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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الخامسة والعشرون
 ١٣-2أيار/مايو 2٠١٦

موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان  1/5والفقورة 5
من مر ق قرار المجلس 21/16
سورينام* 

هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من أربع جهات صاحبة مصلحة( )١إىل عملية
االستعراض الدوري الشامل .وهو يتّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
مقرره  .١١9/١7لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من جانب مفوضية
يف َّ
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،أيا كانت ،وال أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات بعينها.
وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير ،وتُركت
النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع .وعمل بقرار اجمللس ُُ ،2١/١٦يصص ،حسب
مقتضى احلال ،فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع
االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس .وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية
السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة .وقد روعي يف
إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفرتة .

__________
* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة 
.
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المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة

المصللة

 المعلومات ادساسلة واإلطارتلف 
 -1نطاق االلتعامات الدوللة
 -١أوصتتت منظمتتة البقتتاء الثقتتايف بتتأن تصتتدق ستتوريناف علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة
رقتتم  ١٦9املتعلقتتة بالشتتعوص األصتتلية والقبليتتة يف البلتتدان املستتتقلة وتضتتع بروتوكتتوالت ر يتتة عتتن
احلصتتول علتتى موافقتهتتا احلتترة واملستتبقة واملستتتن ة( .)2وأوصتتى املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان
بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة أوكلهومتتا بتتأن تعيتتد ستتوريناف النظتتر يف موقفهتتا متتن التصتتدي علتتى اتفاقيتتة
منظمة العمل الدولية رقم .)٣(١٦9
-2

وأوصى املركز أيضا بأن تصدق سوريناف على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئب (.)4

 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -٣ذكتترت منظمتتة البقتتاء الثقتتايف أن قضتتية أساستتية نتتع املزي تد متتن تعزيتتز حقتتوق الشتتعوص
األصتتلية ويايتهتتا هتتي عتتدف اع ترتاد الدستتتور شتتذه الشتتعوص .وأشتتارت إىل أن ستتوريناف ال ت تزال
تعمتتل حتتتت جملتتس تشتريعي استتتعماري ال يعتترتد بوجتتود ستتكان أصتتليد يف البلتتد أو حيتتدد هتتذا
الوجتتود( .)5وال يعتترتد دستتتور ستتوريناف وتش تريعاوا بصتتفة الشتتعوص األصتتلية والقبلي تة وبوجودهتتا
وحقوقه تتا ،ال ست تتيما حقوقه تتا ا ماعيت تتة يف األراضت تتي( .)٦وأوص تتت املنظمت تتة ب تتأن تت تتن ّق ست تتوريناف
دستورها حبيث يعرتد بالشعوص األصلية والقبلية وحبقوقها اإلنسانية وحقوقها يف أرضها(.)7
 -3اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة
 -4أفادت منظمة البقاء الثقايف باستحداث منصتب املفتوض الرئاستي املعتو حبقتوق األرض
يف ع تتاف  .2٠١٣وتتمث تتل واليت تته يف تش تتجيع العم تتل عل تتى ص تتياعة التش ت تريعات املتعلق تتة حبق تتوق
الست تتكان األصت تتليد وحقت تتوقهم يف األرض وتعزيت تتز هت تتذه احلقت تتوق .لكت تتن املنظمت تتة أشت تتارت إىل أن
املفوض حق تقدما طفيفا يف هذه اجملاالت(.)8

باء -التعاون مع آللات حقوق اإلنسان
التعاون مع اإلأراءات الخاصة
 -5أشار املركز االستشاري حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق ةامعة أوكلهوما إىل أن سوريناف
مل تقتتدف أي ج تواص عتتن رستتالة ادعتتاء أرستتلها املقتترر ااتتاص املعتتو حبقتتوق الشتتعوص األصتتلية يف
عاف  2٠١2يلتمس فيها جواص سوريناف عما قيل إهنتا "عمليتات لتعتدين التذهب صتا ة النطتاق
علتتى األراضتتي التقليديتتة لس تتكان الوايانتتا األصتتليد يف أبيتينتتا وأن تتابيكي يف ا نتتوص الشتترقي م تتن
سوريناف".
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ألس -منفلذ االلتعامات الدوللة المتعلقة بلقوق اإلنسان
 -1المساواة وهدم التمل 
لع
 -٦ذكتتر املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة أوكلهومتتا أن ستتوريناف
تعه تتدت ب تتودراإل حق تتوق اإلنس تتان والتثقي تتل ا نس تتاا يف املق تتررات الدراس تتية أثن تتاء االس تتتعراض
التتدوري الشتتامل يف عتتاف  ،)9(2٠١١لكتتن ال يوجتتد أي دليتتل علتتى أهنتتا ايفتتذت تتتداب يف ستتبيل
ذلك(.)١٠
 -2حق الفرد ي الللاة واللرية وتمني الشخصي
 -7فيمتتا يتعل ت بتتالعنل املمتتارر علتتى امل ترأة ،أشتتار التحتتالل التتدوأ للتتدفاع عتتن احلريتتة أن
بعض ا رائم املستشرية يف املنطقة ،مثل عنتل العصتابات ،تناقصتت باستتمرار يف ستوريناف ،لكتن
جرائم أخرى ،مثل االجتار بالبشر ،تزايدت(.)١١
 -8وأشتتار التحتتالل أيضتتا إىل أن كثت ا متتن نستتاء ستتوريناف تعرضتتن للعنتتل املنتتزأ وأنتته تتب
ايفاذ التداب الكفيلة بتنفيذ قانون مكافحة العنل املنزأ لعاف  2٠٠9بفاعلية(.)١2
 -9وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بتأن تستليا العقوبتة
البدنية علتى األطفتال فعتل مشتروع رعتم التوصتيات املتكتررة الداعيتة إىل حظرهتا التيت قتدمتها نتة
حقوق الطفل والتوصية بذلك يف الدورة األوىل للستعراض الدوري الشامل(.)١٣
 -١٠وذكت تترت املبت تتادرة أن العقوبت تتة البدنيت تتة املست تتلطة علت تتى األطفت تتال ع ت ت مشت تتروعة يف نظت تتاف
العقوبات ،لكنها مشروعة يف البيت ومؤسسات الرعاية البديلة والرعاية النهارية واملدارر(.)١4
 -١١والحظت أن سوريناف قبلت التوصتية حبظرهتا يف املتدارر( ،)١5لكنهتا رفضتت التوصتيات
حبظرهتتا يف املنتتزل ويف أمتتاكن أختترى( ،)١٦وقالتتت إن التعليمتتات الوباريتتة بعتتدف استتت داف العقوبتتة
البدنيتتة تُرستتل إىل املتتدارر بانتظتتاف ،وأن اللتوائ املتعلقتتة بالشتتباص ا تجتزين موجتتودة ،وأن قتتانون
العنل املنزأ بدأ يكاف العقوبة البدنية املمارسة على األطفال يف البيت(.)١7
 -١2وقالت املبادرة إن احلظر التاف يستوجب سن تشتريعات حتظتر العقوبتة البدنيتة صتراحة يف
مجيتتع األمتتاكن .وأعلنتتت يف هتتذا الصتتدد أن قانونتتا جنائيتتا جديتتدا يصتتاح حاليتتا وأن متتن شتتأنه أن
يتي فورا فرصة إجناب اإلصلحات اللبمة(.)١8
 -3إقامة العدل وسلادة القانون
 -١٣ذكتتر املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة أوكلهومتتا أن ستتوريناف
مل توفَّت ت يف ايف تتاذ أي إجت تراءات تتض الض تترر بع تتد أن خلص تتت ن تتة البل تتدان األمريكي تتة حلق تتوق
اإلنستتان يف عتتاف  2٠٠7إىل أهنتا انتهكتتت حقتتوق الشتتعبد األصتتليد الكالينتتا واللوكونتتو مبقتضتتى
االتفاقيتة األمريكيتة حلقتوق اإلنستان ب ت "منحهتتا امتيتاب تعتدين وترخيصتها يف أنشتطة تعتدين داختتل
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األراضتتي التقليديتتة ذل ت كذيانك الشتتعبدم دون مشتتاوروما للحصتتول علتتى موافقتهمتتا احلتترة واملستتبقة
واملستن ة حسب معاي البلدان األمريكية"(.)١9
 -٤اللق ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق
كمتا هتائل متن
 -١4قالت منظمة البقاء الثقايف إن جمتمعات السكان األصتليد ا ليتة ورثتت ّ
نفايات التعدين الصتناعي ااطترة التيت خلفهتا النشتال الصتناعي املكثتل يف جمتال تعتدين التذهب
مما تسبب يف تلويث أراضيها وأهنارها ومصادر عتذائها .وال بتديل للمجتمعتات ا ليتة يف املنتاط
()2٠
الداخليتتة ،مبتتا فيهتتا الشتتعوص األصتتلية واملتتارون ،ستتوى استتتهلو م تواد عذائيتتة ملوثتتة بتتالزئب .
وأوصتتت املنظمتتة بتتأن تت تتذ ستتوريناف إجتراءات للحيلولتتة دون متتا حيدثتته التلتتوث بتتالزئب متتن آثتتار
على أراضي الشعوص األصلية ومعا ة تلك اآلثار(.)2١
 -١5وأشارت إىل أن جمتمعات الشتعوص األصتلية ُاجتلتى بانتظتاف متن أراضتيها بستبب افتقارهتا
إىل سندات ملكية األراضي وعدف احرتاف احلكومة حقوق األراضي املشرتكة(.)22
 -5اللق ي الصلة
 -١٦أشت تتار املركت تتز االستشت تتاري حلقت تتوق اإلنست تتان بكليت تتة احلقت تتوق ةامعت تتة أوكلهومت تتا إىل أن
املتتادة  ٣٦متتن الدستتتور تكفتتل ل "كتتل ش ت ص نفتتس احلقتتوق ،وتشتتمل الصتتحة العامتتة والرعايتتة
الطبية" وأن املساواة يف احلقوق يف الصحة العامة والرعاية الطبية "هدد" أيضا من أهتداد وبارة
تث ح تتن اآلن معلوم تتات ع تتن "طائف تتة م تتن
الص تتحة العام تتة .لك تتن املرك تتز ذك تتر أن س تتوريناف مل تب ت ّ
املشتتكلت الصتتحية التتيت تتتؤثر يف جمتمعتتات األبيتينتتا واألنابتتايكي ا ليتتة" .ومتتن هتتذه املشتتكلت،
الت تتيت قيت تتل إن ست تتببها تلويت تتث عمت تتال منت تتاجم الت تتذهب مت تتاء الشت تترص بت تتالزئب " ،عاهت تتات خلقيت تتة
واضطرابات عصبية خط ة"(.)2٣
 -١7وأفتتاد املركتتز بتأن احلكومتتة أقامتتت شتراكة متتع البعثتتة الطبيتتة لستتوريناف لتيست الوصتتول إىل
املهني تتد الطبي تتد يف ا تتزء ال تتداخلي م تتن البل تتد حي تتث يع تتي أكث تتر م تتن  5٠ ٠٠٠م تتن الس تتكان
األصليد .لكنه أشار إىل أن متؤهلت معظتم هتؤالء املهنيتد ال تكفتي حبيتث يُعتتضون مستاعدين
أو ُمس تتعفد طبي تتد ،وأن ه تتذا ال تتنقص يف الت تتدريب الط تتيف لاالبي تتة امل تتو فد الطبي تتد يف املن تتاط
الداخلي تتة أدى بالس تتكان األص تتليد إىل اللج تتوء إىل البعث تتة الطبي تتة بوص تتفها امل تتلذ األخت ت لتلق تتي
العلإل الطيف(.)24
 -١8والحت املركتتز استتتمرار تفشتتي أعتراض امللريتتا يف املنتتاط الداخليتتة متتن البلتتد ،خاصتتة يف
صفود السكان األصليد(.)25
 -١9وأشتار إىل أن عمليتات تعتتدين التذهب التيت تستتتعمل الزئبت ُجتترى قتترص متوارد امليتاه التتيت
تست دمها القبائل للشرص والطهي والتنظيل وسوى ذلك .وقتد هترت أعتراض التستمم بتالزئب
على السكان األصليد نتيجة هذه املمارسة ع املنظمة(.)2٦
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 -2٠وقتتال التحتتالل التتدوأ للتتدفاع عتتن احلريتتة إن القتتانون ا نتتائي ال يتتز اإلجهتتاض إال يف
احلتتاالت التتيت يتعتتد فيهتتا إنقتتاذ حيتتاة امل ترأة .لكتتن ،علتتى التترعم متتن الق تواند التقييديتتة ،حستتب
التح ت تتالل ،قي ت تتل إن إجهاض ت تتات كث ت ت ة ح ت تتدثت ،األم ت تتر ال ت تتذي أس ت تتهم يف بي ت تتادة ع ت تتدد وفي ت تتات
األمومة(.)27
 -2١وقتتال التحتتالل أيضتتا إنتته ينباتتي لستتوريناف أن تركتتز جهودهتتا علتتى احلتتد متتن األستتباص
ا ذري تتة ال تتيت أدت بالنس تتاء إىل اللج تتوء إىل اإلجه تتاض ،أي الفق تتر ،والعن تتل املن تتزأ ،والعلق تتات
ا نسية املبكرة ،وقلة فرص التعليم والعمل(.)28
 -22واسرتستتل التحتتالل قتتائل إن النظتتاف الاتتذائي الستتيء ومتتا يقابلتته متتن بيتتادة يف الستتمنة
والس تتكري أس تتهم يف بي تتادة املش تتكلت الص تتحية لألمه تتات .وأض تتاد أن مع تتدل ال تتوالدات ل تتدى
املراهقتتات املرتفتتع ستتاهم كث ت ا يف هتتذا الوضتتع .وتعتتد العلقتتات ا نستتية املبكتترة مشتتكلة خط ت ة
عواقبُهتا الصتتحية وخيمتتة وتنستل كرفكته شتتباص ستتوريناف .وأشتتار إىل أن متن األ يتتة مبكتتان التثقيتتل
بالس ت تتلوو ا نس ت تتي املس ت تتؤول ،بالتع ت تتاون م ت تتع الوال ت تتدين ،إض ت تتافة إىل اجملتمع ت تتات ا لي ت تتة والزعم ت تتاء
الدينيد(.)29
 -6اللق ي التعللس
 -2٣قتتال املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة أوكلهومتتا إن ستتوريناف
ع تتزبت ف تترص تلق تتي ا مي تتع للتعل تتيم االبت تتدائي ،لكنه تتا مل حتق ت تق تتدما ملحو تتا يف التقلي تتل م تتن
التفتتاوت بتتد املنتتاط  .وأشتتار إىل قلتتة األدلتتة علتتى وجتتود مستتاع لزيتتادة فتترص أطفتتال الشتتعوص
األصت تتلية والقبليت تتة يف التعلت تتيم وإىل ضت تترتلة التقت تتدف يف االع ت ترتاد بلات تتاوم األف أو األخت تتذ بت تتالتعليم
الثنائي اللاة(.)٣٠
 -24وعتتن التوصتتيات  ،25-72و ،2٦-72و ،27-72و ،28-72و )٣١(٣٠-72التتيت
قُدمت يف إطتار االستتعراض التدوري الشتامل والتيت دعمتهتا ستوريناف ،أشتار املركتز إىل أن ستوريناف
مل حتق ت ت تقت تتدما يف تنفيت تتذها وأن أطفت تتال املنت تتاط الداخليت تتة ال يزالت تتون ت تترومد مت تتن املست تتاواة يف
التعليم(.)٣2
 -25وأفاد بأن األطفال يف سوريناف يصطدمون بعقبات كضى حتول دون تعلتيمهم؛ وال ستيما
األطفال يف املناط الريفية الداخلية والفتيات احلوامل ،واألطفال ذوي اإلعاقات(.)٣٣
 -2٦والحت أن ستتوريناف ألاتتت الرستتوف الدراستتية يف املتترحلتد االبتدائيتتة والثانويتتة وأن أطفتتال
املنتتاط احلضترية ينعمتتون بتتالتعليم ةميتتع مراحلتته .ع ت أن أطفتتال املنتتاط الريفيتتة الداخليتتة ،وهتتم
أساسا من الشعوص األصلية والقبلية ،ال يزالون تعرتضهم حتديات يف إ اف التعليم األساسي .ويف
املناط الريفية الداخلية ،ب على بعض األطفتال الستفر لللتحتاق باملتدارر االبتدائيتة .ومرافت
التعلتتيم الثتتانوي يف املقاطعتتات الريفيتتة إمتتا قليلتتة أو معدومتتة .وتستتتلزف املتتدارر اإلعداديتتة االنتقتتال
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إىل العاصت تتمة .وال يتلق ت تى األطفت تتال الت تتذين ينتقلت تتون مت تتن املنت تتاط الداخليت تتة أي مست تتاعدة ماليت تتة
أو اجتماعية حكومية(.)٣4
 -27وذكتتر املركتتز أن ستتوريناف وضتتعت سياستتة ملكافحتتة طتترد الفتيتتات احلوامتتل ،لكتتن بعتتض
متتديري املتتدارر واصتتلوا هتتذه املمارستتة ،وال يُعتترد أي رقابتتة ُوضتتعت موضتتع التنفيتتذ حلتتل هتتذه
املشكلة(.)٣5
 -28ومضت تتى املركت تتز يش ت ت إىل وجت تتود تفاوتت تتات حت تتادة يف نوعيت تتة التعلت تتيم املقت تتدف يف املنت تتاط
الداخلية .والاالب يف البيئات الريفية أنه ال يوجد فيهتا ميتاه جاريتة .وأضتاد أن ستوريناف التزمتت
ببنتتاء وإعتتادة بنتتاء مرافت مدرستتية يف املنتتاط الداخليتتة ،لكتتن املعلومتتات املتاحتتة عتتن مواصتتلة هتتذه
ا هود أو ال قليلتة أو عت موجتودة أصتل .ويف معظتم احلتاالت ،ال توجتد مستاكن للمعلمتد .بد
علتتى ذلتتك أن معلمتتي املتتدارر احلكوميتتة واااصتتة قتتد ال يكونتتون متتؤهلد ،ذلتتك أن تتة تقتتارير
تتحدث عن أن معلمد يف املناط الداخلية ال ميلكون سوى شهادة ابتدائية فقا(.)٣٦
 -29وأضاد املركز أن السكان األصليد يصطدمون بعقبات لاوية وثقافية كأداء يف التعليم.
وال يوجتتد تنصتتيص علتتى التشتتاور متتع الشتتعوص األصتتلية أو القبليتتة إلدراإل اللاتتات والثقافتتات يف
تعلتتيم أطفاهلتتا .وال تنصتتيص أيضتتا علتتى التمتتار موافقتتة جمتمعتتات الستتكان األصتتليد ا ليتتة علتتى
املقررات الدراسية أو حن على آلية ُ ّكنهم من املسا ة يف ا تتوى التعليمتي .واهلولنديتة هتي لاتة
تدرر يف املدارر(.)٣7
التعليم؛ أما لاات الشعوص األصلية فل َّ

 -٧ادقللات والشعوب ادصللة

 -٣٠أشتتارت منظمتتة البقتتاء الثقتتايف إىل أن ستتوريناف دعمتتت التوصتتيات  ،8-72و،٣٠-72
و ،٣١-72و ،٣٠-7٣و )٣8(٣١-7٣املتعلق ت ت ت تتة بالشت ت ت ت تتعوص األصت ت ت ت تتلية ،لكنهت ت ت ت تتا مل تنفت ت ت ت تتذها
بالكامل بعد(.)٣9
 -٣١وأش ت تتارت أيض ت تتا إىل أن س ت تتوريناف أحاط ت تتت علم ت تتا بالتوص ت تتيات  ،١٠-7٣و،52-7٣
و ،5٣-7٣و ،55-7٣و ،5٦-7٣و ،)4٠(57-7٣لكن هذه التوصيات ال تزال وجيهة(.)4١
 -٣2واسرتستتلت املنظمتتة قائلتتة إن كمتتة البلتتدان األمريكيتتة حلقتتوق اإلنستتان التتيت تنظتتر يف
قضتتية مجاع تتة الس تتاراماكا م تتارون ض تتد س تتوريناف قض تتت ب تأن عل تتى س تتوريناف أن تت تتذ اإلج تراءات
اللبمة العتماد تشريع وطو يعرتد قانونا بالصفة القانونية لشعب الساراماكا على أراضيه وحقه
يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستتن ة .ومتع أن القضتية وصتلت إىل كمتة دوليتة وقُتدمت توصتيات
يف شأهنا يف االستعراض الدوري الشامل الساب ( ،)42فونه مل يُت ذ أي إجراء تشتريعي منتذ القترار
القاضي بوحقاق حقوق الشعوص األصلية يف أراضيها(.)4٣
 -٣٣وأش تتار املرك تتز االستش تتاري حلق تتوق اإلنس تتان بكلي تتة احلق تتوق ةامع تتة أوكلهوم تتا إىل أن
اهلاجس األكض للسكان األصليد يف سوريناف ال يزال حقتوق األراضتي .فلتيس لتديهم أي وستيلة
المتلو أراضي أجدادهم مجاعيا أو فرديتا أو شتالها أو التمتتع شتا .فكتل األراضتي التيت ال ميكتن
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ألحد إثبات حقه يف ملكيتها تعود إىل الدولة .فقتد استتندت الشتعوص األصتلية إلثبتات حقوقهتا
يف األرض إىل أهنت تتا هت تتي أول مت تتن ست تتكن س ت تتوريناف؛ أمت تتا املنحت تتدرون مت تتن املت تتارون فاس ت تتتندوا إىل
معاه تتدات الس تتلف .لك ت اتن مل تتا مل يك تتن هل تتذه ا ماع تتات س تتندات ملكي تتة ،ف تتون الدول تتة مل تع ت ّدهم
م ت تتالكد ق ت تتانونيد لألراض ت تتي ال ت تتيت س ت تتكنوها وحابوه ت تتا قرونت ت تا .وأدى ع ت تتدف االعت ت ترتاد الق ت تتانوا
هذا بت "إبادة مجاعية ثقافية" للسكان األصليد يف سوريناف(.)44
 -٣4ومض تتى املرك تتز يق تتول إن س تتوريناف ،يف حال تتة الس تتاراماكا ،أُم تترت ب تتأمور منه تتا "اعتمت تتاد
تش تريعات ومعتتاي وطنيتتة لتحديتتد الصتتفة القانونيتتة وامللكيتتة ا ماعيتتة لشتتعب الستتاراماكا متتارون
علتتى أراضتتيه القبليتتة التقليديتتة واالعترتاد القتتانوا بتتذلك ،واحترتاف حقتته يف املوافقتتة احلتترة واملستتبقة
واملستتتن ة" .وحتتن األن ،مل تثتتل ستتوريناف ألهتتم عناصتتر احلكتتم .و تتة قضتتية أختترى لتتدى كمتتة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ضد دولة سوريناف رفعها  8جمتمعات لية متن ستكان الكالينتا
واللوكونتتو األصتتليد يف شتترق ستتوريناف .وتتعلت االنتهاكتتات ب ت "اإلطتتار القتتانوا القتتائم التتذي مينتتع
تعيف الكالينتتا
متتن االع ترتاد بالش صتتية القانونيتتة للشتتعوص األصتتلية ،وهت(تو)45وضتتع ال ي تزال مينتتع شت ك
واللوكونو األصليد من ياية حقوقهما يف امللكية ا ماعية" .
 -٣5وقتتال املركتتز إن جت ّتل الستتكان األصتتليد يف ستتوريناف يفضتتلون امللكيتتة ا ماعية/املشتترتكة
ألراضتتي أجتتدادهم .ويعتترتد الدستتتور بتتاحلقوق الفرديتتة ميتتع م تواطو ستتوريناف ،لكنتته ال يعتترتد
باحلقوق ا ماعية يف األرض ،وال يوجد يف سوريناف أي أحكاف تشريعية لية أخرى عتن احلقتوق
ا ماعية(.)4٦
 -٣٦والح املركز أنه لكتي حيصتل الستكان األصتليون علتى حقتوقهم يف األراضتي ،تب أن
تكون األراضي معلّمة بوضوح .وسعت بعض اجملتمعات ا لية إىل حتديتد بعتض أراضتي الستكان
األص تتليد ا تل تتة يف س تتوريناف .ع ت أن احلكوم تتة مل تقب تتل ه تتذه املس تتاعي ،مفض تتلة التش تتديد عل تتى
ضرورة استعمال خرائا الرتسيم اليت وضعتها هي .وحتن اليتوف ،مل تشترع احلكومتة يف أي مستعى
فعلي لرتسيم حدود األراضي(.)47
 -٣7وأوص تتت منظم تتة البق تتاء الثق تتايف ب تتأن تع تترتد س تتوريناف ر ي تتا برتس تتيم أراض تتي الس تتكان
األصليد اليت تنتمي إىل مجاعات أصلية بعينها؛ وتعتمد قواند وتشتريعات تتعلت باستتالل هتذه
األراضتتي؛ وتعتترتد قانون تا حبقتتوق تلتتك الشتتعوص األصتتلية والقبليتتة يف امتتتلو أراضتتيها ومواردهتتا
وأراضتتيها املشتترتكة واستصتتلحها والتتتحكم فيهتتا واستتتالهلا حستتب القتتانون العتتريف ونظتتاف حيتتابة
األراضي التقليدي(.)48
 -٣8وأوصتتت املنظمتتة أيضتتا بتتأن تتأكتتد ستتوريناف متتن حصتتول اجمللتتس التش تريعي علتتى موافقتتة
جتس تتد مجي ت ُتع
الش تتعوص األص تلية احل تترة واملس تتبقة واملس تتتن ة عن تتد س ت ّتن أي تش تريع يتعل ت ش تتا وب تتأن (ّ)49
املعيار األدىن إلعلن األمم املتحدة بشأن حقتوق الشتعوص األصتلية  .وينباتي
القواند الوطنية ك
لس تتوريناف أيض تتا أن تنش تتن برناجم تتا أو ن تتة مش تترتكة للتش تتاور معني تتة بأراض تتي الس تتكان األص تتليد
وحقتوقهم تعتزب رصتتد إعماهلتا()5٠؛ وتنفيتذ أحكتتاف كمتة البلتدان األمريكيتتة حلقتوق اإلنستان التتيت
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منحت شعوص الساراماكا والشعوص األصلية حقوق األراضي ،ووفرت هلا احلمايتة ،واعرتفتت شتا
قانونتا()5١؛ وايفتتاذ إجتراءات عمليتتة إلعمتتال اإلعتتلن املتتذكور ستتابقا ،واعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة
عن تنفيذه حبيث تكون مشاركة الشتعوص األصتلية فاعلتة وجمديتة متن الناحيتة السياستية يف عمليتة
صنع القرار ،و ثيلها على قدف املساواة يف إدارة البلد()52؛ وتنفيذ الوثيقتة ااتاميتة للمتؤ ر العتاملي
املعتتو بالشتتعوص األصتتلية( .)5٣وقتتدف املركتتز االستشتتاري حلقتتوق اإلنستتان بكليتتة احلقتتوق ةامعتتة
أوكلهوما توصيات مماثلة(.)54
 -٨اللق ي التنملة والقضايا البلئلة
 -٣9أش تتارت منظم تتة البق تتاء الثق تتايف إىل أن مش تتاريع بن تتاء ع تتدة أُجن تتزت عل تتى أراض تتي س تتكان
أصتتليد يعيشتتون يف تلتتك املنتتاط دون متوافقتهم أو اعترتافهم أو إقترارهم .وستتعت شتتركات دوليتتة
تش تتارو يف مش تتاريع ش تتن ،مث تتل التع تتدين ،واس تتت راإل ال تتنفا ،والطاق تتة الكهرمائي تتة ،وش ت ّ الط تترق
السريعة ومد شتبكات الستكك احلديديتة ،واملشتاريع الستكنية ،إىل التشتييد علتى أراضتي الستكان
األصليد واست راإل املوارد منها على مدى السنوات األربع املاضية(.)55
 -4٠والح املركز االستشاري حلقتوق اإلنستان بكليتة احلقتوق ةامعتة أوكلهومتا أن ستوريناف
طلبتتت ر يتتا إىل املتعهتتدين واملستتتثمرين تقتتدي "تقييمتتات ليثتتار البيئيتتة واالجتماعيتتة" ()ESIAs
قب تتل بت تدء املش تتاريع "داخ تتل أراض تتي الش تتعوص األص تتلية أو القبلي تتة التقليدي تتة" .ويق تتدف أص تتحاص
الطلبات تلك التقييمات إىل املعهد الوطو السورينامي للبيئة والتنمية ( )NIMOSكي ينظتر فيهتا.
وقتتال املركتتز إن ستتوريناف استتتمرت يف الرتختتيص يف أنشتتطة التعتتدين بتتالقرص متتن جمتمعتتات الكالينتتا
واللوكونو ا لية رعم أنه مل تقدَّف أي تقييمات إىل املعهد املذكور(.)5٦
 -4١وأوصى املركز بأن تعتمد ستوريناف تشتريعات نتع االجتتار عت املشتروع يف الزئبت واملعاقبتة
عليتته عمتتل باتفاقيتتة بتتابل؛ وتبحتتث عتتن مصتتادر مجيتتع امللوثتتات البيئيتتة الرئيستتة ،خاصتتة الزئب ت ،
ووجوده ت تتا وآثاره ت تتا عل ت تتى الش ت تتعوص والبيئ ت تتات ،ال س ت تتيما يف ا ن ت تتوص ويف منطق ت تتة الس ت تتيباليويو؛
وتسعى إىل تسهيل البحث ومجع البيانتات يف هتذا الصتدد؛ وتقتدف تقتارير وطنيتة امتثتاال التفتاقييت
استكهومل وبابل(.)57
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