لتعريفهم بكيفية التعامل مع األ/خاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة األطفال؛



أج اارت هيد ااة رعاي ااة األ /ااخاص ذوي اإلعاق ااة بالتع اااون م ااع جلن ااة السياس ااة ا اص ااة
باأل /ااخاص ذوي اإلعاق ااة دراس ااة ع اان رض ااا مس ااتخدم النق اال املخص ااو للرعاي ااة
ا اص ااة وأجن اازت ج ااردا للمس اااعدات والحتياج ااات م اان النق اال املخص ااو للرعاي ااة.
واجتري حاليا معاجلة البيانات ال ُمجعت؛
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أجا اارت هيدا ااة رعايا ااة األ/ا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة أيض ا ا ا دراسا ااة لوضا ااع التوكيا ااف يف
املؤسسات ،ترّكز على األ/خاص ذوي اإلعاقاة ،بالتعااون ماع جلناة السياساة ا اصاة
باأل/خاص ذوي اإلعاقة.

 -73وباإلض ااافة ذل ااة ،ن ّف ااذت احلكوم ااة ع ااددا م اان ب ا ارامج التوعي ااة يف الف اارتة -2010
 2015مشلت اًت يف وسائل اإلعًم .وسيُجر تقييم لبامج التوعية يف عام .2016

واو -الصحة
 -74يف ع ااام  ،2014اعتُم ااد الق ااانون ال ااوطا للت اايمني الص ااح األساسا ا (اجلري اادة الرمسي ااة
لعام  ،2014العدد  .)114واعتمد البملان أيض ا التشريع ا اص بنظاام الرعاياة األساساية الاذي

دخل حيز النفاذ يف  9تشارين األول/أكتاوبر  .2014ويساتفيد مجياع األطفاال مان الاولدة وحا
سن  16عاما من الرعاية/التيمني الطبيني األساسيني.

 -75ويف عام  ،2012أع ّدت سورينام ا طة الوطنية للصحة العقلية للفرتة 2016-2012
وخطة عمل لفرتة سنتني  ،2014-2012بإ/راف وزارة الصحة ومركاز ساورينام للطا النفسا
وبالتعاااون مااع منظمااة الصااحة للبلاادان األمريكية/منظمااة الصااحة العامليااة و/ااركاء خارين .وعقا
ذل ااة ،ص ااا ت احلكوم ااة خط ااة لسياس ااات الص ااحة العقلي ااة للف اارتة  .2017-2015ويف ه ااذا
توجا األنشااطة حنااو تعزيااز فعاليااة قيااادة رعايااة الصااحة العقليااة و دارهتااا .وهتاادف األنشااطة
اإلطااارّ ،
ص اايا ة تشا اريعات جدي اادة يف ااال الص ااحة العقلي ااة أو تع ااديل التشا اريعات
بش ااكل رئيسا ا
القائمة عند القتضاء.
 -76وبدأ عداد خطة الصحة العقلية خًل عام  2009بعاد تنفياذ العمال بايداة تقيايم نُظام
الصاحة العقلياة التابعاة ملنظمااة الصاحة العاملياة .وبادأت املشاااورات علاى املساتو الاوطا يف العااام
نفس بتنظيم حلقة عمل /ارك فيهاا العدياد مان اجلهاات املعنياة :ممثلاون عان وزارة الصاحة ووزارة
الشؤون الجتماعية ووزارة العدل والشرطة ووزارة الادفاع واملستشافيات العاماة ومؤسساات الرعاياة
الصحية األولية ومكت املشردين ومنظمات ري حكومية دينياة و اري دينياة خمتلفاة معنياة مبساائل
تعاااط املخاادرات .وكااان اخاادف ماان حلقااة العماال لديااد املكونااات الًزمااة إلعااداد خطااة عماال
لرصد الث رات واألولويات من أجل تنفيذ هنج متكامل للصحة العقلية.
 -77ومشل اات املس ااائل ال ا ح ااددهتا حلق ااة العم اال التش اريع وحق ااوق اإلنس ااان ،وتوزي ااع امل اوارد
البشا ارية وت اادريبها ،ولس ااني ج ااودة خ اادمات الطا ا النفسا ا  ،والتع اااون ب ااني القطاع ااات ،وتا اوفر
املؤثرات العقلية وتوزيعها ،والرتويج ،والوقاية ،والعً  ،و عادة التيهيل ،والتمويل.
 -78ورّكاازت حلقااة العماال علااى ثًثااة ااالت اس ارتاتيجية ذات أولويااة ،واألنشااطة الرئيسااية
املرتبطة ا ،واعتُبت هذه اجملالت قوة دفع أساسية لعملية اإلصًم ،وه :
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دمج رعاية الصحة العقلية يف الرعاية الصحية األولية؛



تعزيز نظام املعلومات عن الصحة العقلية.

 -79لكن خطة سورينام للصحة العقلية مل تن ّفاذ وفام اجلادول الازما للعمال بساب نقاو يف
التنساايم املركاازي .ويف عااام  ،2014عيّناات احلكومااة منسااق ا وطني ا ا للصااحة العقليااة .وبعااد ج اراء
جرد للخدمات احلالية وماوفري ا ادمات يف الرعاياة الصاحية العقلياة يف ساورينام ،ومواءماة ا طاة
الوطنيااة للصااحة العقليااة للفاارتة  2016-2012مااع خطااة عماال منظمااة الصااحة العامليااة للصااحة
العقلية للفرتة  ،2020-2013والسارتاتيجية اإلقليمياة ملنظماة الصاحة للبلادان األمريكياة املعنياة
بالصااحة العقليااة للفاارتة ُ ،2020-2015عقااد م اؤمتر للجهااات املعنيااة ماان أجاال مناقشااة ا طااة
املع ّدلة .وتبا ا طة املع ّدلة على ا طة السابقة وتش ّكل بالتا .ضافة ل بديًا.
 -80ويف موضوع حام احملتجازين يف احلصاول علاى العاً الطا / ،ا ّددت احلكوماة علاى أنا
يف حاال ال/اتباه حالااة صاابة بفاريوس نقااو املناعاة البشارية ُ ،ار الفحاو الطا بعاد التشاااور
مااع طبي ا السااجن .أمااا فيمااا حلااو داء الساال ،فيوجااد برنااامج ساانوي لفحااو مجيااع احملتج ازين
والسااجناء .وتُعاازل احلااالت املشاابوهة ويُنقاال احملتجاازون املعنيااون مواقااع أخاار (سااجن أو مركااز
ادربني للتصارف أو التعامال ماع حمتجازين مصاابني
ط ) ويتلقون العً  .وموكفو السجون ري م ّ
بيمراض عقلية .وستوفر مساعدة مهنية يف ال الط النفس للتعاط مع هذه احلالت.

 -81وأعا ا ّدت وزارة الص ااحة سياس ااات وخطا ا عم اال مهم ااة اادف زي ااادة مكانيا اات وص ااول
النسااء ا ادمات الصاحية ،مسرت/ادة بانهج قاائم علاى حقاوق اإلنساان ومنظاور جنسااب ،وماان
بينهااا ا طااة الس ارتاتيجية الوطنيااة ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البش ارية للفرتتااني 2008-2004
و2013-2009؛ بينماا ااري عاداد خطااة الفاارتة 2020-2014؛ وا طاة السارتاتيجية الوطنيااة
لتجديااد الرعايااة الصااحية األوليااة وتعزيزيهااا للفاارتة 2018-2014؛ وخطااة العماال املعنيااة باألمومااة
اآلمن ا ااة وص ا ااحة املوالي ا ااد الا ا ا اس ا ااتندت تقي ا اايم احتياج ا ااات األموم ا ااة اآلمن ا ااة ال ا ااذي أُج ا ااري يف
عام 2014؛ وسياسة سورينام الوطنية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للفرتة .2017-2013
 -82ور اام أن تقي اايم ا ط ااة الس ا ارتاتيجية الوطني ااة ملكافح ااة ف ااريوس نق ااو املناع ااة البش ا ارية
للفاارتة  2013-2009أكهاار أن تقاادما قااد أُحاارز ،ل ساايما يف تاايمني اسااتدامة متوياال السااتجابة
(متا ّاول احلكومااة األدويااة املضااادة للفريوسااات القهقريااة متااويًا كااامًا) ،فااً تازال التحااديات قائمااة.
ويكماان التحاادي األكااب يف زيااادة الااوع و رساااء ساالوك مسااؤول بشااكل عااام ،لكاان كااذلة يف
لديد اجملموعات األكثر عرضة ،كالشباب ،والرجال الاذين يقيماون عًقاات جنساية ماع رجاال،
واملومسااات .ولضاامان صااحة جياادة ،ساارتّكز السياسااة العامااة علااى ت ي اري الساالوك ودمااج مساايلة
فريوس نقو املناعة البشرية يف اًت التصالت دف وقف التنام املقلم لألمراض املزمنة.
 -83و ااري عااداد مشااروع خطااة اسارتاتيجية وطنيااة ثالثااة بشااين فااريوس نقااو املناعااة البشارية
للفاارتة  .2020-2014وتاارد هااذه املعلومااة يف التقرياار املعنااون دالتقرياار املرحلا لعااام  2015عاان
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اسااتجابة سااورينام ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البشاريةد الااذي أرساالت وزارة الصااحة برنااامج
وتتمشااى خطااة السارتاتيجية الوطنيااة بشااين فااريوس نقااو
األماام املتحاادة املشاارتك املعااا باإلياادز.
ّ
املناعة البشرية مع السرتاتيجيات الوطنية للتنمية وقطااع الصاحة وتساتند التوصايات اإلقليمياة
والدوليااة .وساارتّكز ا طااة الس ارتاتيجية الوطنيااة الثالثااة بشااين فااريوس نقااو املناعااة البش ارية علااى
لقي اام مكاني ااة الوص ااول للجمي ااع م اان خ ااًل ااالت ذات أولوي ااة كالوقاي ااة والع ااً والرعاي ااة.
وباإلضااافة ذلااة ،تيخااذ ا طااة يف احلساابان مسااائل /اااملة ماان قبياال التنساايم بااني القطاعااات
والتعاون والدمج وبناء القدرات واملعلومات السرتاتيجية وحقوق اإلنسان واملساواة.
 -84وتتلقى مجيع النساء احلوامل /كًا من أ/كال الرعاية قبل الولدة و صل  90يف املائة
ماان مجيااع الااولدات يف مرافاام الرعايااة الصااحية مبساااعدة عاااملني مااؤهلني يف ااال الصااحة .لكاان
سورينام تبقى قلقاة مان ارتفااع معادل وفياات األمهاات .وساتُعزز القادرات الوطنياة يف اال رعاياة
التوليا ااد يف حا ااالت الط ا اوارئ ،ويف نظا ااام التسا ااجيل ،مبا ااا يف ذلا ااة ج ا اراء لقيقا ااات يف وفيا ااات
األمهااات إلبقاااء معاادل الوفيااات يف أدىن مسااتو ممكاان .وأجاارت سااورينام تقييم اا لحتياجااات
األمومااة اآلمنااة يف عااام  .2010وتتض اامن خطااة العماال املعنيااة باألموم ااة اآلمنااة وصااحة املوالي ااد
جراءات ختو وفيات األطفال.

زاي -السجون
 -85تتواف اام معامل ااة الس ااجناء م ااع قواع ااد األم اام املتح اادة ا اص ااة مبعامل ااة الس ااجناء .وت اانو
امل ااادة  80م اان ق ااانون الس ااجون عل ااى أنا ا ااوز للس ااجناء أن يق اادموا ألي موك ااف يف الس ااجن
أو أخصائ اجتماع أو لإلدارة /كاو بسب تعرضهم لساوء معاملاة .وختضاع كال الشاكاو
للتحقيم.
 -86ويف موضوع لسني أوضاع الساجون ،تطبّام اإلجاراءات التالياة :تُنظّاف الساجون يومياا؛
وعلى السجناء العناياة بنظاافتهم وصاحتهم؛ ويُعطاى الساجناء مًباس ويتاوفر خام حاًّق؛ وتُقادم
للسااجناء موعااة متنوعااة ماان األ ذيااة؛ ويُصاانّف السااجناء وفاام خطااورة اجل ارائم ال ا ارتكبوهااا؛
وُُين السجناء كذلة احلم يف العمل وكس مدخول.
 -87األوضاع يف السجون:
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تلفزيون؛



مرافم صحية؛



تنظيف منتظم ورم مبيدات للبعوض والبا ي ؛



ضاءة مثلى وتوفري للماء؛



تنظيف املواقع يومي ا؛
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توفر مياه /رب نظيفة؛



احلفاظ على نظافة املطاب وتفتيشها بانتظام.

 400س ااجني .ويص اال ع اادد
 -88وتص اال ق اادرة الس ااجن املرك اازي الس ااتيعابية القص ااو
السااجناء فيا يف الوقاات الاراهن  350سااجين ا .وتُفصاال النساااء واألطفااال عاان باااق السااجناء
ول تتخطاى نساابتهم العاادد األقصااى املتااام .وتصال قاادرة سااجن دويزباار ًن السااتيعابية القصااو
 228سجينا .ويقال عادد الساجناء احلاا .عان العادد األقصاى الاذي يساتوعب هاذا الساجن.
وتص اال ق اادرة س ااجن ه ااازارد الس ااتيعابية  100س ااجني وع اادد الس ااجناء في ا أق اال م اان الع اادد
 350سا ااجين ا وع ا اادد
األقصا ااى املتا ااام .وتصا اال قا اادرة دار الحتجا اااز السا ااتيعابية القصا ااو
السااجناء فيهااا أقاال ماان العاادد األقصااى املتااام .وتشااري السااجًت الرمسيااة حالي ا ا عاادم وجااود
اكتظاظ يف السجون املختلفة.
 -89وتقدم الوجبات اليومية للسجناء على النحو التا:.


فطور عند الساعة  06.00صباح ا؛



ذاء عند الساعة  12.00كهرا؛
عشاء.



ولضر الطعام موعة خمتارة مان الساجناء لات /اراف موكاف ساجون .وهنااك نظاام
ُ -90
للتحقم من جودة الطعام .وتنو املاادة  55مان قاانون الساجون علاى أنا ام للساجناء املرضاى
احلصول على نظاام اذائ مًئام مبشاورة اجلهاة املقدماة للرعاياة الصاحية .و اوز ألفاراد العاائًت
و ااريهم م اان الزائ ارين جل ا طع ااام ومش ااروبات ااري روحي ااة للس ااجناء خ ااًل الزي ااارات .ويُس اام
للسجناء بشراء مواد ذائية (كالبسكويت ،اخل) واملشروبات ري الروحية من الكافترييا.
 -91وتت ااو موكف ااات س ااجون الهتم ااام بالس ااجينات وحراس ااتهن ،مب ااا يف ذل ااة يف ح ااالت
املرض .و ظر على موكف السجون الذكور الدخول ساجن النسااء .و اة اقرتاحاات لتادري
حراس وفم قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري ري الحتجازية للجانيات.

حاء -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -92أنشاادت املؤسسااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان مبوجا املرسااوم اجلمهااوري الااذي ياانظّم مهااام
دوائ اار ال ااوزارات ( ،1991يف ص ااي ت املع ّدل ااة يف  27ذار/م ااارس  ،2015امل ااادة  ،1اجل اازء با ااء
(س)) .و ااري حالي ا ا عااداد األماار التنفيااذي الااذي يتناااول عماال هااذه املؤسسااة وتعيااني مااوكفني
فيها .وستؤخذ مبادئ بااريس يف احلسابان ومان املتوقاع أن يتبلاور األمار التنفياذي بعاد ذلاة بفارتة
وجيزة.
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طاء -عقوبة اإلعدام
 -93أل ي اات عقوب ااة اإلع اادام يف الق ااانون اجلن ااائ  .ور اام أن ه ااذه العقوب ااة ل تا ازال قائم ااة يف
القانون اجلنائ العسكري ،فإن تنفيذ هذا اجلزء من بطل منذ زمن بعيد وهو سيُل ى قريبا.

ياء -اإلعاقة
 -94وافقت اجلمعية الوطنية يف  25أيلول/سبتمب  2015علاى انضامام ساورينام
حقوق األ/خاص ذوي اإلعاقة.

اتفاقياة

ااذه املس اايلة (املرس ااوم الرئاسا ا رق اام )2015/86

 -95وحسا ا املرس ااوم الرئاس ا ا املا ارتب
وافقاات اجلمعيااة الوطنيااة ضاامن ا علااى التفاقيااة مبوج ا الفقاارة  1ماان املااادة  104ماان الدسااتور.
وا طوة املقبلة ال ينب تنفيذها ه يداع وثيقة التصديم لد الوديع (األمم املتحدة).

كاف -الوثيقة األساسية المشتركة
 -96أُجن اازت الوثيق ااة األساس ااية املش اارتكة وقّ اادمت املف ااوض الس ااام حلق ااوق اإلنس ااان يف
متوز/يولي  ،2014وه متاحة خيدات معاهدات التفاقيات ال أضحت سورينام طرفا فيها.

الم -الحكم الصادر في قضية جماعة مويوانا
 -97ناُفِّذ احلكم يف قضية مجاعة مويوانا بشكل كامل تقريب ا .ول تزال مقاضااة اجلنااة وعملياة
ترسايم أراضا منطقااة نادجوكا مساتمرتني .وأ/ااارت مجهورياة ساورينام يف التقااارير الوطنياة والدوليااة
أن ترس اايم األراض ا ا س ااين ّفذ تزامن ا اا ما ااع احلك اام ا ا اااص بشا ااع مساك ااا .ودعا اات الدولا ااة يف
مناسبات عدة /هودا حمتملني اإلدلء بشهاداهتم .ومل يقدم أحد على هذه ا طوة حا هاذا
التاري .

ميم -الحد من الفقر
 -98هتدف سياسة احلكومة وضاع نظاام وطاا مساتدام للضامان الجتمااع ياوفّر ت طياة
لكاال فاارد يف اجملتمااع .ويف هااذا السااياق ،تتخااذ الدولااة التاادابري الًزمااة لضاامان احلااد ماان الفقاار
وتعزيز تكوين الثروات وتبذل قصار جهادها للقضااء علاى أ/اكال انعادام املسااواة لكال ماواطن
يف سااورينام .واعتُماادت وناُ ِّفااذت الق اوانني التاليااة للحااد ماان الفقاار ووضااع نظااام مسااتدام للضاامان
الجتماع .
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ق ا ااانون الح ا ااد األدنا ا ا ل جا ا ااور الم ا ااؤرخ  9أيلول/س ا اابتمبر ( 2014الجري ا اادة الرس ا اامية
لعام  ،2014العدد )112
 -99تكفل احلكومة ،من خًل اعتماد حد أدىن لألجور ،حصول كل /خو ياؤدي عماًا
أو يقدم خدمة على أجر لكل ساعة عمل.

القااانون العااام للتقاعااد المااؤرخ  9أيلول/ساابتمبر ( 2014الجرياادة الرساامية لعااام ،2014
العدد )113
 -100يتكا ّاون نظااام التقاعااد يف سااورينام ،الااذي يسااتند قااانون التقاعااد العااام ،ماان صااندوق
لزاما ا وص ااندوق ط ااوع أو با ارامج للت اايمني التقاع اادي .وأنش اايت احلكوم ااة ك ااذلة نظاما اا عاما اا
للشيخوخة يشمل مجيع املواطنني.

ق ااانون الت ااحمين الص ااحي األساس ااي الم ااؤرخ  9أيلول/س اابتمبر ( 2014الجري اادة الرس اامية
لعام  2014العدد )114
 -101اختارت احلكومة أن تعمل مع الشركاء الجتماعيني لس ّد الفجوة بني النقابات العمالياة
والقطاع ا اص.
 -102وتاوفّر منظمااة  Medische Zending Surinameخاادمات رعايااة صااحية أساسااية لسااكان
تعزيز وع
املناطم الداخلية ،متّبعة مبادئ الرعاية الصحية األولية .وأُطلم مؤخرا برنامج يرم
اجملتمعااات األصاالية والقبلي اة يف الوقايااة ماان فااريوس نقااو املناعااة البش ارية .وتُع ا ّد م اواد ترو يااة يف
ثًث ل ات أصلية خمتلفة.
النظام العام للشيخوخة
 -103م لكل مواطن يف سورينام يبلس سن  60عاما الستفادة من النظام العام للشيخوخة.
و م كذلة للمقيمني احلاملني جلنسايات أجنبياة الساتفادة مان هاذا النظاام ذا كاانوا يقيماون يف
س ااورينام من ااذ عش اار س اانوات متتالي ااة وي اادفعون أقس اااض ص ااندوق الش اايخوخة عل ااى م اادار ه ااذه
السنوات.
تسويات الحوادث
 -104انطًق ا من أن القيمة الفعلية قد ت ّدنت بينما ارتفعت التكاليف الطبياة وتكااليف الادفن
واحل اارق ،فق ااد اقتض ااى األم اار تعااديل ه ااذا الق ااانون (اجلري اادة الرمسي ااة لع ااام  ،1947الع اادد ،145
املعدّل يف اجلريدة الرمسية لعام  ،2001العدد .)66
مخصصات اإلعاقة
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رعاي ااة اجتماعي ااة لأل /ااخاص ذوي اإلعاق ااة مببل ااس تص اال قيمتا ا
سورينامي ا ( 80دولرا أمريكي ا)؛

 325دولرا
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أجها اازة خاصا ااة لأل/ا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة كالكراس ا ا املتحركا ااة ،تقا اادمها وزارة
الشؤون الجتماعية؛



مؤسسات مدعومة لرعاية األ/خاص ذوي اإلعاقة؛



توفر مؤسسة مشاريع التدري لألحداث ذوي اإلعاقاة يف ساورينام التابعاة لاوزارة
الش ااؤون الجتماعي ااة واإلس ااكان الت اادري والتعل اايم املدرسا ا لأل /ااخاص ذوي
اإلعاقة.

 -105وساورينام يف صادد الشااروع يف برناامج للتحااويًت النقدياة املشاروطة ،وهااو برناامج تقاادم
من خًل احلكومة دعما مالياا للعاائًت ن لبّات الشاروض احملاددة ،وذلاة بالتعااون ماع مصارف
البلدان األمريكية للتنمية .ومل ياُنّفذ هذا املشروع بعد بسب قيود دارية داخل احلكومة.
خطة اإلسكان
 -106ياانو دسااتور مجهوريااة سااورينام علااى ضاارورة وجااود سياسااة خاصااة باإلسااكان .وهتاادف
خطة اإلسكان للفرتة  2017-2012توفري عدد ك د
ااف مان املسااكن املعقولاة الكلفاة خاًل
فرتة زمنية معيّنة.
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