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 مقدمة -أوالً  
جمللاس الثانياة مان الساتعراض الادوري الشاامل الادورة يسّر سورينام أن تقاّدم تقريرهاا     -1

 التابع لألمم املتحدة.  حقوق اإلنسان
ًا احلكوماةوتلتازم  -2 ، بتعزياز وااياة مجياع حقاوق اإلنسااان. بدساتور مجهورياة ساورينام، عما

وستواصاال سااورينام التعاااون مااع هيدااات معاهاادات حقااوق اإلنسااان واخيدااات الدوليااة األخاار  يف 
 سعيها    ضمان احرتام حقوق مجيع املقيمني على أراض  سورينام وحرياهتم. 

م يف دورتااا  يف تقاااارير ساااورينا املعاااا بالساااتعراض الااادوري الشااااملونظااار الفريااام العامااال  -3
، مث اعتماااد  لااس حقاااوق اإلنساااان يف دورتااا  2011 واحلاديااة عشااارة املعقاااودة يف /ااهر أيار/مااااي

. 2011 الثامنااااة عشاااارة نتيجااااة السااااتعراض الاااادوري الشااااامل لسااااورينام يف /ااااهر أيلول/ساااابتمب
قااوق اإلنسااان يف /ااهر تشاارين املعنيااة حلجنااة الواجلاادير بالااذكر أيضاااا احلااوارات الاا  عقاادت مااع 

. 2015 س، وماااع اللجناااة املعنياااة باااالتمييز العنصاااري يف /اااهر  ب/أ ساااط2015 راألول/أكتاااوب
ومن املقرر عقد حوار مع اللجنة املعنية حقوق الطفل خاًل دورهتاا الثانياة والسابعني الا  ساتعقد 

 .2016  حزيران/يوني 3 أيار/مايو    17 نم

 المنهجية وعملية التشاور -ثانياً  
بالتشااااور ماااع و قريااار برعاياااة وزارة العااادل والشااارطة ووزارة الشاااؤون ا ارجياااة أُعاااد هاااذا الت -4

جهااااات معنيااااة أخاااار  ومااااع اجملتمااااع املاااادب واملنظمااااات  ااااري احلكوميااااة. وبعااااد تفسااااري األهااااداف 
للجهات املعنية خًل اجتماع أول، ُوزّع مشاروع تقريار تلتا  مشااورة ثانياة نوقشات خًخاا وجهاة 

  نظر كل جهة.

 التطورات وتنفيذ التوصيات منذ االستعراض األخير -اً لثثا 
استعرضاااات حكومااااة سااااورينام بتاااايند التوصاااايات الواحاااادة والتسااااعني الاااا  تلقتهااااا خااااًل  -5

. ويعاااّب هاااذا الااارّد عااان اجلهاااود املساااتمرة الااا  تباااذخا 2011 عاااام استعراضاااها الااادوري الشاااامل يف
كوميااة لتحسااني اايااة وضاامان حقاااوق سااورينام بالتشاااور مااع اجملتمااع املاادب واملنظماااات  ااري احل

  اإلنسان جلميع املقيمني على أراض  اجلمهورية.
وبعااد قبااول التوصاايات، أنشاايت احلكومااة جلنااة لتنفيااذها ولرصااد املتابعااة. ويتضاامن هااذا  -6

 التقرير نتائج عمل اللجنة. 
ورينام ومل تقبل سورينام مجيع التوصيات ال  قدمت أثناء عملية الستعراض. ووافقات سا -7

توصية أخر  بالادعم بعاد التشااور ماع  لاس  32 ت، وحظي91 لتوصية من أص 33 ىفوراا عل
 الوزراء. 
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 ويتناول هذا التقرير التوصيات وفم فدات حمددة، ه :  -8
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؛ 

 ؛ مويوانااحلكم الصادر يف قضية 

.احلد من الفقر  

 حقوق المرأة، التمييز والمساواة بين الجنسين -ألف 
املساتو  الثاانوي األعلااى مان تاادري  معلمااا ماان  40 زينااه مااا ، اساتفاد2013 عاام يف -9

القوالاا  النمطيااة فيهااا القضاااء علااى  مبااا علااى املسااائل اجلنسااانية وتلااة املرتبطااة بالبعااد اجلنساااب،
  .اجلنسانية

ني يف مساائل العناف يالادينالزعمااء ويف العام نفس ، نُاّفذ مشروع تادري  عنوانا  دتادخل  -10
سااًم( ماان يانات )كاملساايحية واخندوسااية واإلتلااف الااددينياااا ماان خمزعيماااا  88 داملنااز.د. واسااتفا

تاادري  علااى مواضاايع خمتلفااة كااالعنف املنااز. والعماال ملكافحااة العنااف املنااز. واملسااائل اجلنسااانية 
لشاباب أعضااء ثًثة أيام ُخصصات ل، عقدت حلقة  عًمية 2014 عام ويف وحقوق اإلنسان.

 2013 عام ممن /اركوا يف تدري مت انتقاؤهم دينيني زعماء  10 افيهيف منظمات دينية و/ارك 
الاااادينيون مااااع الزعماااااء  يف مسااااائل العنااااف املنااااز.د. وتقاساااام نيالاااادينيالزعماااااء دتاااادخل  املساااامى

املشاااااركني يف هااااذه احللقااااة معلومااااات عاااان العنااااف املنااااز. املاااارتب  بنااااوع اجلاااانس والاااادين وحقااااوق 
الدينيني من نشر املعلومات داخال لزعماء ايف متكني يتمثل هدفاا  ضافياا احللقة اإلنسان. ومشلت 

  تمعاهتم وخارجها. 
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وتقاادم وزارة الشاااؤون الداخليااة دعمااااا ماليااااا ملشاااريع املنظماااات  اااري احلكوميااة مااان أجااال  -11
مرباااون مقاطعاااة ماااارويا علاااى سااابيل املثاااال، قاااام  ويف تعزياااز املسااااواة باااني اجلنساااني ومتكاااني املااارأة.

اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني على اجلمهور خًل مهرجان /باب بعرض مواضيع عن املسائل 
للجمهااور  مقاطعااة نيكااري قاادم موكفااو املكتاا  الااوطا للسياسااة اجلنسااانية ويف للفنااون والثقافااة.

 .سااااااريمعلوماااااات عااااان املسااااااواة باااااني اجلنساااااني خاااااًل ساااااوق /اااااع  صااااا ري نّظمتااااا  مؤسساااااة 
التاادري  التقنيااني واملهنيااني تاادريباا علااى ، تلقااى طااًب ماان الااذكور يف التعلاايم و 2015 عااام ويف

مكافحااة حااالت احلماال لااد  املراهقااات ولّماال املسااؤوليات يف حااال وقوعهااا. وحصاالوا كااذلة 
علاااى معلومااااات عااان املسااااائل اجلنساااانية جاااار  الرتكياااز فيهااااا علاااى جاناااا  املسااااواة بااااني الرجااااال 

 والنساء. 
أنشطة توعياة مان قبيال نشار مقاالت  عام وينّظم املكت  الوطا للسياسة اجلنسانية كل -12

يف الصحف اليومية وتنظيم مسابقات يف كتابة املقالت ومسابقات رسم والرتويج لشعارات عان 
 توضاع علاى أسااورو العنف اجلنساب والعنف القائم على نوع اجلنس تستهدف  موعات خمتلفاة 

كااوميني عااب املكتاا  املركاازي /اايكات رواتاا  مجيااع املااوكفني احل أو علااى فااواتري املرافاام العامااة أو
 عشر مان النشااض ضاد العناف اجلنسااباأليام الستة لإلدارة اآللية. وتُنّفذ هذه األنشطة يف  طار 

( . للقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأةالياااوم الااادو تشااارين الثااااب/نوفمب ) 25 يف الفااارتة املمتااادة باااني
م أنشاااااطة التوعياااااة يف العاصااااامة تُااااانظّ  ول كاااااانون األول/ديسااااامب )ياااااوم حقاااااوق اإلنساااااان(.  10و

 باراماريبو فحس  بل يف املقاطعات الريفية أيضاا. 
أربعاااة أياااام عااان موضاااوع دالتااادخل ملكافحاااة العناااف ملااادة وُعقااادت دورة تااادري   انياااة  -13

فنانون و عًميون وموكفون من أقساام العًقاات العاماة مان  ا، /ارك فيه2015 عام املنز.د يف
الاااااذي نّساااااق  مكتااااا  الشاااااؤون اجلنساااااانية يف وزارة الشاااااؤون  ،التااااادري وزارات خمتلفاااااة. وحضااااار 

 منهم نساء.  20 نمشاركاا، كا 30 ،الداخلية
وكااان اخاادف املنشااود ماان التاادري  زيااادة وعاا  املشاااركني باااألمور التاليااة: العنااف املنااز.  -14

أ/اااااكال ؛ واألذ  الاااااذي يسااااابب ؛ ومقااااااربتهم احلامساااااة يف التعاااااّرف علاااااى العناااااف املناااااز.  مياااااع 
ومسااااا تهم نتيجااااة لااااذلة يف تعبدااااة زمًئهاااام ملكافحااااة العنااااف املنااااز.. وُدّرب املشاااااركون علااااى 

 ،وحقااوق اإلنسااان واملنظااور الااديا يف مقاربااة العنااف املنااز. ،مواضاايع مثاال تعريااف العنااف املنااز.
عماود يف  ولليل  حصاءات العنف املنز.، اخل. وكانت  حد  النتائج املبا/رة خذا التدري  نشر

 صحيفة يومية عن موضوع العنف املنز.، حرره أحد املشاركني. 
مشااروع قااانون ملراجعااة القااانون املاادب  اادف  وتعماال وزارة العاادل والشاارطة علااى  عااداد -15

تعتماااد اتفااااق عمااال  ل معاجلاااة وضاااع النسااااء اللاااوار تساااتخدمهن /اااركات مااان القطااااع ا ااااص
إلجازة األمومة يؤمنها أصاحاب العمال. وُأضايفت  جاازة  يستفدن من ت طية قانونية ول مجاع ،

. وأضااااف بعااا  بالقطااااع ا ااااص يتعلااام فيماااا أموماااة مدفوعاااة األجااار    مشاااروع القاااانون املااادب



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

GE.16-02276 6 

يف الوكااائف  أمااا الشااركات  جااازة أمومااة مدفوعااة األجاار يف اتفاااق العماال اجلماااع  ا اااص  ااا.
 ألجر. فيكفل القانون  جازة أمومة مدفوعة ا ،احلكومية

عدد من ماوكف  املكتا  الاوطا للسياساة اجلنساانية  تلقى 2014و 2013  ويف عام -16
مؤ/ارات جنساانية  ووضاعتدريباا يف املواضيع التالية: املساواة بني اجلنسني ودمج البعاد اجلنسااب؛ 

، تلقاى 2014 عاام ويف استطًعية. دراساتومجع بيانات عن املسائل اجلنسانية؛ وطريقة  جراء 
 األماام املتحاادة للمساااعدة اإل ائيااة خطااةمنسااقو الشااؤون اجلنسااانية يف الااوزارات املختلفااة ورؤساااء 

 تدريباا أساسياا يف املساواة بني اجلنسني ودمج البعد اجلنساب. 
مُسّااا  املكتاا  الاااوطا للسياسااة اجلنساااانية مكتاا  الشاااؤون اجلنساااانية  ،2015 عااام ويف -17

. ويواصل املكت  لساني عملا  الاداخل  و اري حاليااا (33 دالعد، 2015 لعام )اجلريدة الرمسية
 استعراض بنيت  التنظيمية وخمتلف الوكائف في . 

واضطلعت وزارة العادل والشارطة بينشاطة توعياة للجمهاور باالعنف املناز. ودرّبات قضااة  -18
مكافحاة  ومدعني عامني وأخصائيني اجتماعيني وموكفني من الشرطة والدفاع على تفسري قاانون

، تلقااااى مسااااؤولون ومستشااااارون تاااادريباا علااااى التفسااااري 2013 عااااام ويف العنااااف املنااااز. وتطبيقاااا .
والتطبياام السااليمني لقااانون مكافحااة العنااف املنااز.. وقاادم مكتاا  الشااؤون اجلنسااانية يف أنشااطة 

 خمتلفة ل  معلومات عن قانون مكافحة العنف املنز.. 
 الرجااااااال يف أوساااااااضبيعااااااة الساااااالوك العنيااااااف وُأجااااااري يف مقاطعااااااة نيكااااااري حاااااا  يف ط -19
أسباب ، وذلة  دف مجع معلومات إلعداد بارامج للتادخل. وُأجريات يف  طاار هاذا البحا   ويف

ًا مان مارتك  العناف تارتاوم أعماارهم باني 28 عمقابًت م عامااا وينحادرون مان  55و 26 رج
 أصول  ثنية خمتلفة. وأضحى البح  اليوم يف مرحلت  النهائية. 

، أنشاايت وزارة الشااؤون الداخليااة جلنااة بشااين القااوانني املعنيااة باملسااائل 2013 عااام ويف -20
فيها منظمات نسائية، وجامعاة  مبا اجلنسانية، تتضمن ممثلني عن خمتلف الوزارات واجملتمع املدب،

طاوي . وُكّلفت اللجنة مبهام عادة منهاا لدياد القاوانني واللاوائ  الا  تنأنطون دي كوم يف سورينام
، أنشا  2016 ركاانون الثاب/ينااي ويف على متييز قائم على نوع اجلنس واقرتام تعديًت عليها.

يف موضااوع بطاقااات  أمااا فرياام عماال لتعااديل قااانون تنظاايم الوضااع القااانوب للمااوكفني احلكااوميني.
 قانون ينّظم هذه املسيلة.  فً اخوية الشخصية ال  ُتصدرها احلكومة،

، عااااّدلت اجلمعيااااة الوطنيااااة قااااانون سااااورينام لتنظاااايم اجلنسااااية واإلقامااااة 2014 عااااام ويف -21
نتهاة املعاايري تخاذا القاانون  وكانت الصي ة السابقة. (121 د، العد2014 لعام )اجلريدة الرمسية

فقاداهنا  أو باني الرجاال والنسااء فيماا حلاو احلصاول علاى اجلنساية الساوريناميةألهنا تفرِّق الدولية 
للنساااااء فقاااا  )ل للرجااااال( ماااان  ااااري املااااواطنني اللااااوار يتاااازوجن ماااان  الطااااًق،  ياااازةا  أو بااااالزوا 
عقاوداا مان التميياز اجلنسااب  2014 عاام  احلصول على جنسية سورينام. و رّي تعاديلنيسورينامي

يف قااوانني اجلنسااية. وأد  تعااديل القااانون    مواءمااة قااانون سااورينام مااع املعااايري الدوليااة، ولديااداا 
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ماان اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أ/ااكال التمييااز ضااد املاارأة،  9 ة( ماان املاااد2( والفقاارة )1ة )الفقاار 
 احلصااااول علااااى اجلنسااااية السااااوريناميةبفضاااال  زالااااة أي تفرياااام بااااني الرجااااال والنساااااء فيمااااا حلااااو 

 فقداهنا. أو
لقانون اجلنسية واإلقامة كذلة وضاع جنساية األطفاال. فحا   2014 عام و رّي تعديل -22

باا  أبااوه يعاارتف  ل ،خااار  نطاااق الاازوا لطفاال مولااود ملواطنااة سااورينامية لتاااري ، كااان  اام ذلااة ا
خاار  هذا الطفل حال ُولد  ويف احلصول على جنسية سورينام.ولكن  مولود يف سورينام، قانوناا، 

الاذكور فيحصال علاى اجلنساية ب ا   طفال ماواطا ساورينام أماا اجلنسية.فسيبقى عدمي سورينام، 
ماان اتفاقيااة  9 ة( ماان املاااد2ن مكااان ولدتاا . واألحكااام السااابقة هااذه تنتهااة الفقاارة )النظاار عاا

، ُُياان  الطفاال جنسااية 2014 عااام القضاااء علااى مجيااع أ/ااكال التمييااز ضااد املاارأة. ووفاام تعااديل
 3 ةأم   مًن جنسية سورينام وقت ولدت  )الفقرة )أ( مان املااد أو سورينام تلقائياا  ذا كان أبوه

ها املعّدلة(، بعد أن أل يت الشروض األخر  املفروضة علاى املارأة ملانج جنسايتها لطفلهاا. يف صي ت
املساااواة الكاملااة بااني الرجااال علااى وتشااري املااذكرة التفسااريية للقااانون    أن هااذا التعااديل دياابهن 

 ( مان والنساء )األب واألم( أمام القانون يف لديد جنسية الطفل عند الولدةد. وتُبق  الفقرة )
لادً علاى حكام مان  جنساية ساورينام ألي طفال يولاد علاى أراضايها  2014 نمان قاانو  3 ةاملاد

علااى حكاام ماان  جنسااية  4 ةتُبقاا  الفقاارة )ب( ماان املاااد كمااا  يتحااول    طفاال عاادمي اجلنسااية.
  هولني. والداهم يف البلد، حني يكون  أهلهمالذين ختلى عنهم  أو اللقطاءسورينام لألطفال 

. ولّسان بعاا  التعااديًت العقوبااات، راجعاات اجلمعيااة الوطنياة قااانون 2015 عاام ويف -23
القااانوب لألفااراد، مباان فاايهم النساااء. وماان بااني التعااديًت: زيااادة العقوبااة القصااو  لاابع  الوضااع 

اجلااارائم مثااال اجلااارائم اجلنساااية وجااارائم القتااال والقتاااال عااان طريااام ا طاااي واجلااارائم ا طااارية املرتبطااااة 
 واإلرهاب، واستثناء اإلفرا  املشروض يف هذه اجلرائم. الفضاء اإللكرتوب وجرائم  باملخدرات

( مااان 1والفقااارة ) 57 ة، واملااااد41 ة، واملااااد15 ة( مااان املااااد2وجااار  تعاااديل الفقااارة ) -24
 تعااد أمساااء النساااء املتزوجااات ومل .2005 سماان قااانون النتخاااب يف /ااهر  ذار/مااار  73 ةاملاااد
 ئم املر/ااااااحني وسااااااجًت النتخاااااااب ُتسااااااجل تلقائياااااااا بيمساااااااء أزواجهااااااناألراماااااال علااااااى قااااااوا أو
أزواجهان املتااوفني. وُتساّجل النساااء اآلن بيمساائهن قباال الازوا  وخاان خياار تقاادمي طلا  خاااص  أو

امارأة متزوجاة     1 360 ت، جلاي2010 لعاام النتخاباات العاماة ويف إلضافة أمسااء أزواجهان.
بيمسااااائهن قباااال الاااازوا  مااااع  ضااااافة أمساااااء أزواجهاااان، بينمااااا  هااااذا ا يااااار للماااارة األو  وتسااااجلن

 امرأة بإضافة أمساء أزواجهن املتوفني.  297 تتسجل
وأُعااّد مشااروع قااانون بشااين دالتحاارم اجلنساا  يف مكااان العماالد يف  طااار جهااد مشاارتك  -25

انية واملكت  الاوطا للسياساة اجلنسا)منظمة  ري حكومية( لس  هينار حلقوق املرأة  بني مؤسسة 
التاااابع لاااوزارة الشاااؤون الداخلياااة، وكنتيجاااة لبناااامج مكافحاااة التحااارم اجلنسااا  والقضااااء عليااا  يف 

( والاذي نفذتا  املؤسساة. ويتواصال النقاام 2011-2008مكان العمل املمتد لثًث سنوات )
 وطنية خمتلفة تشمل مجيع اجلهات املعنية.  منابربشين مشروع القانون يف 
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  مكانياة. ويانو هاذا القاانون علاى 2012 أبريلنيساان/ 27 يف املطااردةواعُتمد قاانون  -26
موضاوع  ويف العاام تادابري وقائياة حلماياة مان يشاعرون بايهنم تعرضاوا لنتهاكاات. املادع أن يتخذ 

. 2014 لنيساان/أبري 11و 2012 عاام حالاة باني 137 مالعااالنائا  املطاردة، ساّجل مكتا  
حالاة  26 تُأصادرت أوامار زجرياة يف سات حاالت، وُردّ وُأحيلت عشر حاالت    القاضا ، و 

 حالة.  36 مبالتفاق، وسّو  املدع  العا
وها  تتضامن ساتة  االت ذات أولوياة،  ،املساائل اجلنساانيةبشاين وأُعّدت خطة عمال  -27

والفقار والعناف )العناف املناز. والعناف  ،والادخل ،والعمال ،والصاحة ،والتعلايم ،ه : صنع القارار
 . 2013 لعام املسائل اجلنسانيةا اصة بعمل ال. و ري حالياا تقييم خطة اجلنس (

ثّاال فياا  موكفااون ُي، أعااّد الفرياام التااوجيه  املعااا باالعنف املنااز. )الااذي 2014 عاام ويف -28
د 2017-2014 من ست وزارات( دخطة السياسة الوطنية للنهج املنّظم ملكافحة العنف املنز.

بالتعاااون مااع منصااة هنااج مكافحااة العنااف املنااز. الاا  تضااّم ممثلااني عاان املنظمااات  ااري احلكوميااة 
 على  لس الوزراء ك  يعتمدها.  هذه ا طةاملعنية. وعرضت وزارة العدل والشرطة 

، عقاادت اجلمعيااة الوطنيااة مناقشااات حااول 2012  ويف /ااهري /ااباض/فباير ومتوز/يولياا -29
رة لتوعياااة أعضااااء البملاااان وزعمااااء وممثلااا  األحااازاب السياساااية، مبااان فااايهم مماااثًت مائااادة مساااتدي

األحاااازاب، يف موضااااوع متكااااني املاااارأة يف األحاااازاب السياسااااية و /ااااراكها يف هياكاااال صاااانع القاااارار، 
. ونتيجاااة حللقااا  العمااال 2015 لعاااام وحلشاااد اللتااازام بتقااادمي مر/اااحات    النتخاباااات العاماااة

 لبملان األحزاب السياسية بإعداد خطة عمل. هاتني، كّلفت رئيسة ا
 ، نّفااذت اجلمعيااة الوطنيااة مشااروع دمزيااد ماان النساااء يف صاانع القاارار يف2014 عااام ويف -30
د. وكااان اخاادف ماان البنااامج حشااد التزامااات ماان األحاازاب السياسااية لتساامية مزيااد 2015 عااام
ساااااية؛ وتعزياااااز ثقاااااة النسااااااء مناصااااا   دارياااااة سيا أو ةملر/اااااحات للبملاااااان، يف مناصااااا   دار مااااان ا

بنفسااة(؛ وزيااادة  فنياملر/ااحات احملااتمًت ووعاايهن الااذاتيني )كيااف تعاارّ  أو النا/ااطات سياسااياا 
الوع  بي ية وجود مزيد من النساء يف السياسة. ومشلت األنشطة يف هذا اجملاال مناقشاات حاول 

ع داملساااائل اجلنساااانية تناولااات موضاااو ماااع األحااازاب السياساااية املمثلاااة يف البملاااان موائاااد مساااتديرة 
ودورات تاااااادري  للنساااااااء النا/ااااااطات سياسااااااياا واملر/ااااااحات احملااااااتمًت؛ وعاااااارض  ؛والسياسااااااةد

 مر/حات للبملان. 
وكان اخادف الرئيسا  خاذه األنشاطة تعزياز قادرة النسااء داخال األحازاب السياساية علاى  -31

، 2015-2014 ةفرت  ويف .2015 عام زيادة عدد النساء يف هيدات صنع القرار بعد انتخابات
وهااااا  )(، STAS Internationalنّفاااااذت املنظماااااة الدولياااااة لًتصاااااالت والتوسااااايم السااااارتاتيجيني )

د الااذي يهاادف    2015 عااام ، مشااروع دمزيااد ماان النساااء يف القيااادة يف(منظمااة  ااري حكوميااة
ا ااص،  القطااع ويف السياس ، يستو  اإلدار املتشجيع زيادة عدد النساء يف مواقع قيادية على 

بدعم من وزارة الشؤون الداخلية. و/ّكل  نشاء قاعدة بيانات إلحصااء النسااء احلاصاًت علاى 
 /هادات عالية جزءاا من املشروع. 
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وأسااافرت األنشاااطة املاااذكورة أعاااًه عااان زياااادة عااادد النسااااء العضاااوات يف البملاااان علاااى  -32
نساء ملقاعد يف اجلمعية الوطنية مان  5 تانُتخب 2010 لعام النحو التا.: يف النتخابات العامة

يف املائة من الرجاال(. وعقا  النتخاباات العاماة  90يف املائة من النساء و 10)مقعداا  51 بني
 25 يمقعاداا )أ 51 امرأة ملقاعد مان باني 13 ت، انُتخب2015 وال  ُأجريت يف /هر أيار/ماي

 يف املائة من الرجال(.  75يف املائة من النساء و
، وّج  مكتا  الشاؤون اجلنساانية رساالة مفتوحاة 2015 و/هر أيار/ماي وبعد انتخابات -33

وتعيااااني نساااااء علااااى قاااادم املساااااواة مااااع الرجااااال يف  تر/ااااي    اإلعااااًم، دعااااا فيهااااا احلكومااااة    
ًا مببادئ الدُيقراطية.   مناص  صنع القرار، عم

ُيليا   ما ماثلة وفمئف واملناص  املذوي الوكاويعتمد القطاع العام أجراا ثابتاا للموكفني  -34
. وتلتاازم /ااركات القطاااع ا اااص الاا  تعتمااد اتفاااق ا اصااة بالوكااائف احلكوميااةعلومااات املنظااام 

 متلكهااا عااائًت، مااا يف الشااركات الصاا رية، الاا   الباااا  أمااا حمااددة لألجااور. بفداااتعماال مجاعياااا 
   زيااادة فاارص العماال ارتباطاااا مبا/ااراا  يباادو هيكاال األجااور واضااحاا. وتاارتب  التاادابري الراميااة فااً

 طااار السااع     استدصااال الفقاار وتعزيااز احلمايااة الجتماعيااة، أنشاا  نظااام  ويف باحلااّد ماان الفقاار.
، 2014 عاام ضمان اجتماع  من خًل اعتماد ثًثة قوانني اجتماعياة ووضاعها حياز النفااذ يف

التقاعاااد، والقاااانون  ملساااتحقاتوهااا  قاااانون احلاااّد األدىن ألجااار سااااعة العمااال، والقاااانون الاااوطا 
الوطا للتايمني الصاح  األساسا . واملساتفيدون الرئيسايون مان هاذه اإلجاراءات هام النسااء نظاراا 
   أن عااددهن يف الفدااات ذات الاادخل املااانخف  مرتفااع، ونظااراا    تناااام  عاادد النساااء رباااات 

 ألسر. ا
مااان السياساااات واإلجاااراءات اخادفااااة    عاااادداا ورّوجااات وزارة التعلااايم والعلاااوم والثقافاااة  -35

القضاء على العوامل ال  تسااهم يف  طالاة أماد انعادام املسااواة باني اجلنساني. وعلاى سابيل املثاال 
ني يف تنفيااذ أوعازت الاوزارة     دارة مشاروع لسااني التعلايم األساسا  بإدماا  املساااواة باني اجلنسا

، قّادمت مؤسساة 2013و 2012  عاام ويف .2016-2012 ةالبنامج الثااب للمشاروع للفارت 
دأوقفاااوا العناااف ضاااد املااارأةد بطلااا  مااان وزارة الشاااؤون الداخلياااة معلوماااات عااان العناااف اجلنسااااب 
ن والعنااف القااائم علااى نااوع اجلاانس لتًميااذ املاادارس الثانويااة اإلعداديااة والعليااا. وتلقااى قااادة دينيااو 

ومعلمون يف املدارس الثانوية تادريباا علاى املساائل اجلنساانية وتلاة املرتبطاة بناوع اجلانس، كاالعنف 
 املنز.، نّظم  مكت  الشؤون اجلنسانية. 

ودرّبت وزارة التعليم والعلوم والثقافاة املعلماني علاى املساائل اجلنساانية وحقاوق اإلنساان،  -36
مهارات احلياة األساسية. ويدّرس معهد التادري  املتقاّدم لتمكينهم من أداء دور فعال يف برنامج 

 للمعلاااااااااني ماااااااااادة املساااااااااائل اجلنساااااااااانية والسااااااااالطة والثقافاااااااااة يف  طاااااااااار دروس الل اااااااااة اخولندياااااااااة.
سااااايما مؤسساااااة  ول ، اساااااتعانت احلكوماااااة تااااابات منظماااااات  اااااري حكومياااااة،2013 عاااااام ويف

Projekta  املساائل اجلنساانية. وجارت مراجعاة للمساواة بني اجلنسني، لتنظيم دورات تدري  علاى
نصااوص الكتاا  والرسااوم يف خمتلااف املااواد الدراسااية )التاااري  والعلااوم الطبيعيااة واجل رافيااا( لتقاادمي 
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منظور أكثر توازناا من ناحية نوع اجلنس. ويعمال مكتا  الشاؤون اجلنساانية وعادة منظماات  اري 
علاى سابيل  Projekta عاّدت مؤسساةحكومية على معاجلاة مسايلة القوالا  النمطياة اجلنساانية. في

املثااال مااواد للتوعيااة باملسااائل اجلنسااانية خمصصااة لإلذاعااة والتلفزيااون ونشاارهتا عااب منظمااات  ااري 
 حكومية /ريكة وعب احلكومة. 

وصا ت وزارة الصحة عدداا مان السياساات وخطا  العمال املهماة  ادف زياادة وصاول  -37
 النساء    ا دمات الصحية، تسرت/د بنهج قائم على حقوق اإلنسان ومنظور جنساب، وه : 

  2004 ةلفاارت لا طااة الساارتاتيجية الوطنيااة ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البشاارية-
؛ و ااااااااااااري حالياااااااااااااا  عااااااااااااداد مشااااااااااااروع ا طااااااااااااة 2013-2009 ةفااااااااااارت الو  2008

 ؛ 2020-2014 ةلفرت ل

 ة األوليااااااااااة وتعزيزهااااااااااايا طااااااااااة الساااااااااارتاتيجية الوطنيااااااااااة لتجديااااااااااد الرعايااااااااااة الصااااااااااح 
 ؛ 2018-2014 ةلفرت ل

 الااااا  اساااااتندت    تقيااااايم  ،خطاااااة العمااااال املعنياااااة باألموماااااة اآلمناااااة وصاااااحة املوالياااااد
 ؛ 2014 معا احتياجات األمومة اآلمنة الذي أُجري يف

  2017-2013 ةلفرت لسياسة سورينام الوطنية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية. 

 حقوق الطفل -باء 
 .1993 س ذار/ماااااار  1 صاااااّدقت مجهورياااااة ساااااورينام علاااااى اتفاقياااااة حقاااااوق الطفااااال يف -38
بشاااين ا/ااارتاك ، وقّعااات ساااورينام علاااى البوتوكاااولني الختيااااريني خاااذه التفاقياااة 2012 عاااام ويف

املااااواد  ويف يف الب اااااءواساااات ًل األطفااااال املساااالحة وبشااااين بيااااع األطفااااال النزاعااااات األطفااااال يف 
، صااااّدقت سااااورينام علااااى البوتوكااااول الختياااااري لتفاقيااااة 2012 وأيار/ماااااي 18 ويف .اإلباحيااااة

سااياق  ويف .املااواد اإلباحيااة ويف يف الب اااءبيااع األطفااال واساات ًل األطفااال  حقااوق الطفاال بشااين
هتادف  2012  متوز/يوليا 20 هذا البوتوكول األخاري، نّظمات وزارة الرياضاة والشاباب مسارية يف

. املااااواد اإلباحيااااة ويف يف الب اااااءاألطفااااال  واساااات ًل   توعيااااة اجلمهااااور مبوضااااوع بيااااع األطفااااال 
 .أصدقاء لألبد() Mati Fu Teegoونُّظمت هذه املسرية بالتعاون مع املنظمة  ري احلكومية 

من قانون ا دمة العساكرية اإلجبارياة يف ساورينام علاى أن مجياع الرجاال  9 ةوتنو املاد -39
عامااااا ملزماااون  35و 18 احلاااملني جلنساااية ساااورينام والقااااطنني فيهاااا والااذين تااارتاوم أعماااارهم باااني

 ،ياانو القااانون علااى خااًف ذلااة. ومبوجاا  هااذا القااانون مل مااا با دمااة يف القااوات املساالحة،
. وتدرس خمتلاف املسلحة النزاعاتبشين ا/رتاك األطفال يف ورينام للبوتوكول الختياري متتثل س

 ، ووقعاا  جااراء تقاادمي البً اااتدوائاار احلكومااة  ثااار التصااديم علااى البوتوكااول الختياااري بشااين 
 قد ينتج عن  من تداعيات بالنسبة للدولة.  وما
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يف مجياااع األمااااكن قاااد ُحاااذفت  البااادبأن مجياااع أ/اااكال العقااااب  تؤكااادوتاااّود الدولاااة أن  -40
 القانون.  من
( قساماا ُيشادد بشاكل 2016-2012وتتضمن السياسة الشاملة لألطفال واملاراهقني ) -41

خاااص علااى مكافحااة مجيااع أ/اااكال العنااف ضااد األطفااال. وتعمااال فرقااة العماال الرئاسااية املعنياااة 
 حالياا على لدي  األولويات  طة العمل اجلديدة. بالسياسة الشاملة لألطفال واملراهقني 

ويف  طااار حماربااة اإلساااءة لألطفاااال ودعماااا للقضاااء علاااى الساات ًل اجلنساا ، ُأجريااات  -42
تعديًت على القانون اجلنائ  تُرّكز بشكل خاص على ااية األطفال. وبناءا علاى ذلاة، أصاب  

أفعااالا يعاقا  عليهاا القااانون مبوجا  الفقاارتني  ب ااء األطفاال واألعمااال املّخلاة بااآلداب مااع ُقصار
 املاااواد اإلباحياااة. وُوّسااع نطااااق املاااادة ا اصااة باسااات ًل األطفااال يف 303 ةماان املااااد (ب)و (أ)

   ااية األحداث. واعُتمد قانون  306    295 ن( بينما هدفت  ضافة املواد م293 ة)املاد
ة من أجل تنظيم  نشاء هذه املؤسسات وتيمني الرعاية ا اص أماكنخاص باإل/راف على مجيع 

 2014 لعااااام )قااااانون مؤسسااااات الرعايااااة، اجلرياااادة الرمسيااااةاايااااة أفضاااال ماااان ذي قباااال للُقصاااار 
  .(7 العدد
ويف  طااار احتفااالت اليااوم الاادو. حلقااوق الطفاال، تاانظم وزارة الشااؤون الجتماعيااة عاادة  -43

أنشطة لألطفال ُتوزع على امتداد العام. وخاذه األنشاطة طاابع ترباوي وها  تشامل وضاع لفتاات 
 دعائية للرتويج حلقوق األطفال يف مجيع أحناء البلد. 

لشاااارطة مشاااااريع اجتريبيااااة للتوعياااااة ، نّفااااذت وزارة العاااادل وا2015و 2014  ويف عااااام -44
مبسايلة العنااف ضاد األطفااال. ونُاّفاذت أنشااطة لألطفاال ماان قبيال مسااابقات رسام وباارامج  ذاعيااة 
بعاااد  جاااراء اساااتطًع تنااااول مساااائل عااادة منهاااا العناااف ضاااد األطفاااال داخااال مجاعاااات موان اااو 

 خا.  وصوفيا لوست و و ابا. وختضع هذه األنشطة للتقييم ومن املقرر  جراء متابعة
وتقااادم وزارة الشاااؤون الجتماعياااة واإلساااكان املخصصاااات وا ااادمات التالياااة مااان أجااال  -45

 مكافحة عمل األطفال: 
 مساعدة مالية لشراء الزي املدرس ؛  أ( ) 

 ؛ املعدوم أو ط  للمواطنني ذوي الدخل املنخف التيمني ال ب( ) 

 خمصصات عامة لألطفال؛   ( ) 

 د ال ذائية؛ توفري قسائم للموا د( ) 

 تقدمي مسا ة وعون يف األزمات؛  ه( ) 

 توفري الرفاه الجتماع  لأل/خاص ذوي اإلعاقة؛  و( ) 

 ؛املعدوم أو توفري الرفاه الجتماع  لألسر ذات الدخل املنخف  ز( ) 
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يف ذلااااة ماااان قباااال علماااااء نفااااس متخصصاااااني  مبااااا تقاااادمي املشااااورة لألطفااااال، م( ) 
( الااذي تُقادم عاابه املشااورة لألطفااال 123#اخااتف  ملساااعدة األطفااال )باألطفاال، وبواسااطة ا اا  
 من دون أن يعرفوا  ويتهم.

وأجاارت وزارة الشاااؤون الجتماعيااة واإلساااكان كااذلة حثااااا يف وضااع ااياااة األطفاااال يف  -46
 عداد  موعة أدوات لنظام حلماية األطفال. واخدف من ذلة  نشاء /بكة تشارك  ويف سورينام
مجيع اجلهاات املعنياة، احلكومياة منهاا و اري احلكومياة، وتكاون علاى تواصال لُتحاّدد املشااكل فيها 

 تصوص األطفال يف وقت مبكر وتقدم استجابة فورية ملساعدهتم. 
ًا  -47 وأنشااادت اللجناااة الوطنياااة للقضااااء علاااى عمااال األطفاااال لفااارتة  اااري حماااددة الااازمن عمااا

ماان اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااين القضاااء علااى أسااوأ أ/ااكال  5 ةباااحلكم الااوارد يف املاااد
الااا  تااانو علاااى  نشااااء  -( 1999 ،182 رقااامعمااال األطفاااال )اتفاقياااة منظماااة العمااال الدولياااة 

 . وتُااانّظم واجباااات182 رقاااملرصاااد تطبيااام األحكاااام الرامياااة    تنفياااذ التفاقياااة   لياااات مًئماااة
، 2008 لعاااام )اجلريااادة الرمسياااةل وسااالطاهتا مبرساااوم اللجناااة الوطنياااة للقضااااء علاااى عمااال األطفاااا

 .(115 دالعد
هيدااة تنساايم ورصااد ومشااورة ُكّلفاات هاا  واللجنااة الوطنيااة للقضاااء علااى عماال األطفااال  -48

للقضاااء علاى عمال األطفااال يف ساورينام. واجلهااات   ملاة أماور منهااا  عاداد سياساة وخطااة عمال
ووزارة التعلااايم  ،ووزارة العااادل والشااارطة ،العمااال املعنياااة بعمااال األطفاااال وأساااوأ أ/اااكال  هااا  وزارة

 ووزارة التنمية اإلقليمية. الرعاية الجتماعية ووزارة  ،والعلوم والثقافة
وتعتب خطة عمل وطنية للقضاء علاى عمال األطفاال أداة فعالاة ومًئماة لتقيايم اجلهاود  -49

لقااوانني الداخليااة والسياسااة الوطنيااة الوطنيااة الاا  تُبااذل ملواجهااة عماال األطفااال، ولليلهااا. وتُقااّيم ا
بشكل مناتظم. وتعمال اللجناة الوطنياة للقضااء علاى عمال األطفاال يف الوقات الاراهن علاى  جنااز 

 . 2015 عام خطة العمل الوطنية املقبلة بعد أن نّظمت حلقة عمل مع اجلهات املعنية يف
وزارة الشااااؤون  ويف  طااااار خطااااة العماااال الوطنيااااة للقضاااااء علااااى عماااال األطفااااال، أعااااّدت -50

الجتماعيااة واإلسااكان برنااامج التحااويًت النقديااة املشااروطة لتقاادمي مساااعدة ماليااة لألساار الاا  
ُتضطر    ترك أطفاخا يعملون ليسا وا يف دخل األسرة. وتقدم احلكومة عب برنامج التحويًت 

، مساااعدة ماليااة لألساار، تنميااةمصاارف البلاادان األمريكيااة للالنقديااة املشااروطة، وهااو مشااروع ُيّولاا  
/اارض أن ُيتثاال أولدهااا لشااروض معينااة كواجاا  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. 
، رُفعاات الساان القانونيااة الاادنيا للمسااؤولية 2015 عااام يفالعقوبااات ومااع مراجعااة قااانون  -51

 عاماا، وهو لّسن مقارنة بالقانون السابم. 12    10 ناجلنائية م
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 بالبشر تجاراال -جيم 
 (383 رقااااااام، 2014 ر)األمااااااا 2014 لنيساااااااان/أبري 16 اعتماااااااد  لاااااااس الاااااااوزراء يف -52

 اجتااااردخريطاااة طريااام ساااورينام ملكافحاااة ال بالبشااار املعنوناااة اجتاااارالسااارتاتيجية الوطنياااة ملكافحاااة ال
د. وُلاادد الساارتاتيجية املوضااوع املشاارتك الااذي يتعااني علااى مجيااع 2018-2014 ةللفاارت  بالبشاار

بالبشاااار. وساااايقّيم تنفيااااذ الساااارتاتيجية  اجتاااااراجلهاااات املعنيااااة التعاااااون ماااان خًلاااا  يف مكافحااااة ال
 بالستناد جزئياا    النتائج املرتقبة التالية: 

 بالبشااار يف ساااورينام وفاااام  اجتاااارخريطاااة مناسااابة لنطااااق القاااد ُرمسااات كاااون أن ت
 التزامات اإلبًغ الدولية؛

  لليل /امل ومفّصل للجهات املعنية وأن تكون قد أقيماتقد ُأجري أن يكون 
 ؛ /راكات رمسية

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

  بالبشر بشكل مستمر؛  اجتارملكافحة الياكل رمسية هأن تكون قد أقيمت 

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

بالبشااااار بالضااااارورة اعتمااااااد  اجتاااااارول يتطلااااا  تنفياااااذ السااااارتاتيجية الوطنياااااة ملكافحاااااة ال -53
تعااديل التشااريعات القائمااة. وقااد اُعتمااد أيضاااا اقاارتام  نشاااء بنيااة حكوميااة  أو تشااريعات جدياادة

د. وتتًزم السرتاتيجية ماع البنياة CHAIN Structure 2.0بالبشر، ولديداا البنية د اجتارملكافحة ال
 احلكومية اجلديدة. فالبنية اجلديدة يف الواقع ضرورية لنجام تنفيذ السرتاتيجية. 

د حياز النفااذ، CHAIN Structure 2.0بنية احلكومياة املضامنة يف البنياة دوحني ستدخل ال -54
 بالبشر.  اجتارستصب  مجيع الوزارات ملزمة بالمتثال خا يف مكافحة ال

بالبشار مجياع الضاحايا، مبان فايهم النسااء  اجتااروتشمل السارتاتيجية الوطنياة ملكافحاة ال -55
 اجتااارخااذ موضااوع ضااعف النساااء واألطفااال املعرضااني لًواألطفااال. وأثناااء  عااداد الساارتاتيجية، أُ 

هااذا السااياق، ُدعياات املنظمااات امللتزمااة بالعماال ألجاال حقااوق اإلنسااان  ويف بالبشاار يف احلساابان.
ومصاااا النسااااء واألطفاااال األخااار     اجتماعاااات اجلهاااات املعنياااة. ومااان باااني هاااذه املنظماااات: 

عة مارون، ومكت  السياسة ا اصة بالنسااء و/بكة نساء مجا دأوقفوا العنف ضد املرأةدمؤسسة 
واللجناة الوطنيااة للقضاااء  ،واألطفاال والفرياام العامال املعااا بالسياساة املتكاملااة لألطفاال والشااباب

 ومؤسسة األطفال.  ،ومكت  حقوق الطفل ،على عمل األطفال
العااام   املاادعبالبشاار الاا  أعااّدها مكتاا   اجتاااروترفاام  ااذا التقرياار قائمااة بإحصاااءات ال -56
 جاااانس الضااااحاياك(. وتعاااارض القائمااااة معلومااااات مّصاااانفة بالتفصاااايل حساااا  احلالااااة،  1 م)املرفاااا
العام تعاوناا وثيقاا مع وحدة  ويتعاون املدع . اجتارجنسية مرتك  ال أو جنسيتهم أو أعمارهم أو
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بالبشاار.  اجتااربالبشاار التابعاة للشارطة واللجنااة املتعاددة الختصاصاات املعنيااة بال اجتاارمكافحاة ال
فريام عمال جدياد متعادد الختصاصاات  2015 عاام ويتابع عمل اللجنة ال  انتهت وليتهاا يف

. 2016 ركاااااانون الثاب/ينااااااي  22 بالبشااااارد أنشااااايت  وزارة العااااادل والشااااارطة يف اجتاااااارومعاااااا دبال
 ويفاارتض أن يبااادأ هااذا الفريااام العامااال الااذي يرتأسااا  األمااني الااادائم لاااوزارة العاادل والشااارطة باختااااذ

. وماان بااني مهاماا  مكافحااة اساات ًل األطفااال يف 2016 س جااراءات قباال هنايااة /ااهر  ذار/مااار 
بالبشار التابعاة  اجتاارقرية أبويرا وحميطها يف مقاطعة سيباليويا. وسُتعزز قادرات وحادة مكافحاة ال

 للشرطة. 
بالبشااار الااا   اجتاااارالعاااام بشاااين حاااالت الاملااادع  وتبااانّي اإلحصااااءات الااا  وردت مااان  -57

 ااجتاارحالاة  40 ن، أ2015 سوح  /هر  ب/أ سط 2004 عام وقعت يف الفرتة املمتدة بني
بالبشااار قاااد خضاااعت للتحقيااام وللمقاضااااة. وأديااان املشاااتب  فااايهم وأُنزلااات  ااام العقوباااات بساااب  

 الساات ًل اجلنساا  وهترياا  األ/ااخاصسااواء مشاال ذلااة الساات ًل اجلنساا  والعماال القسااري، 
عاماا. والفقر عامل مهام  18 نمن احلالت األربعني كان الضحايا دون سحالة  20 ويف .ل أم

 اجتاااربالبشاار. وُعااّب عاان هااذا الواقااع خااًل الباات يف الاادعاو  اجلنائيااة يف ال اجتااارماان عواماال ال
بالبشاار. وأ/ااارت الدولااة    أن  خاارا  الناااس ماان دائاارة الفقاار يُقلّااو احتمااال وقااوعهم ضااحايا 

يف  طاار  2014 عاام شر. ومتشياا مع هذه الرؤية، اعُتمدت ثًثة قاوانني اجتماعياة يفبالب اجتارال
 بالبشر.  اجتارالقضاء على الفقر. وخذه القوانني دور وقائ  من ال

بالبشار، تنشاار الدولااة بانتظااام لاذيرات يف وسااائل اإلعااًم وعلااى  اجتااارالمنااع ويف  طاار  -58
عًنااات املضااللة الاا  تاادعو للتقاادم    وكااائف. وفيمااا حلااو لتوعيااة اجملتمااع باإل نرتناات/اابكة اإل

بالبشار ومقاضااة مرتكبيهاا، اعتمادت الدولاة  جاراءات معّجلاة للبات  اجتاارالتحقيم يف حالت ال
 24  يف النتهاكات املرتبطة بالعمل ال  تشمل الست ًل يف مكان العمل )األمر الاوزاري املاؤر 

. (158 رقااااام، 2014 ملعااااا اجلريااااادة الرمسيااااة، 14/0566 رقاااام 2014 رتشاااارين األول/أكتااااوب
لمجموعات املعنية دورات تدري  وحلقات عمل، حي  يتسا  خاا وفّرت لباإلضافة    ذلة، و 

 بالبشر يف مرحلة مبكرة.  اجتاررصد حالت ال
ن عاااان  نفاااااذ و ووفّااارت احلكومااااة تاااادريباا لفداااات عاااادة منهااااا أعضاااااء يف القضااااء ومسااااؤول -59

ن يف اخجاارة و موعااات ماان اجملتمااع املاادب. وسااُتكّثف اجلهااود املبذولااة يف هااذا و وموكفااالقااانون 
بالبشر األجان ، تنظار احلكوماة يف بادائل قانونياة خمتلفاة عان  اجتاراجملال. وفيما حلو ضحايا ال

 الرتحيل. 

  الشعوب األصلية والقبلية -دال 
األراضا ، يف  ن حالة سورينام حالة فريدة فيما حلو مساائل حقاوق الشاعوب األصالية  -60

سااكان سااورينام يتاايلفون ماان /ااعبني قبليااني  ااا الشااع  األصاال    ن  ذ مقارناة بالبلاادان األخاار ،
 عااادلا  اا توزيعاايساتحقون و/اع  املااارون،  ضاافة    عاادة  موعااات متعاددة الثقافااات، ومجاايعهم 
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املقااارر ا ااااص املعاااا حقاااوق هاااذا الشاااين، ُدعااا   ويف ورينام ومواردهاااا الطبيعياااة.لعوائاااد أراضااا  سااا
   القيام بزيارة تارحلية    سورينام ومساعدة الدولة  ،، البوفيسور جيمس أناياالشعوب األصلية

 يف جهودهاااا الرامياااة    العااارتاف حااام الشاااع  األصااال  و/اااع  املاااارون يف األراضااا . وساااعى
البوفيسور جيمس أنايا جاهاداا    تقادمي مسااعدة تقنياة للدولاة يف اجلهاود الا  تباذخا لًعارتاف 

األراضاا . وأورد البوفيسااور جاايمس أنايااا يف تقرياار الزيااارة مًحظااات بال ااة يف باااحلقوق اجلماعيااة 
نام اللجاوء    األ ية وأ/ار    أن  يتطلع    تقدمي املزياد مان خباتا  خاذه القضاية. وتناوي ساوري

 خبة البوفيسور جيمس أنايا حني تستدع  احلاجة ذلة. 
يف هنجااااااا جدياااااداا حلااااال مسااااايلة احلقاااااوق  2010 عاااااام وتعتماااااد حكوماااااة ساااااورينام مناااااذ -61

دساااتور مجهورياااة و ن مّتبعاااة املوقاااف الاااذي يتناسااا  والنظاااام الدساااتوري يف ساااورينام.  ،األراضااا 
يف احلساابان الرتكيبااة املتعااددة اجلنساايات ييخااذ راضاا  الااذي يشااّكل القااانون األعلااى لأل ،سااورينام

لدولتنا، وعدم قابلية أراض  اجلمهورية للتجزئاة واجتاانس وطنناا احلبيا  وسالميت . وساورينام عازماة 
جملهااا. وماان العناصاار األخاار  يف مبيعااا أن املساايلة سااُتعا   مااا أيضاااا علااى اعتماااد هنااج /ااامل،

يف معاجلااة هااذه القضااية  /ااريكني  األصاال  و/ااع  املااارون الاانهج اجلديااد أن الدولااة تعتااب الشااع
كطارف يف مواجهااة الدولاة. لاذا فلاان تادعم احلكوماة القرتاحااات الا  تتضامن عناصاار  ل الوطنياة

تشاااري    ر بااااات انفصاااالية. واختااااذت ساااورينام هااااذا املوقاااف يف مراسااااًت ماااع حمكمااااة البلاااادان 
أمااارت  اااا  أو قرتحتهاااا احملكماااةاتااادابري الااا  األمريكياااة حلقاااوق اإلنساااان في/اااارت    أن بعااا  ال

 نقل  ري قابلة للتطبيم.  مل ستكون صعبة التحقيم،  ن
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان )اللجنة  منظومةوأعربت الدولة يف عدة مراسًت مع  -62

ام. ت رّي رؤيتها يف موضوع حقوق الشع  األصل  و/ع  املارون يف سورين مل واحملكمة( عن أهنا
 و/اااارعت الدولااااة يف  جااااراءات ملعاجلااااة مساااايلة حقااااوق الشااااعوب القبليااااة اجلماعيااااة يف األراضاااا .

الواقااااع فااااإن مباااادأ املوافقااااة احلاااارة واملساااابقة واملسااااتنرية يُطباااام عملياااااا. والدولااااة حالياااااا يف صاااادد  ويف
علااى العاارتاف رمسياااا بالساالطات التقليديااة للشااعوب القبليااة ماان خااًل التشااريع. وينب اا  التفاااق 

 هياكل واضحة للتشاور مع هذه اجلماعات. 

 التعليم -هاء 
تتو  جامعة أنطون دو كوم يف سورينام ومعهد ليم   باو للدراساات الجتماعياة ومعهاد  -63

 الطبيعة والتكنولوجيا تعليم حقوق اإلنسان يف سورينام. 
 نوعية التعليم:  تحسنيلواختذت وزارة التعليم والعلوم والثقافة اإلجراءات التالية  -64

 جديدة للمدارس )كت ، أثاث، اخل(؛ /راء لوازم 

  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؛  

 رامج لتطبيم تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف التعليم. صيا ة ب 

وكفلت سورينام الوصول    التعليم بضمان  انية التعليم البتادائ  والتعلايم الثاانوي يف  -65
 2.45دولرات ساااورينامية ) 10 ةاملسااتو  اإلعاادادي. وُحااددت املساااا ة يف كلفااة اللااوازم بقيماا

دولرات أمريكياااااة( للتعلااااايم  8.65دولراا ساااااورينامياا ) 35البتااااادائ  ودولر أمريكااااا ( للتعلااااايم 
ًا مان احلكوماة. وتبلاس رساوم  ل اإلعدادي. ويتلقى التًميذ الذي يقدرون على دفع املسا ة متوي

دولراا أمريكياااااا(. ومتوياااال  61.72دولراا سااااورينامياا ) 250 التسااااجيل يف التعلاااايم الثااااانوي العااااا.
يساتطيعون دفعهاا.  ل اللاوازم متاام أيضااا لتًمياذ التعلايم الثاانوي العاا. الاذين أو رسوم التسجيل

وتوفّر احلكوماة أيضااا وساائل  انياة لنقال التًمياذ مان و   املدرساة حاني يقطناون علاى مساافات 
 بعيدة. 
د وُ/ّيد الكثري من الصفوف املدرسية يف السنوات ا مس املاضية لستقبال العدد املتزايا -66

للتًميذ يف املرحلة  وب يف مقاطعة سيباليويا جاهزةا دار الستقبال يف ااجت تمن التًميذ. وأضح
 يضطرون    ترك قراهم والنتقال    باراماريبو ليتلقوا تعليمهم.  ل الثانوية اإلعدادية، حي 

عاماا.  12أعوام و 6 وينو القانون حالياا على التعليم اإللزام  لألعمار ال  ترتاوم بني -67
قااانون التعلاايم البتاادائ  والتعلاايم الثااانوي اإلعاادادي.  وتوساايع وتعماال وزارة التعلاايم علااى لاادي 

 16أعااوام و 4 وسااتتمثل عمليااة لاادي  رئيسااية يف توساايع التعلاايم اإللزاماا  ليشاامل األعمااار بااني
 عاماا. وتنّفذ وزارة التعليم نظاماا لتعّق  التًميذ. 

ني يتسااارب، ُوضااع نظاااام لتاادري  املعلماااني علااى أن يكوناااوا مر/اادين تاااوجيهوملكافحااة ال -68
 .    املساعدةيساعدون األطفال الذين  تاجون 

يف مناااااااطم الشااااااعوب مدرسااااااة  17 عمدرسااااااة يف املناااااااطم الداخليااااااة. وتقااااا 92 دوتوجااااا -69
يف وألبينااا اللتااني تقعااان  وماادارس يف مون اا 9مدرسااة يف مناااطم /ااع  املااارون و 66األصاالية، و

يف املائاااة. وتباااذل وزارة التعلااايم والعلاااوم  70 امنطقاااة تبلاااس نسااابة الساااكان مااان مجاعاااة املاااارون فيهااا
مرّكازة بشاكل خااص علاى  ،والثقافة جهوداا لتوفري العدد الًزم مان املعلماني املاؤهلني خاذه املنااطم

 املناطم الريفية واملناطم الداخلية. 
ب ياة رفاع نسابة  2012 ر/هر تشرين األول/أكتاوب والتعليم البتدائ   اب للجميع منذ -70

اللتحاااق باملاادارس. و ااري حالياااا  عااداد مشااروع قااانون التعلاايم اجلديااد. وتعماال وزارة التعلاايم يف 
الوقات الااراهن مااع القطااع ا اااص ماان أجاال  صاًم التاادري  املهااا، وخاصاة ماان أجاال األطفااال 

لتعلااايم ا ااااص وساااُتجّهز املااادارس املوجاااودة ذوي اإلعاقااة. ومااان املقااارر  نشااااء مزياااد مااان ماادارس ا
 بشكل  ّسن  مكانيات وصول األ/خاص ذوي اإلعاقة. 

وتقّدم وزارة الشؤون الجتماعية واإلسكان تدريباا مهنياا لأل/خاص ذوي اإلعاقاة الاذين  -71
عامااااااا، مااااان خاااااًل دمؤسساااااة مشااااااريع التااااادري  لألحاااااداث  24و 14 تااااارتاوم أعماااااارهم باااااني
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سااورينامد. وُُياان  متلقااو هااذا التاادري  فرصااة العماال لبلااوغ مسااتو  الرفاااه الااذي  اإلعاقااة يف ذوي
، وهاو 2016-2012 ةلفارت لذ املؤسساة باذلة اخادف احملادد يف خطاة التنمياة يتوقون  لي . وتنّفا

دالدور الذي ينب   أداؤه بتهيداة الظاروف الًزماة لتعزياز رفااه األ/اخاص ذوي اإلعاقاةد. وتشامل 
يلاا : /اا ل األخشاااب اآل. وحاارف صااناعة األقمشااة والبناااء والنجااارة  مااا املهااادورات التاادري  
. وباادأ تااوفري تعلاايم يف  ااال تكنولوجيااا املعلومااات والتصااالت يف /ااهر البسااتنةو/اا ل املعااادن و 

  .2015 رتشرين األول/أكتوب
تفاقية وافقت اجلمعية الوطنية على انضمام سورينام    ا 2015 أيلول/سبتمب 25 ويف -72

حقاااوق األ/اااخاص ذوي اإلعاقاااة. ومتهياااداا خاااذا النضااامام كانااات احلكوماااة قاااد طّبقااات السياساااة 
. وانكبّاات احلكومااة علااى معاجلااة عاادد 2010-2005 ةلفاارت لا اصااة باأل/ااخاص ذوي اإلعاقااة 

ماان املسااائل يف  ااالت القااانون والتشااريع والتعلاايم والتاادري  والرتفياا  والرياضااة والنقاال، وأجنزهتااا. 
 ُيكن ذكر املسائل التالية: و 

  املعااااايري الاااادنيا للخاااادمات واملساااااعدات واملؤسسااااات املعنيااااة واعتماااااد مت  عااااداد
 )اجلرياااادة الرمسيااااةباأل/ااااخاص ذوي اإلعاقااااة ماااان خااااًل قااااانون الرعايااااة البديلااااة 

 طّبم يف تسجيل مؤسسات الرعايا البديلة؛ الذي يُ  (7 د، العد2014 لعام

  تولاااات جلنااااة اإل/ااااراف علااااى مؤسسااااات رعايااااة األطفااااال مراقبااااة مؤسسااااات الرعايااااة
 ا اصة باأل/خاص ذوي اإلعاقة؛ 

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

    تعلااااايم  هتاااادف مؤسسااااة مشااااااريع تاااادري  األحااااداث ذوي اإلعاقاااااة يف سااااورينام
 14 األطفااال واألحااداث الااذين يعااانون مااان  عاقااة يف الااتعّلم وتاارتاوم أعمااارهم باااني

عامااا مهاارات متكااّنهم مان املساا ة بفعاليااة يف ساوق العمال يف سااورينام.  20عامااا و
/اا ل األخشاااب اآل. وحاارف صااناعة األقمشااة وتّقاادم املؤسسااة تاادريباا مهنياااا علااى 

 ؛ البستنةو  والبناء والنجارة و/ ل املعادن

  موّجهاة للمعلماني يف املرحلاة  2011-2008 ةفارت الُنشرت خطاة حصاة دراساية يف
 البتدائية لتعريفهم بكيفية التعامل مع األ/خاص ذوي اإلعاقة، وخاصة األطفال؛ 

  أجااارت هيداااة رعاياااة األ/اااخاص ذوي اإلعاقاااة بالتعااااون ماااع جلناااة السياساااة ا اصاااة
النقااال املخصاااو للرعايااااة   ممساااتخد   باأل/اااخاص ذوي اإلعاقاااة دراساااة عااان رضااااا

ا اصاااة وأجنااازت جااارداا للمسااااعدات والحتياجاااات مااان النقااال املخصاااو للرعاياااة. 
 واجتري حالياا معاجلة البيانات ال  مُجعت؛ 
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 توكياااااف يف أجااااارت هيداااااة رعاياااااة األ/اااااخاص ذوي اإلعاقاااااة أيضااااااا دراساااااة لوضاااااع ال
جلناة السياساة ا اصاة  /خاص ذوي اإلعاقاة، بالتعااون ماعاملؤسسات، ترّكز على األ

 باأل/خاص ذوي اإلعاقة. 

-2010 ةفاااارت الباإلضااااافة    ذلااااة، نّفااااذت احلكومااااة عاااادداا ماااان باااارامج التوعيااااة يف و  -73
 . 2016 عام مشلت اًت يف وسائل اإلعًم. وسُيجر  تقييم لبامج التوعية يف 2015

 حةالص -واو 
 )اجلريااادة الرمسيااااة، اعُتماااد القااااانون الاااوطا للتاااايمني الصاااح  األساساااا  2014 عاااام يف -74
. واعتمد البملان أيضاا التشريع ا اص بنظاام الرعاياة األساساية الاذي (114 د، العد2014 لعام

. ويساتفيد مجياع األطفاال مان الاولدة وحا  2014 رتشارين األول/أكتاوب 9 دخل حيز النفاذ يف
 ية/التيمني الطبيني األساسيني. عاماا من الرعا 16 نس
 2016-2012 ةلفرت ل، أعّدت سورينام ا طة الوطنية للصحة العقلية 2012 عام ويف -75

، بإ/راف وزارة الصحة ومركاز ساورينام للطا  النفسا  2014-2012 وخطة عمل لفرتة سنتني
/منظمااة الصااحة العامليااة و/ااركاء  خاارين. وعقاا  منظمااة الصااحة للبلاادان األمريكيةوبالتعاااون مااع 

 اهااااذ ويف .2017-2015 ةلفاااارت لذلااااة، صااااا ت احلكومااااة خطااااة لسياسااااات الصااااحة العقليااااة 
و دارهتااا. وهتاادف األنشااطة  اإلطااار، توّجاا  األنشااطة حنااو تعزيااز فعاليااة قيااادة رعايااة الصااحة العقليااة

تعااااديل التشااااريعات  أو بشااااكل رئيساااا     صاااايا ة تشااااريعات جدياااادة يف  ااااال الصااااحة العقليااااة
 القائمة عند القتضاء. 

بعاد تنفياذ العمال بايداة تقيايم نُظام  2009 عام وبدأ  عداد خطة الصحة العقلية خًل -76
الصاحة العقلياة التابعاة ملنظمااة الصاحة العاملياة. وبادأت املشاااورات علاى املساتو  الاوطا يف العااام 

هاات املعنياة: ممثلاون عان وزارة الصاحة ووزارة العدياد مان اجل انفس  بتنظيم حلقة عمل /ارك فيها
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 

لديااد املكونااات الًزمااة إلعااداد خطااة عماال  تعاااط  املخاادرات. وكااان اخاادف ماان حلقااة العماال
 لرصد الث رات واألولويات من أجل تنفيذ هنج متكامل للصحة العقلية. 

وتوزياااع املاااوارد  ،وحقاااوق اإلنساااانالتشاااريع ومشلااات املساااائل الااا  حاااددهتا حلقاااة العمااال  -77
وفر وتااا ،والتعااااون باااني القطاعاااات ،ولساااني جاااودة خااادمات الطااا  النفسااا  ،البشااارية وتااادريبها

 والتمويل.  ،و عادة التيهيل ،والعً  ،والوقاية ،والرتويج ،املؤثرات العقلية وتوزيعها
ورّكااازت حلقاااة العمااال علاااى ثًثاااة  اااالت اسااارتاتيجية ذات أولوياااة، واألنشاااطة الرئيساااية  -78

 قوة دفع أساسية لعملية اإلصًم، وه :هذه اجملالت اعُتبت و املرتبطة  ا، 
 يف رعاية الط  النفس ؛  اعتماد الًمركزية 
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  دمج رعاية الصحة العقلية يف الرعاية الصحية األولية؛ 

  .تعزيز نظام املعلومات عن الصحة العقلية 

تنّفاذ وفام اجلادول الازما للعمال بساب  نقاو يف  مل لكن خطة سورينام للصحة العقلية -79
، عّيناات احلكومااة منسااقاا وطنياااا للصااحة العقليااة. وبعااد  جااراء 2014 عااام ويف التنساايم املركاازي.

جرد للخدمات احلالية وماوفري ا ادمات يف الرعاياة الصاحية العقلياة يف ساورينام، ومواءماة ا طاة 
مااع خطااة عماال منظمااة الصااحة العامليااة للصااحة  2016-2012 ةلفاارت لالوطنيااة للصااحة العقليااة 

املعنياة  الصاحة للبلادان األمريكياة نظماةاإلقليمياة ملاتيجية سارت الو  ،2020-2013 ةلفرت لالعقلية 
، ُعقااد مااؤمتر للجهااات املعنيااة ماان أجاال مناقشااة ا طااة 2020-2015 ةلفاارت لالعقليااة بالصااحة 

ًا.  ل املعّدلة. وتبا ا طة املعّدلة على ا طة السابقة وتشّكل بالتا.  ضافة  بدي
لاى العاً  الطا ، /اّددت احلكوماة علاى أنا  ويف موضوع حام احملتجازين يف احلصاول ع -80

يف حاال ال/اتباه حالااة  صاابة بفاريوس نقااو املناعاة البشاارية، ُ ار  الفحاو الطاا  بعاد التشاااور 
فيمااا حلااو داء الساال، فيوجااد برنااامج ساانوي لفحااو مجيااع احملتجاازين  أمااا مااع طبياا  السااجن.

مركااز  أو نيااون    مواقااع أخاار  )سااجنوالسااجناء. وتُعاازل احلااالت املشاابوهة ويُنقاال احملتجاازون املع
التعامال ماع حمتجازين مصاابني  أو ط ( ويتلقون العً . وموكفو السجون  ري مادرّبني للتصارف

 بيمراض عقلية. وستوفر مساعدة مهنية يف  ال الط  النفس  للتعاط  مع هذه احلالت. 
ات وصااااول وأعاااّدت وزارة الصااااحة سياسااااات وخطاااا  عماااال مهماااة  اااادف زيااااادة  مكانياااا -81

النسااء    ا ادمات الصاحية، مسرت/ادة بانهج قاائم علاى حقاوق اإلنساان ومنظاور جنسااب، وماان 
 2008-2004 للفرتتاانيبينهااا ا طااة الساارتاتيجية الوطنيااة ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البشاارية 

؛ وا طاة الساارتاتيجية الوطنيااة 2020-2014 ةفاارت ال؛ بينماا  ااري  عاداد خطااة 2013-2009و
خطااة العماال املعنيااة باألموماااة ؛ و 2018-2014 ةلفاارت للتجديااد الرعايااة الصااحية األوليااة وتعزيزيهااا 

 اآلمناااااة وصاااااحة املوالياااااد الااااا  اساااااتندت    تقيااااايم احتياجاااااات األموماااااة اآلمناااااة الاااااذي ُأجاااااري يف
 . 2017-2013 ةلفرت لسية واإلجنابية ؛ وسياسة سورينام الوطنية للصحة واحلقوق اجلن2014 عام
ا طااااة الساااارتاتيجية الوطنيااااة ملكافحااااة فااااريوس نقااااو املناعااااة البشاااارية ور اااام أن تقياااايم  -82
ساايما يف تاايمني اسااتدامة متوياال السااتجابة  ل أكهاار أن تقاادماا قااد ُأحاارز، 2013-2009 ةلفاارت ل

ًا(، املضااادة للفريوسااات القهقريااة)متااّول احلكومااة األدويااة  ًا كااام تاازال التحااديات قائمااة.  فااً متااوي
ويكماان التحاادي األكااب يف زيااادة الااوع  و رساااء ساالوك مسااؤول بشااكل عااام، لكاان كااذلة يف 

 ،والرجال الاذين يقيماون عًقاات جنساية ماع رجاال ،كالشباب  ،لديد اجملموعات األكثر عرضة
ري السااالوك ودماااج مسااايلة . ولضااامان صاااحة جيااادة، سااارتّكز السياساااة العاماااة علاااى ت ياااواملومسااات

 فريوس نقو املناعة البشرية يف اًت التصالت  دف وقف التنام  املقلم لألمراض املزمنة. 
و ااري  عااداد مشااروع خطااة اساارتاتيجية وطنيااة ثالثااة بشااين فااريوس نقااو املناعااة البشاارية  -83
عاان  2015 لعااام حلاا . وتاارد هااذه املعلومااة يف التقرياار املعنااون دالتقرياار املر 2020-2014 ةلفاارت ل
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برنااامج اسااتجابة سااورينام ملكافحااة فااريوس نقااو املناعااة البشااريةد الااذي أرساالت  وزارة الصااحة    
. وتتمّشااى خطااة الساارتاتيجية الوطنيااة بشااين فااريوس نقااو األماام املتحاادة املشاارتك املعااا باإلياادز

   التوصايات اإلقليمياة  املناعة البشرية مع السرتاتيجيات الوطنية للتنمية وقطااع الصاحة وتساتند
والدولياااة. وسااارتّكز ا طاااة السااارتاتيجية الوطنياااة الثالثاااة بشاااين فاااريوس نقاااو املناعاااة البشااارية علاااى 
لقيااام  مكانياااة الوصاااول للجمياااع مااان خاااًل  اااالت ذات أولوياااة كالوقاياااة والعاااً  والرعاياااة. 

تنساايم بااني القطاعااات باإلضااافة    ذلااة، تيخااذ ا طااة يف احلساابان مسااائل /اااملة ماان قبياال الو 
 والتعاون والدمج وبناء القدرات واملعلومات السرتاتيجية وحقوق اإلنسان واملساواة. 

ًا من أ/كال الرعاية قبل الولدة و ص -84 يف املائة  90 لوتتلقى مجيع النساء احلوامل /ك
الااولدات يف مرافاام الرعايااة الصااحية مبساااعدة عاااملني مااؤهلني يف  ااال الصااحة. لكاان مجيااع ماان 

رعاياة . وساُتعزز القادرات الوطنياة يف  اال وفياات األمهااتسورينام تبقى قلقاة مان ارتفااع معادل 
يف ذلاااااة  جاااااراء لقيقاااااات يف وفياااااات  مباااااا نظاااااام التساااااجيل، ويف ،التولياااااد يف حاااااالت الطاااااوارئ

تقييمااااا لحتياجاااات ل الوفياااات يف أدىن مساااتو  ممكااان. وأجااارت ساااورينام إلبقااااء معاااد األمهاااات
. وتتضااامن خطاااة العمااال املعنياااة باألموماااة اآلمناااة وصاااحة املوالياااد 2010 عاااام األموماااة اآلمناااة يف

  جراءات ختو وفيات األطفال. 

 السجون  -زاي 
الساااجناء. وتااانو الساااجناء ماااع قواعاااد األمااام املتحااادة ا اصاااة مبعاملاااة معاملاااة تتوافااام  -85
 ماااان قااااانون السااااجون علااااى أناااا   ااااوز للسااااجناء أن يقاااادموا ألي موكااااف يف السااااجن 80 ةاملاااااد
لإلدارة /كاو  بسب  تعرضهم لساوء معاملاة. وختضاع كال الشاكاو   أو أخصائ  اجتماع  أو

 للتحقيم. 
 الساجون، تطبّام اإلجاراءات التالياة: تُنظّاف الساجون يوميااا؛ أوضاعويف موضوع لسني  -86

ًّق؛ وتُقادم  وعلى السجناء العناياة بنظاافتهم وصاحتهم؛ ويُعطاى الساجناء مًباس ويتاوفر خام حا
للسااجناء  موعاااة متنوعاااة مااان األ ذياااة؛ وُيصاااّنف السااجناء وفااام خطاااورة اجلااارائم الااا  ارتكبوهاااا؛ 

 وُُين  السجناء كذلة احلم يف العمل وكس  مدخول. 
 يف السجون:  وضاعاأل -87

  تلفزيون؛ 

 حية؛ مرافم ص 

  تنظيف منتظم ورم مبيدات للبعوض والبا ي ؛ 

  ضاءة مثلى وتوفري للماء؛  

  تنظيف املواقع يومياا؛ 



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

21 GE.16-02276 

  توفر مياه /رب نظيفة؛ 

  .احلفاظ على نظافة املطاب  وتفتيشها بانتظام 

سااااجني. ويصاااال عاااادد  400 السااااتيعابية القصااااو     السااااجن املركاااازيوتصاااال قاااادرة  -88
 سااجيناا. وتُفصاال النساااء واألطفااال عاان باااق  السااجناء 350 راهن   السااجناء فياا  يف الوقاات الاا

 السااتيعابية القصااو  سااجن دويزباار ًنتتخطاى نساابتهم العاادد األقصااى املتااام. وتصال قاادرة  ول
هاذا الساجن.  الاذي يساتوعب سجيناا. ويقال عادد الساجناء احلاا. عان العادد األقصاى  228   

ساااجني وعااادد الساااجناء فيااا  أقااال مااان العااادد  100 الساااتيعابية    ساااجن هاااازاردوتصااال قااادرة 
ساااااجيناا وعااااادد  350 األقصاااااى املتاااااام. وتصااااال قااااادرة دار الحتجااااااز الساااااتيعابية القصاااااو    

السااجناء فيهااا أقاال ماان العاادد األقصااى املتااام. وتشااري السااجًت الرمسيااة حالياااا    عاادم وجااود 
 اكتظاظ يف السجون املختلفة. 

 وجبات اليومية للسجناء على النحو التا.: وتقدم ال -89
 صباحاا؛  06.00 ةفطور عند الساع 

 كهراا؛  12.00 ة ذاء عند الساع 

 .عشاء 

وُلضر الطعام  موعة خمتارة مان الساجناء لات  /اراف موكاف ساجون. وهنااك نظاام  -90
املرضاى  مان قاانون الساجون علاى أنا   ام للساجناء 55 ةللتحقم من جودة الطعام. وتنو املااد

احلصول على نظاام  اذائ  مًئام مبشاورة اجلهاة املقدماة للرعاياة الصاحية. و اوز ألفاراد العاائًت 
و اااريهم مااان الزائااارين جلااا  طعاااام ومشاااروبات  اااري روحياااة للساااجناء خاااًل الزياااارات. وُيسااام  

  للسجناء بشراء مواد  ذائية )كالبسكويت، اخل( واملشروبات  ري الروحية من الكافترييا.
يف ذلاااة يف حاااالت  مباااا وتتاااو  موكفاااات ساااجون الهتماااام بالساااجينات وحراساااتهن، -91

املرض. و ظر على موكف  السجون الذكور الدخول    ساجن النسااء. و اة اقرتاحاات لتادري  
 . ملعاملة السجينات والتدابري  ري الحتجازية للجانياتحراس وفم قواعد األمم املتحدة 

 حقوق اإلنسان المؤسسة الوطنية ل -حاء 
أنشاادت املؤسسااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان مبوجاا  املرسااوم اجلمهااوري الااذي ياانّظم مهااام  -92

 اء، اجلااازء باااا1 ة، املاااااد2015 س ذار/ماااار  27 ، يف صاااي ت  املعّدلااااة يف1991دوائااار الااااوزارات )
((. و ااري حالياااا  عااداد األماار التنفيااذي الااذي يتناااول عماال هااذه املؤسسااة وتعيااني مااوكفني س)

ن يتبلاور األمار التنفياذي بعاد ذلاة بفارتة أفيها. وستؤخذ مبادئ بااريس يف احلسابان ومان املتوقاع 
 وجيزة. 
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 عقوبة اإلعدام  -طاء 
تااازال قائماااة يف  ل العقوباااةأل يااات عقوباااة اإلعااادام يف القاااانون اجلناااائ . ور ااام أن هاااذه  -93

 القانون اجلنائ  العسكري، فإن تنفيذ هذا اجلزء من  بطل منذ زمن بعيد وهو سُيل ى قريباا. 

 اإلعاقة  -ياء 
علاى انضامام ساورينام    اتفاقياة  2015 أيلول/سبتمب 25 وافقت اجلمعية الوطنية يف -94

 حقوق األ/خاص ذوي اإلعاقة. 
 (86/2015 رقاااام)املرسااااوم الرئاساااا  اساااا  املاااارتب   ااااذه املساااايلة وحساااا  املرسااااوم الرئ -95

ماان الدسااتور.  104 ةماان املاااد 1 ةوافقاات اجلمعيااة الوطنيااة ضاامناا علااى التفاقيااة مبوجاا  الفقاار 
 لد  الوديع )األمم املتحدة(.   يداع وثيقة التصديموا طوة املقبلة ال  ينب   تنفيذها ه  

 الوثيقة األساسية المشتركة -كاف 
وقّاااادمت    املفااااوض السااااام  حلقااااوق اإلنسااااان يف  الوثيقااااة األساسااااية املشاااارتكةأجناااازت  -96

 ، وه  متاحة خيدات معاهدات التفاقيات ال  أضحت سورينام طرفاا فيها. 2014  متوز/يولي

 مويواناجماعة في قضية الصادر الحكم  -الم 
وعملياة  اجلنااةتزال مقاضااة  ول .ريباا بشكل كامل تق مويوانااحلكم يف قضية مجاعة نُافِّذ  -97

ترسايم أراضا  منطقااة نادجوكا مساتمرتني. وأ/ااارت مجهورياة ساورينام يف التقااارير الوطنياة والدوليااة 
   أن ترساااايم األراضاااا  سااااينّفذ تزامناااااا مااااع احلكاااام ا اااااص بشااااع  مساكااااا. ودعاااات الدولااااة يف 

يقدم أحد على هذه ا طوة حا  هاذا  ومل مناسبات عدة /هوداا حمتملني    اإلدلء بشهاداهتم.
 التاري . 

 الحد من الفقر  -ميم 
   وضاع نظاام وطاا مساتدام للضامان الجتمااع  ياوفّر ت طياة  احلكومةهتدف سياسة  -98

هاااذا الساااياق، تتخاااذ الدولاااة التااادابري الًزماااة لضااامان احلاااد مااان الفقااار  ويف لكااال فااارد يف اجملتماااع.
  جهادها للقضااء علاى أ/اكال انعادام املسااواة لكال ماواطن وتعزيز تكوين الثروات وتبذل قصار 

القااوانني التاليااة للحااد ماان الفقاار ووضااع نظااام مسااتدام للضاامان ونُافِّااذت يف سااورينام. واعُتماادت 
 الجتماع . 
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 )الجرياااااادة الرساااااامية 2014 رأيلول/ساااااابتمب 9 خقااااااانون الحااااااد األدناااااا  ل جااااااور المااااااؤر   
 (112 د، العد2014 لعام
ًا  ،من خًل اعتماد حد أدىن لألجور ،احلكومةتكفل  -99  حصول كل /خو ياؤدي عما
 يقدم خدمة على أجر لكل ساعة عمل.  أو

، 2014 لعااام )الجرياادة الرساامية 2014 رأيلول/ساابتمب 9 خالمااؤر  القااانون العااام للتقاعااد  
 (113 دالعد
ماان صااندوق  ،الااذي يسااتند    قااانون التقاعااد العااام ،يتكااّون نظااام التقاعااد يف سااورينام -100

بااارامج للتااايمني التقاعااادي. وأنشااايت احلكوماااة كاااذلة نظامااااا عامااااا  أو  لزامااا  وصاااندوق طاااوع 
 للشيخوخة يشمل مجيع املواطنني. 

 )الجرياااادة الرساااامية 2014 رأيلول/ساااابتمب 9 خقااااانون التااااحمين الصااااحي األساسااااي المااااؤر   
  (114 دالعد 2014 لعام
اختارت احلكومة أن تعمل مع الشركاء الجتماعيني لسّد الفجوة بني النقابات العمالياة  -101

 والقطاع ا اص. 
خاادمات رعايااة صااحية أساسااية لسااكان  Medische Zending Surinameوتاوفّر منظمااة  -102

تعزيز وع  . وأُطلم مؤخراا برنامج يرم     األوليةمّتبعة مبادئ الرعاية الصحية  ،املناطم الداخلية
ة يف الوقايااة ماان فااريوس نقااو املناعااة البشاارية. وتُعااّد مااواد ترو يااة يف ياااجملتمعااات األصاالية والقبل

 ثًث ل ات أصلية خمتلفة. 
 النظام العام للشيخوخة  

عاماا الستفادة من النظام العام للشيخوخة.  60 ن م لكل مواطن يف سورينام يبلس س -103
ملني جلنسايات أجنبياة الساتفادة مان هاذا النظاام  ذا كاانوا يقيماون يف و م كذلة للمقيمني احلا

سااااورينام منااااذ عشاااار ساااانوات متتاليااااة وياااادفعون أقساااااض صااااندوق الشاااايخوخة علااااى ماااادار هااااذه 
 السنوات. 

 تسويات الحوادث  
انطًقاا من أن القيمة الفعلية قد تّدنت بينما ارتفعت التكاليف الطبياة وتكااليف الادفن  -104
، 145 د، العاااد1947 لعاااام )اجلريااادة الرمسياااةتعاااديل هاااذا القاااانون األمااار اقتضاااى فقاااد ، واحلااارق

 .(66 د، العد2001 لعام املعّدل يف اجلريدة الرمسية
 مخصصات اإلعاقة  

     دولراا  325 رعاياااة اجتماعياااة لأل/اااخاص ذوي اإلعاقاااة مببلاااس تصااال قيمتااا
 دولراا أمريكياا(؛ 80رينامياا )سو 
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  ،تقااااادمها وزارة أجهااااازة خاصاااااة لأل/اااااخاص ذوي اإلعاقاااااة كالكراسااااا  املتحركاااااة
 الشؤون الجتماعية؛

 ومة لرعاية األ/خاص ذوي اإلعاقة؛مؤسسات مدع 

  توفر مؤسسة مشاريع التدري  لألحداث ذوي اإلعاقاة يف ساورينام التابعاة لاوزارة
ذوي الشااااؤون الجتماعيااااة واإلسااااكان التاااادري  والتعلاااايم املدرساااا  لأل/ااااخاص 

 اإلعاقة. 

برناامج للتحااويًت النقدياة املشاروطة، وهااو برناامج تقاادم يف وساورينام يف صادد الشااروع  -105
مصارف من خًل  احلكومة دعماا ماليااا للعاائًت  ن لبّات الشاروض احملاددة، وذلاة بالتعااون ماع 

 احلكومة.  يُاّنفذ هذا املشروع بعد بسب  قيود  دارية داخل ومل .تنميةالبلدان األمريكية لل
 خطة اإلسكان  

ياانو دسااتور مجهوريااة سااورينام علااى ضاارورة وجااود سياسااة خاصااة باإلسااكان. وهتاادف  -106
خاًل املعقولاة الكلفاة    توفري عدد كاافد مان املسااكن  2017-2012 ةلفرت لخطة اإلسكان 
 فرتة زمنية معّينة.

    
 


