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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2٠١٦أيار/مايو  ١٣-2

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 
  *سورينام  

 
إىل عملية  (١)ةمن أربع جهات صاحبة مصلح هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة

وهو يّتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان االستعراض الدوري الشامل. 
لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من جانب مفوضية  .١7/١١9يف مقرَّره 

كانت، وال أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات بعينها.  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أيا  
وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، وتُركت 

، ُُيصص، حسب ١٦/2١بقرار اجمللس  وعمل  النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع. 
ية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطن مقتضى

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس. 
وقد روعي يف السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة. 

 ت اليت طرأت يف تلك الفرتة. إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورا
 

__________ 

 .ةاملتحد األمم يف الرتمجة دوائر إىل إرساهلا قبل الوثيقة هذه حترر مل * 
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 علومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللةالم  
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 نطاق االلتعامات الدوللة -1 
   الثقتتايف بتتأن تصتتدق ستتوريناف علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتةأوصتتت منظمتتة البقتتاء  -١

املتعلقتتة بالشتتعوص األصتتلية والقبليتتة يف البلتتدان املستتتقلة وتضتتع بروتوكتتوالت ر يتتة عتتن  ١٦9رقتتم 
. وأوصتتى املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان (2)احلصتتول علتتى موافقتهتتا احلتترة واملستتبقة واملستتتن ة

لهومتتا بتتأن تعيتتد ستتوريناف النظتتر يف موقفهتتا متتن التصتتدي  علتتى اتفاقيتتة بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة أوك
 .(٣)١٦9منظمة العمل الدولية رقم 

 .(4)بأن تصدق سوريناف على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئب  وأوصى املركز أيضا   -2
 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

د متتن تعزيتتز حقتتوق الشتتعوص ذكتترت منظمتتة البقتتاء الثقتتايف أن قضتتية أساستتية  نتتع املزيتت -٣
عتتدف اعتترتاد الدستتتور شتتذه الشتتعوص. وأشتتارت إىل أن ستتوريناف ال تتتزال  هتتي األصتتلية ويايتهتتا

حيتتدد هتتذا عتترتد بوجتتود ستتكان أصتتليد يف البلتتد أو يتشتتريعي استتتعماري ال  جملتتستعمتتل حتتتت 
ة وبوجودهتتتا . وال يعتتترتد دستتتتور ستتتوريناف وتشتتتريعاوا بصتتتفة الشتتتعوص األصتتتلية والقبليتتت(5)الوجتتتود

. وأوصتتتتت املنظمتتتتة بتتتتأن تتتتتنّق  ستتتتوريناف (٦)ستتتتيما حقوقهتتتتا ا ماعيتتتتة يف األراضتتتتي وحقوقهتتتتا، ال
 .(7)دستورها حبيث يعرتد بالشعوص األصلية والقبلية وحبقوقها اإلنسانية وحقوقها يف أرضها

 اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -3 
األرض  منظمة البقاء الثقايف باستحداث منصتب املفتوض الرئاستي املعتو حبقتوق فادتأ -4

يف تشتتتتجيع العمتتتتل علتتتتى صتتتتياعة التشتتتتريعات املتعلقتتتتة حبقتتتتوق  تتتتته. وتتمثتتتتل والي2٠١٣يف عتتتتاف 
الستتتتكان األصتتتتليد وحقتتتتوقهم يف األرض وتعزيتتتتز هتتتتذه احلقتتتتوق. لكتتتتن املنظمتتتتة أشتتتتارت إىل أن 

 .(8)تاجملااليف هذه  طفيفا   املفوض حق  تقدما  

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
 التعاون مع اإلأراءات الخاصة  

          أشار املركز االستشاري حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق ةامعة أوكلهوما إىل أن سوريناف  -5
  مل تقتتدف أي جتتواص عتتن رستتالة ادعتتاء أرستتلها املقتترر ااتتاص املعتتو حبقتتوق الشتتعوص األصتتلية يف

"عمليتات لتعتدين التذهب صتا ة النطتاق  ايلتمس فيها جواص سوريناف عما قيل إهنت 2٠١2عاف 
علتتتى األراضتتتي التقليديتتتة لستتتكان الوايانتتتا األصتتتليد يف أبيتينتتتا وأنتتتابيكي يف ا نتتتوص الشتتترقي متتتن 

 سوريناف".
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 منفلذ االلتعامات الدوللة المتعلقة بلقوق اإلنسان -ألس 
 لعالمساواة وهدم التمل -1 

املركتتتز االستشتتتاري حلقتتتوق اإلنستتتان بكليتتتة احلقتتتوق ةامعتتتة أوكلهومتتتا أن ستتتوريناف  ذكتتتر -٦
تعهتتتتدت بتتتتودراإل حقتتتتوق اإلنستتتتان والتثقيتتتتل ا نستتتتاا يف املقتتتتررات الدراستتتتية أثنتتتتاء االستتتتتعراض 

، لكتتن ال يوجتتد أي دليتتل علتتى أهنتتا ايفتتذت تتتداب  يف ستتبيل (9)2٠١١التتدوري الشتتامل يف عتتاف 
 .(١٠)ذلك

 حق الفرد  ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
فيمتتا يتعلتت  بتتالعنل املمتتارر علتتى املتترأة، أشتتار التحتتالل التتدوأ للتتدفاع عتتن احلريتتة أن  -7

بعض ا رائم املستشرية يف املنطقة، مثل عنتل العصتابات، تناقصتت باستتمرار يف ستوريناف، لكتن 
 .(١١)جرائم أخرى، مثل االجتار بالبشر، تزايدت

متتن نستتاء ستتوريناف تعرضتتن للعنتتل املنتتزأ وأنتته  تتب  إىل أن كثتت ا   وأشتتار التحتتالل أيضتتا   -8
 .(١2)بفاعلية 2٠٠9ايفاذ التداب  الكفيلة بتنفيذ قانون مكافحة العنل املنزأ لعاف 

وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بتأن تستليا العقوبتة  -9
علتى األطفتال فعتل مشتروع رعتم التوصتيات املتكتررة الداعيتة إىل حظرهتا التيت قتدمتها  نتة البدنية 

 .(١٣)حقوق الطفل والتوصية بذلك يف الدورة األوىل للستعراض الدوري الشامل
وذكتتتتترت املبتتتتتادرة أن العقوبتتتتتة البدنيتتتتتة املستتتتتلطة علتتتتتى األطفتتتتتال عتتتتت  مشتتتتتروعة يف نظتتتتتاف  -١٠

 .(١4)يت ومؤسسات الرعاية البديلة والرعاية النهارية واملداررالعقوبات، لكنها مشروعة يف الب
، لكنهتا رفضتت التوصتيات (١5)والحظت أن سوريناف قبلت التوصتية حبظرهتا يف املتدارر -١١

، وقالتتتت إن التعليمتتتات الوباريتتتة بعتتتدف استتتت داف العقوبتتتة (١٦)حبظرهتتتا يف املنتتتزل ويف أمتتتاكن أختتترى
، وأن اللتتوائ  املتعلقتتة بالشتتباص ا تجتتزين موجتتودة، وأن قتتانون البدنيتتة تُرستتل إىل املتتدارر بانتظتتاف

 .(١7)العنل املنزأ بدأ يكاف  العقوبة البدنية املمارسة على األطفال يف البيت
وقالت املبادرة إن احلظر التاف يستوجب سن تشتريعات حتظتر العقوبتة البدنيتة صتراحة يف  -١2

وأن متتن شتتأنه أن  يصتتاح حاليتتا   جديتتدا   جنائيتتا   ونتتا  مجيتتع األمتتاكن. وأعلنتتت يف هتتذا الصتتدد أن قان
 .(١8)فرصة إجناب اإلصلحات اللبمة يتي  فورا  

 إقامة العدل وسلادة القانون -3 
       ذكتتتر املركتتتز االستشتتتاري حلقتتتوق اإلنستتتان بكليتتتة احلقتتتوق ةامعتتتة أوكلهومتتتا أن ستتتوريناف  -١٣

يتتتتة حلقتتتتوق  نتتتتة البلتتتتدان األمريكخلصتتتتت بعتتتتد أن  تتتتض الضتتتترر مل توفَّتتتت  يف ايفتتتتاذ أي إجتتتتراءات 
انتهكتتت حقتتوق الشتتعبد األصتتليد الكالينتتا واللوكونتتو مبقتضتتى ا أهنتتإىل  2٠٠7اإلنستتان يف عتتاف 

"منحهتتا امتيتاب تعتدين وترخيصتها يف أنشتطة تعتدين داختتل  االتفاقيتة األمريكيتة حلقتوق اإلنستان بتت
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يانك الشتتعبدم دون مشتتاور األراضتتي التقلي لحصتتول علتتى موافقتهمتتا احلتترة واملستتبقة ل وماديتتة ذلتتذك
 .(١9)واملستن ة حسب معاي  البلدان األمريكية"

 اللق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق -٤ 
متن  هتائل   كّمتا  ورثتت  قالت منظمة البقاء الثقايف إن جمتمعات السكان األصتليد ا ليتة  -١4

تعتدين التذهب التيت خلفهتا النشتال الصتناعي املكثتل يف جمتال اطترة نفايات التعدين الصتناعي ا
أراضيها وأهنارها ومصادر عتذائها. وال بتديل للمجتمعتات ا ليتة يف املنتاط  مما تسبب يف تلويث 

. (2٠)الداخليتتة، مبتتا فيهتتا الشتتعوص األصتتلية واملتتارون، ستتوى استتتهلو متتواد عذائيتتة ملوثتتة بتتالزئب 
ستتوريناف إجتتراءات للحيلولتتة دون متتا حيدثتته التلتتوث بتتالزئب  متتن آثتتار  وأوصتتت املنظمتتة بتتأن تت تتذ

 .(2١)معا ة تلك اآلثارعلى أراضي الشعوص األصلية و 
متن أراضتيها بستبب افتقارهتا  وأشارت إىل أن جمتمعات الشتعوص األصتلية جُتالتى بانتظتاف -١5
 .(22)املشرتكةسندات ملكية األراضي وعدف احرتاف احلكومة حقوق األراضي إىل 

 اللق  ي الصلة -5 
               أن إىل أشتتتتتار املركتتتتتز االستشتتتتتاري حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان بكليتتتتتة احلقتتتتتوق ةامعتتتتتة أوكلهومتتتتتا -١٦

"كتتل شتت ص نفتتس احلقتتوق، وتشتتمل الصتتحة العامتتة والرعايتتة   لمتتن الدستتتور تكفتتل  ٣٦املتتادة 
من أهتداد وبارة  الطبية "هدد" أيضا  الطبية" وأن املساواة يف احلقوق يف الصحة العامة والرعاية 
حتتتتن اآلن معلومتتتتات عتتتتن "طائفتتتتة متتتتن  الصتتتتحة العامتتتتة. لكتتتتن املركتتتتز ذكتتتتر أن ستتتتوريناف مل تبتتتتثّ 

املشتتكلت الصتتحية التتيت تتتؤثر يف جمتمعتتات األبيتينتتا واألنابتتايكي ا ليتتة". ومتتن هتتذه املشتتكلت، 
 ، "عاهتتتتتات خلقيتتتتتة التتتتتيت قيتتتتتل إن ستتتتتببها تلويتتتتتث عمتتتتتال منتتتتتاجم التتتتتذهب متتتتتاء الشتتتتترص بتتتتتالزئب

 .(2٣)واضطرابات عصبية خط ة"
أن احلكومتتة أقامتتت شتتراكة متتع البعثتتة الطبيتتة لستتوريناف لتيستت  الوصتتول إىل بتتاملركتتز  فتتادوأ -١7

متتتن الستتتكان  5٠ ٠٠٠املهنيتتتد الطبيتتتد يف ا تتتزء التتتداخلي متتتن البلتتتد حيتتتث يعتتتي  أكثتتتر متتتن 
يتد ال تكفتي حبيتث يُعتتضون مستاعدين األصليد. لكنه أشار إىل أن متؤهلت معظتم هتؤالء املهن

أو ُمستتتتعفد طبيتتتتد، وأن هتتتتذا التتتتنقص يف التتتتتدريب الطتتتتيف لاالبيتتتتة املتتتتو فد الطبيتتتتد يف املنتتتتاط  
الداخليتتتة أدى بالستتتتكان األصتتتتليد إىل اللجتتتوء إىل البعثتتتتة الطبيتتتتة بوصتتتفها املتتتتلذ األختتتت  لتلقتتتتي 

 .(24)العلإل الطيف
أعتتراض امللريتتا يف املنتتاط  الداخليتتة متتن البلتتد، خاصتتة يف استتتمرار تفشتتي  املركتتز الحتت و  -١8

 .(25)صفود السكان األصليد
إىل أن عمليتات تعتتدين التذهب التيت تستتتعمل الزئبت  جُتترى قتترص متوارد امليتاه التتيت  وأشتار -١9

تست دمها القبائل للشرص والطهي والتنظيل وسوى ذلك. وقتد  هترت أعتراض التستمم بتالزئب  
 .(2٦)ليد نتيجة هذه املمارسة ع  املنظمةعلى السكان األص



A/HRC/WG.6/25/SUR/3 

5 GE.16-02429 

وقتتال التحتتالل التتدوأ للتتدفاع عتتن احلريتتة إن القتتانون ا نتتائي ال  يتتز اإلجهتتاض إال يف  -2٠
احلتتتاالت التتتيت يتعتتتد فيهتتتا إنقتتتاذ حيتتتاة املتتترأة. لكتتتن، علتتتى التتترعم متتتن القتتتواند التقييديتتتة، حستتتب 

أستتتتتهم يف بيتتتتتادة عتتتتتدد وفيتتتتتات التحتتتتتالل، قيتتتتتل إن إجهاضتتتتتات كثتتتتت ة حتتتتتدثت، األمتتتتتر التتتتتذي 
 .(27)األمومة
إنتتته ينباتتتي لستتتوريناف أن تركتتتز جهودهتتتا علتتتى احلتتتد متتتن األستتتباص  أيضتتتا   وقتتتال التحتتتالل -2١

ا ذريتتتة التتتيت أدت بالنستتتاء إىل اللجتتتوء إىل اإلجهتتتاض، أي الفقتتتر، والعنتتتل املنتتتزأ، والعلقتتتات 
 .(28)ا نسية املبكرة، وقلة فرص التعليم والعمل

إن النظتتتاف الاتتتذائي الستتتيء ومتتتا يقابلتتته متتتن بيتتتادة يف الستتتمنة  التحتتتالل قتتتائل   واسرتستتتل -22
والستتتكري أستتتهم يف بيتتتادة املشتتتكلت الصتتتحية لألمهتتتات. وأضتتتاد أن معتتتدل التتتوالدات لتتتدى 

يف هتتذا الوضتتتع. وتعتتد العلقتتات ا نستتية املبكتترة مشتتكلة خطتتت ة  املراهقتتات املرتفتتع ستتاهم كثتت ا  
ل ركفكته شتتباص ستتوريناف. وأشتتار إىل أن متن األ يتتة مبكتتان التثقيتتل عواقُبهتا الصتتحية وخيمتتة وتنستت

بالستتتتتلوو ا نستتتتتي املستتتتتؤول، بالتعتتتتتاون متتتتتع الوالتتتتتدين، إضتتتتتافة إىل اجملتمعتتتتتات ا ليتتتتتة والزعمتتتتتاء 
 .(29)الدينيد

 اللق  ي التعللس -6 
 قتتتال املركتتتز االستشتتتاري حلقتتتوق اإلنستتتان بكليتتتة احلقتتتوق ةامعتتتة أوكلهومتتتا إن ستتتوريناف -2٣

يف التقليتتتل متتتن  ملحو تتتا   عتتتزبت فتتترص تلقتتتي ا ميتتتع للتعلتتتيم االبتتتتدائي، لكنهتتتا مل حتقتتت  تقتتتدما  
التفتتتاوت بتتتد املنتتتاط . وأشتتتار إىل قلتتتة األدلتتتة علتتتى وجتتتود مستتتاع  لزيتتتادة فتتترص أطفتتتال الشتتتعوص 
  األصتتتتلية والقبليتتتتة يف التعلتتتتيم وإىل ضتتتترتلة التقتتتتدف يف االعتتتترتاد بلاتتتتاوم األف أو األختتتتذ بتتتتتالتعليم

 .(٣٠)ثنائي اللاةال
التتتيت  (٣١)٣٠-72، و28-72، و27-72، و2٦-72، و25-72التوصتتتيات  عتتتنو  -24

ستوريناف، أشتار املركتز إىل أن ستوريناف  لتيت دعمتهتاتعراض التدوري الشتامل وايف إطتار االست ُقدمت
يف تنفيتتتتذها وأن أطفتتتتال املنتتتتاط  الداخليتتتتة ال يزالتتتتون  تتتترومد متتتتن املستتتتاواة يف  مل حتقتتتت  تقتتتتدما  

 .(٣2)تعليمال
؛ وال ستيما حتول دون تعلتيمهمف يصطدمون بعقبات كضى وأفاد بأن األطفال يف سورينا -25

 .(٣٣)األطفال يف املناط  الريفية الداخلية والفتيات احلوامل، واألطفال ذوي اإلعاقات
ل والحتت  أن ستتوريناف ألاتتت الرستتوف الدراستتية يف املتترحلتد االبتدائيتتة والثانويتتة وأن أطفتتا -2٦

املنتتاط  احلضتترية ينعمتتون بتتالتعليم ةميتتع مراحلتته. عتت  أن أطفتتال املنتتاط  الريفيتتة الداخليتتة، وهتتم 
من الشعوص األصلية والقبلية، ال يزالون تعرتضهم حتديات يف إ اف التعليم األساسي. ويف  أساسا  

دائيتة. ومرافت  على بعض األطفتال الستفر لللتحتاق باملتدارر االبت ب املناط  الريفية الداخلية، 
التعلتتيم الثتتانوي يف املقاطعتتات الريفيتتة إمتتا قليلتتة أو معدومتتة. وتستتتلزف املتتدارر اإلعداديتتة االنتقتتال 
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             األطفتتتتتال التتتتتذين ينتقلتتتتتون متتتتتن املنتتتتتاط  الداخليتتتتتة أي مستتتتتاعدة ماليتتتتتة ىإىل العاصتتتتتمة. وال يتلقتتتتت
 .(٣4)أو اجتماعية حكومية

سياستتة ملكافحتتة طتترد الفتيتتتات احلوامتتل، لكتتن بعتتتض وذكتتر املركتتز أن ستتوريناف وضتتتعت  -27
متتتديري املتتتدارر واصتتتلوا هتتتذه املمارستتتة، وال يُعتتترد أي رقابتتتة ُوضتتتعت موضتتتع التنفيتتتذ حلتتتل هتتتذه 

 .(٣5)املشكلة
ومضتتتتى املركتتتتتز يشتتتت  إىل وجتتتتتود تفاوتتتتتتات حتتتتادة يف نوعيتتتتتة التعلتتتتيم املقتتتتتدف يف املنتتتتتاط   -28

وأضتاد أن ستوريناف التزمتت  .ال يوجد فيهتا ميتاه جاريتةفية أنه الداخلية. والاالب يف البيئات الري
ببنتتاء وإعتتادة بنتتاء مرافتت  مدرستتية يف املنتتاط  الداخليتتة، لكتتن املعلومتتات املتاحتتة عتتن مواصتتلة هتتذه 

. ويف معظتم احلتاالت، ال توجتد مستاكن للمعلمتد. بد أو عت  موجتودة أصتل   ا هود أو ال قليلتة  
واااصتتة قتتد ال يكونتتون متتؤهلد، ذلتتك أن  تتة تقتتارير  علتتى ذلتتك أن معلمتتي املتتدارر احلكوميتتة

 .(٣٦)تتحدث عن أن معلمد يف املناط  الداخلية ال ميلكون سوى شهادة ابتدائية فقا
وأضاد املركز أن السكان األصليد يصطدمون بعقبات لاوية وثقافية كأداء يف التعليم.  -29

دراإل اللاتتات والثقافتتات يف إلالقبليتتة متتع الشتتعوص األصتتلية أو وال يوجتتد تنصتتيص علتتى التشتتاور 
علتتى التمتتار موافقتتة جمتمعتتات الستتكان األصتتليد ا ليتتة علتتى  أيضتتا   تعلتتيم أطفاهلتتا. وال تنصتتيص
نهم من املسا ة يف ا تتوى التعليمتي. واهلولنديتة هتي لاتة كّ  ُ آلية  على املقررات الدراسية أو حن

 .(٣7)ر يف املداررالتعليم؛ أما لاات الشعوص األصلية فل تدرَّ 
 ادقللات والشعوب ادصللة -٧ 

، ٣٠-72، و8-72أشتتارت منظمتتة البقتتاء الثقتتايف إىل أن ستتوريناف دعمتتت التوصتتيات  -٣٠
            املتعلقتتتتتتتتتتة بالشتتتتتتتتتتعوص األصتتتتتتتتتتلية، لكنهتتتتتتتتتتا مل تنفتتتتتتتتتتذها  (٣8)٣١-7٣، و٣٠-7٣، و٣١-72و

 .(٣9)بالكامل بعد
       ،52-7٣، و١٠-7٣بالتوصتتتتتيات  إىل أن ستتتتتوريناف أحاطتتتتتت علمتتتتتا   وأشتتتتتارت أيضتتتتتا   -٣١
 .(4١)، لكن هذه التوصيات ال تزال وجيهة(4٠)57-7٣، و5٦-7٣، و55-7٣، و5٣-7٣و

واسرتستتتلت املنظمتتتة قائلتتتة إن  كمتتتة البلتتتدان األمريكيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان التتتيت تنظتتتر يف  -٣2
تت تتتذ اإلجتتتراءات  نعلتتتى ستتتوريناف أ أنقضتتتية مجاعتتتة الستتتاراماكا متتتارون ضتتتد ستتتوريناف قضتتتت بتتت

 لشعب الساراماكا على أراضيه وحقهبالصفة القانونية  قانونا  اللبمة العتماد تشريع وطو يعرتد 
ليتة وقُتدمت توصتيات يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستتن ة. ومتع أن القضتية وصتلت إىل  كمتة دو 

، فونه مل يُت ذ أي إجراء تشتريعي منتذ القترار (42)يف االستعراض الدوري الشامل الساب  يف شأهنا
 .(4٣)القاضي بوحقاق حقوق الشعوص األصلية يف أراضيها

وأشتتتتار املركتتتتز االستشتتتتاري حلقتتتتوق اإلنستتتتان بكليتتتتة احلقتتتتوق ةامعتتتتة أوكلهومتتتتا إىل أن  -٣٣
اهلاجس األكض للسكان األصليد يف سوريناف ال يزال حقتوق األراضتي. فلتيس لتديهم أي وستيلة 

أو شتالها أو التمتتع شتا. فكتل األراضتي التيت ال ميكتن  أو فرديتا   متلو أراضي أجدادهم مجاعيا  ال
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ألحد إثبات حقه يف ملكيتها تعود إىل الدولة. فقتد استتندت الشتعوص األصتلية إلثبتات حقوقهتا 
يف األرض إىل أهنتتتتتا هتتتتتي أول متتتتتن ستتتتتكن ستتتتتوريناف؛ أمتتتتتا املنحتتتتتدرون متتتتتن املتتتتتارون فاستتتتتتندوا إىل 

ستتتندات ملكيتتتة، فتتتون الدولتتتة مل تعتتتّدهم  ا ماعتتتاتت الستتتلف. لكتتتنا ملتتتا مل يكتتتن هلتتتذه معاهتتتدا
                  . وأدى عتتتتتتدف االعتتتتتترتاد القتتتتتتانواا  متتتتتتالكد قتتتتتتانونيد لألراضتتتتتتي التتتتتتيت ستتتتتتكنوها وحابوهتتتتتتا قرونتتتتتت

 .(44)"إبادة مجاعية ثقافية" للسكان األصليد يف سوريناف بت هذا
ستتتتوريناف، يف حالتتتتة الستتتتاراماكا، أُمتتتترت بتتتتأمور منهتتتتا "اعتمتتتتاد ومضتتتتى املركتتتتز يقتتتتول إن  -٣4

تشتتريعات ومعتتاي  وطنيتتة لتحديتتد الصتتفة القانونيتتة وامللكيتتة ا ماعيتتة لشتتعب الستتاراماكا متتتارون 
يف املوافقتتة احلتترة واملستتبقة  رتاد القتتانوا بتتذلك، واحتترتاف حقتتهعلتتى أراضتتيه القبليتتة التقليديتتة واالعتت

مل  تثتتل ستتوريناف ألهتتم عناصتتر احلكتتم. و تتة قضتتية أختترى لتتدى  كمتتة واملستتتن ة". وحتتن األن، 
الكالينتا ستكان جمتمعات  لية متن  8البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ضد دولة سوريناف رفعها 
"اإلطتتار القتتانوا القتتائم التتذي مينتتع  بتتتواللوكونتتو األصتتليد يف شتترق ستتوريناف. وتتعلتت  االنتهاكتتات 

ة القانونيتتتة للشتتتعوص األصتتتلية، وهتتو وضتتتع ال يتتتزال مينتتتع شتتتعيفك الكالينتتتا متتن االعتتترتاد بالش صتتتي
 .(45)ا يف امللكية ا ماعية"لوكونو األصليد من ياية حقوقهموال
وقتتال املركتتز إن جتتّل الستتكان األصتتليد يف ستتوريناف يفضتتلون امللكيتتة ا ماعية/املشتترتكة  -٣5

 ميتتع متتواطو ستتوريناف، لكنتته ال يعتترتد ألراضتتي أجتتدادهم. ويعتترتد الدستتتور بتتاحلقوق الفرديتتة 
باحلقوق ا ماعية يف األرض، وال يوجد يف سوريناف أي أحكاف تشريعية  لية أخرى عتن احلقتوق 

 .(4٦)ا ماعية
والح  املركز أنه لكتي حيصتل الستكان األصتليون علتى حقتوقهم يف األراضتي،  تب أن  -٣٦

ا لية إىل حتديتد بعتض أراضتي الستكان  تكون األراضي معّلمة بوضوح. وسعت بعض اجملتمعات
األصتتتليد ا تلتتتة يف ستتتوريناف. عتتت  أن احلكومتتتة مل تقبتتتل هتتتذه املستتتاعي، مفض تتتلة  التشتتتديد علتتتى 

، مل تشترع احلكومتة يف أي مستعى اليتوفضرورة استعمال خرائا الرتسيم اليت وضعتها هي. وحتن 
 .(47)فعلي لرتسيم حدود األراضي

برتستتتتيم أراضتتتتي الستتتتكان  ء الثقتتتتايف بتتتتأن تعتتتترتد ستتتتوريناف ر يتتتتا  وأوصتتتتت منظمتتتتة البقتتتتا -٣7
هتذه  اللد قواند وتشتريعات تتعلت  باستتاألصليد اليت تنتمي إىل مجاعات أصلية بعينها؛ وتعتم

حبقتتوق تلتتك الشتتتعوص األصتتلية والقبليتتة يف امتتتتلو أراضتتيها ومواردهتتتا  ا  األراضتتي؛ وتعتترتد قانونتتت
وأراضتتيها املشتترتكة واستصتتلحها والتتتحكم فيهتتا واستتتالهلا حستتب القتتانون العتتريف ونظتتاف حيتتابة 

 .(48)األراضي التقليدي
بتتأن تتأكتتد ستتوريناف متتن حصتتول اجمللتتس التشتتريعي علتتى موافقتتة  وأوصتتت املنظمتتة أيضتتا   -٣8

 لية احلتتترة واملستتتبقة واملستتتتن ة عنتتتد ستتتّن أي تشتتتريع يتعلتتت  شتتتا وبتتتأن جتّستتتد مجيتتتعُ الشتتتعوص األصتتت
. وينباتي (49)األدىن إلعلن األمم املتحدة بشأن حقتوق الشتعوص األصتلية القواند الوطنية املعيارك 

أو  نتتتتة مشتتتترتكة للتشتتتتاور معنيتتتتة بأراضتتتتي الستتتتكان األصتتتتليد  أن تنشتتتتن برناجمتتتتا   لستتتتوريناف أيضتتتتا  
؛ وتنفيتذ أحكتتاف  كمتة البلتدان األمريكيتتة حلقتوق اإلنستان التتيت (5٠)تعتزب رصتتد إعماهلتا وحقتوقهم
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 واعرتفتت شتااحلمايتة، وفرت هلا منحت شعوص الساراماكا والشعوص األصلية حقوق األراضي، و 
، واعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة ؛ وايفتتاذ إجتتراءات عمليتتة إلعمتتال اإلعتتلن املتتذكور ستتابقا  (5١)اقانون تت

ه حبيث تكون مشاركة الشتعوص األصتلية فاعلتة وجمديتة متن الناحيتة السياستية يف عمليتة عن تنفيذ
؛ وتنفيذ الوثيقتة ااتاميتة للمتؤ ر العتاملي (52)و ثيلها على قدف املساواة يف إدارة البلد ،صنع القرار

عتتتة . وقتتتدف املركتتتز االستشتتتاري حلقتتتوق اإلنستتتان بكليتتتة احلقتتتوق ةام(5٣)املعتتتو بالشتتتعوص األصتتتلية
 .(54)أوكلهوما توصيات مماثلة

  اللق  ي التنملة والقضايا البلئلة -٨ 
ُأجنتتتزت علتتتى أراضتتتي ستتتكان  منظمتتتة البقتتتاء الثقتتتايف إىل أن مشتتتاريع بنتتتاء عتتتدة   تأشتتتار  -٣9

أصتتليد يعيشتتون يف تلتتك املنتتاط  دون متتوافقتهم أو اعتترتافهم أو إقتترارهم. وستتعت شتتركات دوليتتة 
طتتترق التشتتتارو يف مشتتتاريع شتتتن، مثتتتل التعتتتدين، واستتتت راإل التتتنفا، والطاقتتتة الكهرمائيتتتة، وشتتتّ  

أراضتي الستكان ديديتة، واملشتاريع الستكنية، إىل التشتييد علتى احلستكك السريعة ومد شتبكات ال
 .(55)األصليد واست راإل املوارد منها على مدى السنوات األربع املاضية

والح  املركز االستشاري حلقتوق اإلنستان بكليتة احلقتوق ةامعتة أوكلهومتا أن ستوريناف  -4٠
 (ESIAs) إىل املتعهتتدين واملستتتثمرين تقتتدي "تقييمتتات ليثتتار البيئيتتة واالجتماعيتتة" طلبتتت ر يتتا  

دء املشتتتتاريع "داختتتتل أراضتتتتي الشتتتتعوص األصتتتتلية أو القبليتتتتة التقليديتتتتة". ويقتتتتدف أصتتتتحاص قبتتتتل بتتتت
كي ينظتر فيهتا.   (NIMOS) الطلبات تلك التقييمات إىل املعهد الوطو السورينامي للبيئة والتنمية

وقتتال املركتتز إن ستتوريناف استتتمرت يف الرتختتيص يف أنشتتطة التعتتدين بتتالقرص متتن جمتمعتتات الكالينتتا 
 .(5٦)و ا لية رعم أنه مل تقدَّف أي تقييمات إىل املعهد املذكورواللوكون
وأوصى املركز بأن تعتمد ستوريناف تشتريعات  نتع االجتتار عت  املشتروع يف الزئبت  واملعاقبتة  -4١

باتفاقيتتة بتتابل؛ وتبحتتث عتتن مصتتادر مجيتتع امللوثتتات البيئيتتة الرئيستتة، خاصتتة الزئبتتت ،  عليتته عمتتل  
              ستتتتتيما يف ا نتتتتتوص ويف منطقتتتتتة الستتتتتيباليويو؛ الشتتتتتعوص والبيئتتتتتات، الووجودهتتتتتا وآثارهتتتتتا علتتتتتى 

التفتاقييت  وتسعى إىل تسهيل البحث ومجع البيانتات يف هتذا الصتدد؛ وتقتدف تقتارير وطنيتة امتثتاال  
 .(57)استكهومل وبابل
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