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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 .2016مدددايو أيار/ 13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
. وترأسد  وفدد 2016أيار/مدايو  2سدورينام ن اللسدة األوىل املعقدودة ن  واسُتعرضد  احلالدة ن

سددديلوو. واعتمدددد الفريدددق العامدددال التقريدددر  - سدددورينام وةيدددرة العددددل والشدددرنة  جنيفدددر فدددا  د ددد 
 .2016أيار/مايو  6املتعلق بسورينام ن جلستخل الثامنة املعقودة ن 

  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الثاي/يندداير   12ون  -2
سورينام: باراغواج  ومجهورية مقدونيا اليوغوسدالفية احلالة ن )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض 

 سابقاا  والفلبني.
مددن  5قدرة   والف5/1مدن مرفدق قدرار  لد  حقدوإل اانسدا   15وعمدالا ب حكدام الفقدرة  -3

  احلالة ن سورينام:  صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض 16/21مرفق قرار اجملل  
 (؛ A/HRC/WG.6/25/SUR/1)أ( )15مقدم وفقاا للفقرة كتايب تقرير ونا/عرض   )أ( 
السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  املتحدة األمم مفوضية أعدتخل للمعلومات جتميع )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/25/SUR/2)ب( )15للفقرة 
)ج( 15مدددددددوجز أعدتدددددددخل املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/25/SUR/3.)   
ا وأحيلدد  إىل سددورينام  عددن نريددق اجملموعددة الثالثيددة  قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلفاا إسددباني -٤
يرلنددا الشدمالية آيطانيدا العممدو و وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسي  واململكة املتحدة لب  بلجيكاو 

 وهولندا. وهذه األسإلة متاحة علو الشبكة اسارجية آللية الستعراض الدورج الشامال.

 مداوالت عملية االستعراض موجز -أوالا  
 الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض عرض -ألف 

نمددام هيإددات املعاهدددات وآليددة السددتعراض بتقدددت تقددارير ن إنددار  لتددزامل  اإقددال الوفددد  -5
إجنداةات ن  دال تعزيدز وةايدة حقدوإل اانسدا   مدا ققدق مدن تدي  فرصدة لتقيديم يالدورج الشامال 

 هيإددددات مددددع التعدددداو  سددددورينام وستواصددددال. تومعوقددددا ملواجهددددة مددددا تبقددددو مددددن قدددددياتوكددددذل  
اقليميددة األخددرس ن سددعيها إىل ج الشددامال وائيإددات الدوليددة واالدددور  السددتعراض وآليددة املعاهدددات

   سورينام.أراضي علو ضما  اح ام حقوإل وحريات الميع 
السدددتعراض بالتشددداور مدددع الثانيدددة مدددن ولدددة الن إندددار املقددددم التقريدددر الدددونا وقدددد أُعدددد   -6

  خمتلف الهات صاحبة املصلحة   ا ن ذل  اجملتمع املدي واملنممات غري احلكومية.
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التوصديات  لبحد   2011عدام احلالدة فيهدا بعدد اسدتعراض قد أول  سورينام عنايتها  و  -٧
 اليت أيد ا. 65اليت تلقتها  ول سيما التوصيات الد  91 الد
ون السدنوات اسمد  املاضدية  بددات سدد ثغدرات الالمسداواة يثددال أولويدة قصدوس بالنسددبة  -٨

ينام علدددو قسددددني التعلددديم والصددددحة والمددددرو  لدددرئي  سددددورينام. ومدددن هددددذا املنطلدددق  ركددددزت سددددور 
 القتصادية. - الجتماعية

  أصدب  بممكدا  مجيدع األنفدال احلصدول علدو 2012من تشرين األول/أكتدوبر اا واعتبار  -9
وبااضدافة إىل ذلد   أنشدر برندامت للتد مني الطدم الشدامال  يشدمال تدوفري  اا.التعليم البتدائي  اند

سددنة دو  مقابددال. وعددالوة علددو ذلدد   اعتمدددت  16التدد مني الصددحي للمسددنني واألنفددال دو  
يددن  اا حكوميدداا أساسددياا تقاعدددياا أدىن لألجددور علددو املسددتوس الددونا ومعا دداا تشددريعات تقددر حددد
 لميع العمال.

بلجيكدددددا وسدددددلوفينيا اا بعدددددئ األسدددددإلة الددددديت أعدددددد ا سدددددلفبعدددددد ذلددددد  إىل  الوفدددددد وتطدددددرإل -10
 يرلندا الشمالية وهولندا. آواململكة املتحدة لبيطانيا العممو و  ي وليختنشتاين واملكس

  مشددروع القددانو  املدددي قددد قدددم فددموفيمددا يتعلددق باملسدداواة بددني النسددني وحقددوإل املددرأة   -11
 موافقة عليخل. إىل المعية الوننية للبالفعال 
 بندددإجدداةة أمومددة مدفوعددة األجددر ن القطدداع اسددا   فقددد أضدديف  ددن  أمددا فيمددا يتعلددق  -12

تقال  ول اا أسبوع 1٤و 12وت اوح ف ة هذه ااجاةة بني  املدي.هبذا الش   إىل مشروع القانو  
تفدداإل مجدداعي كحددد أدىن. ون القطدداع العددام  يددنمم كددال ااا  أسددبوع 12الفدد ة املدفوعددة األجددر عددن 

 مس لة إجاةة األمومة. أما خيار إجاةة األبوة فسيناقش مع الهات صاحبة املصلحة. 
حيمدر القدانو  فصدال املدرأة العاملدة بسدبب إذ ال. للمدرأة احلامدوالستقرار الوظيفي مكفول  -13

 ةلها. ول ُيَيَّز بني الرجال واملرأة ن األجور. 
املتعلقدددة بددداملرأة والطفدددال التدددابع لدددوةارة العددددل والشدددرنة وحيدددرة املكتدددب املعدددا بالسياسدددات  -1٤
 بالنسية.املتعلقة قوإل ن احلاملرأة  مساواةن  ال إذكاء الوعي العام بش   اا تقدم
املتعلدق  كافحدة العندف املندز   جدرت  يإدة ند   2009وفيما يتعلق بتنفيذ قانو  عام  -15

. وُدرِّب األخصدددائيو  كتيدددب إعالمدددي وأُعدددد الهدددات صددداحبة املصدددلحة علدددو وتوةيعدددخل القدددانو  
علددو تقدددت خدمددة ليكونددوا قددادرين الجتمدداعيو  العدداملو  ن م سسددة اأوقفددوا العنددف ضددد املددرأةا 

 اار اد النفسي ملرتكم أعمال العنف هذه. 
وفدددد مدددن بلددددا  منطقدددة البحدددر الكددداريم بالتعددداو  مدددع سدددورينام وعدددالوة علدددو ذلددد   ةار  -16

خبا ا ن  ال تنفيذ االشدراكة مدن أجدال هذه البلدا  تشانر تملتحدة للسكا   لصندوإل األمم ا
 السالما  وهو برنامت لتقدت خدمة اار اد ملرتكم العنف املنز .

 بش   التشريعات املتعلقة  كافحة العنف املنز . اا وتعقد أنشطة التوعية سنوي -1٧
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فددددة مشددددروع قددددانو  التعلدددديم البتدددددائي والتعلدددديم والعلددددوم والثقا ال بيددددةوقددددد صدددداغ  وةارة  -1٨
 اجدراءات الدسدتوريةوتقتضي ا. 2016الثانوج ااعدادج  وستقدمخل جملل  الوةراء ن أيار/مايو 

مشدددروع القدددانو  إىل  لددد  الدولدددة للتعليدددق عليدددخل. وبعددددما يعطدددي  لددد  الدولدددة املوافقدددة  إرسدددال
 المعية الوننية.  األولية  يكن للرئاسة تقدت مشروع القانو  إىل

ويعاقددددب القددددانو  علددددو ةارسددددة العقوبددددة البدنيددددة اميددددع أ ددددكائا عمددددالا ب حكددددام املددددواد  -19
مددن قددانو  العقوبددات. ويضددطلع مكتددب املسدداعدة القانونيددة ن وةارة العدددل  363إىل  360 مددن

مرهدددا حبوالشدددرنة بددددور نشدددط ن التوعيدددة اميدددع أ دددكال العقوبدددة البدنيدددة   دددا ن ذلددد  التوعيدددة 
 .واملعاقبة عليها  وجب القانو 

ون بداية كال سنة دراسية  تصدر وةارة التعليم والعلوم والثقافدة تعليمدات ددددة موجهدة  -20
حمر تطبيق العقوبدة البدنيدة ن املددارو. ون ش   إىل املدارو وغريها من امل سسات التعليمية  ب

مددن قددانو   61باملددادة  ر أو معاقبتددخل عمددالا حالددة انتهدداه هددذه القواعددد   ددوة فصددال الطددر  املخطدد
 تنميم الوضع القانوي ملوظفي اسدمة املدنية.

شدددددد جوانددددب تُ ( 2016 -2012وتتضددددمن السياسددددة الشدددداملة لألنفددددال واملددددراهقني ) -21
 الرئاسدية العمدال فرقدة وتعكدف  األنفدال.بشكال خا  علو مكافحة مجيدع أ دكال العندف ضدد 

 .الديدة العمال سطة األولويات قدي  حالياا علو واملراهقني لألنفالالعامة  بالسياسة املعنية
السلطة  وةارة العدل والشرنة وتعد    ومعمم أسوأ أ كال عمال األنفال لخل نابع جزائي -22

 معالة هذه املس لة.  عن س ولةاملاملختصة 
الجتددار وإسددار الدددين وسددائر وتشددمال أسددوأ أ ددكال عمددال األنفددال مددا يلددي: السددتعباد و  -23

أ كال العمال البج؛ والتجنيد القسرج لألنفال لستخدامهم ن النزاع املسدل ؛ وبيدع األنفدال 
واسدددتغالئم ن البغددداء ون املدددواد ااباحيدددة واألنشدددطة غدددري املشدددروعة  مدددن قبيدددال األنشدددطة املتصدددلة 

 ال اسطرة.نفال(؛ واألعمبواسطة األباملخدرات )بيع املخدرات وإنتاجها 
مدددا يلدددي: املرسدددوم املتعلدددق  زاولدددة اليدددافعني لألعمدددال  املتخدددذةومدددن ااجدددراءات التشدددريعية  -2٤

بشدد   املنقحددة حكددام واألاسطددرة  وهددو يددنمم عمددال األحددداا ويتضددمن قائمددة باألعمددال اسطددرة؛ 
ندابع  تضمن بعئ أسوأ أ دكال عمدال األنفدال الديت ئداوتالرائم األخالقية ن قانو  العقوبات  

)أ( )بغدددددداء 303ن املددددددواد ااباحيددددددة( واملددددددادة )اسددددددتغالل األنفددددددال  293جزائددددددي  وهددددددي املددددددادة 
)التناةل عن األنفال لستغالئم ن أنشطة مدن قبيدال التسدول واألعمدال  311األحداا( واملادة 

 اسطرة أو ن العروض الفنية اسطرة(.
فاقيدددة حقدددوإل الطفدددال بشددد   بيدددع وقدددد صددددق  سدددورينام علدددو البوتوكدددول الختيدددارج لت -25

  .2012األنفال واستغالل األنفال ن البغاء ون املواد ااباحية ن عام 
أنشدددطة قضدددريية اقامدددة مالجدددر  اا اعيدددة وااسدددكا  أيضدددمونفدددذت وةارة الشددد و  الجت -26
 ألنفال ضحايا الجتار.يواء ان ذل  مالجر ا  ا
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علدو اتفاقيدة حقدوإل األ دخا  ذوج ااعاقدة  التصدديقاا   سيودع صدك2016ون عام  -2٧
 وعلو بروتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بش   ا  اه األنفال ن املناةعات املسلحة.

ويثددددال إلغدددداء عقوبددددة ااعدددددام مددددن قددددانو  العقوبددددات خطددددوة أوىل  هددددد للتصددددديق علددددو  -2٨
حلقوإل املدنية والسياسية  ائداد  إىل البوتوكول الختيارج الثاي امللحق بالعهد الدو  اسا  با

إلغددداء عقوبددددة ااعدددددام. وقددددد حدددددد اانددددار الدددزما الغدددداء عقوبددددة ااعدددددام مددددن قددددانو  العقوبددددات 
 .2016العسكرج ن هناية كانو  األول/ديسمب 

أمدا فيمددا يتعلددق بتوجيددخل دعددوة دائمددة إىل املكلفددني بوليددات ن إنددار ااجددراءات اساصددة   -29
مددن أجددال تقدددت املسدداعدة  املقددرر اسددا  السددابق املعددا حبقددوإل الشددعوب األصددلية دالبلدد فقددد ةار

التقنيدددة بنددداء علدددو نلدددب حكومدددة سدددورينام. وتندددوه سدددورينام  سدددا ة املكلفدددني بوليدددات ن إندددار 
حموا بفرصة إرسال بعثات إىل سورينام وقد ااجراءات اساصة ن تعزيز وةاية حقوإل اانسا . 

 كومة. بالتشاور مع احل
إىل مبددددأ اا وسدددورينام ملتزمدددة بتعزيدددز وةايدددة مجيدددع حقدددوإل اانسدددا  للنددداو كافدددة. واسدددتناد -30

املسدداواة  الددذج يقضددي ب حقيددة كدددال مددن يعدديش علددو أراضدددي سددورينام ن احلصددول علددو احلمايدددة 
املولدد  أساو املكفولة لأل خا  واملمتلكات علو قدم املساواة  ل  ارو سورينام التمييز علو 

  الددددن   أو العددددرإل  أو اللغددددة  أو النتمدددداء الددددديا  أو التعلدددديم  أو العقيدددددة السياسدددديةنددددوع أو 
 من دستور سورينام(. ٨من املادة  2 الفرعية أو أج وضع آخر )الفقرة  الوضع القتصادج أو
وبالنمر إىل وجود  تمدع متعددد الثقافدات  فدم  موضدوع امليدال النسدي وائويدة النسدانية  -31
لتعبري النساي يستدعي إجراء عملية تشاور واسعة النطداإل علدو الصدعيد الدونا  تشداره فيهدا وا

وةارة العدددددل  با ددددرمجيددددع قطاعددددات اجملتمددددع   ددددا ن ذلدددد  اجملتمددددع املدددددي. ون هددددذا الصدددددد  ست
   وستبدأ باملنممات الدينية.2016والشرنة هذه العملية ن  وة/يوليخل 

  2015نيسدددا /أبريال  13وبدددات  الدددذج دخدددال حيدددز النفددداذ ن ومدددع تعدددديال قدددانو  العق -32
تكددو  سددورينام قددد خطدد  خطددوة إضددافية  هددد لتددوفري احلمايددة للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددال 

  النسانية.النسي ومغايرج ائوية 
)أ( مدددن قدددانو  العقوبدددات علدددو 126مييدددز املنصدددو  عليدددخل ن املدددادة وينطبدددق تعريدددف الت -33

 مراعاة مبدأ املساواة. الميع  مع
قانو   من 1٧6و 1٧5والتشهري باأل خا  بسبب التفضيال النسي  رم ن املادتني  -3٤

)أ((  والتشددهري عددن 1٧5أو التمييددز أو العنددف )املددادة م التحددريئ علددو الكراهيددة رَّ العقوبددات. وُ دد
 وت ييد األفعال التمييزية.  (1٧6نريق النشر )املادة 

)أ( مددن قدددانو  العقوبددات علدددو جتددرت التمييدددز ن املهنددة   دددا ن ذلددد  500وتددن  املدددادة  -35
 التمييز علو أساو امليال النسي.
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فر  املتاحددددة أمددددام خمتلددددف الول توجددددد اختالفددددات ن اللددددوائ  والتشددددريعات املتعلقددددة بدددد -36
 املنممات للقيام ب نشطة ن سورينام.

يطلبددوا نسددي ومغددايرج ائويددة النسددانية أ  ويكددن للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددال ال -3٧
لنف  الشدرو  القانونيدة الديت تسدرج علدو سدائر املنممدات والكياندات اا أنشطة وفق مارسة ااذ  

عندما يتعلق األمر باحلقوإل األساسية  مثدال احلدق اا القانونية ن سورينام. ويمال مبدأ املساواة ساري
كددوين المعيددات والتجمددع السددلمي. وقددد جددرت العددادة ن حريددة الفكددر والتعبددري واحلددق ن حريددة ت

علو أ  تنفذ منممات املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي ومغايرج ائويدة النسدية وحداملي 
 صفات النسني األنشطة العامة حبماية من الشرنة وق  إ رافها.

احلكومددة   . ومراعدداة مددنالديقرانيددة واحدد ام سدديادة القددانو  أجمبددداا  امددوت يددد سددورينام  -3٨
 واثقة من قدرة الهاة القضائي علو مساءلة مرتكم الرائم.ا ملبدأ الفصال بني السلطات  فمهن

مبدادرة مدن عددد مدن بناء علو  1992آب/أغسط   19وقد عدل قانو  العفو امل رخ  -39
 من الدستور.  ٨ملبدأ املساواة املنصو  عليخل ن املادة اا املشرعني  وفق

وعقدت مناقشات ن البملا  بش   مبدادر م عندد تقددت مشدروع الدن  التشدريعي هدذا   -٤0
لنمامدددخل الدددداخلي. ون ظدددال الفصدددال بدددني السدددلطات  ل تسدددتطيع اا واعتمدددد البملدددا  التعدددديال وفقددد

 علو البملا  )السلطة التشريعية(.اا احلكومة )السلطة التنفيذية( أ   لي  يإ
  اعتمددد املشددرع قددانونني ةدداثلني. 2012نيسددا /أبريال  5فددو ن وقبددال اعتمدداد قددانو  الع -٤1

مددن أجددال حددذ  وجددوه التمييددز الدديت كددا  ينطددوج عليهددا قددانو   2012واعتمددد قددانو  العفددو لعددام 
مجيدع الدرائم النائيدة املرتكبدة ن   بشدكال صدري   تناولإذ كا  هذا األخري ي. 1992العفو لعام 

 دو  غريها. 1992آب/أغسط   19إىل  19٨5/يناير كانو  الثاي  1الف ة املمتدة من 
لقدانو  العفدو اا نوعيداا إىل أ  هذا التعدديال ل يعددو أ  يكدو  توسديعاا وجتدر اا ارة أيض -٤2

 .1992آب/أغسط   19السابق امل رخ 
إدراج دعدددوة صدددرحية إىل إنشددداء لندددة لتقصدددي احلقدددائق واملصددداحلة علدددو قسدددني وينطدددوج  -٤3

إىل اختدداذ إجددراء يرمددي إىل التمدداو  ويدددعيكددن   أل  القددانو  ن السددابق   1992نددوعي لقددانو  
 النتهاكات والرائم اليت يتناوئا.فيما يتعلق باحلقيقة وققيق املصاحلة 

عدددديالت الددديت أدخلددد  علدددو نمدددام رومدددا األساسدددي أمدددا فيمدددا يتعلدددق بالتصدددديق علدددو الت -٤٤
  لددد  الدددوةراءفقدددد وافدددق للمحكمدددة النائيدددة الدوليدددة بشددد   جريدددة العددددوا  )تعدددديالت كمبدددال(  

سدتقدم و إىل  لد  الدولدة. املشدروع م دِّ مشروع التشريع املتعلدق بتعدديالت كمبدال وقُدبالفعال علو 
 .خلعطي  ل  الدولة موافقتبعدما ي مشاريع القوانني إىل المعية الوننية

اختدددذت سدددورينام العديدددد مدددن اسطدددوات فيمدددا يتعلدددق  شدددكلة التلدددوا بدددالزئبق ن البلدددد. و  -٤5
اسدتحداا برندامت تنمديم قطداع الدذهب ن وةارة املدوارد الطبيعيدة. ن آخدر هدذه اسطدوات  و ثل 
التقدددا ن وةارة الشددد و   املعهدددد الددونا لشددد و  البيإدددة والتنميددة ن سدددورينام  بوصدددفخل املعهددد وبددادر
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تفاقيدددة ميناماتدددا بشددد   الزئبدددق. لإجدددراء تقيددديم قدددانوي وم سسدددي   إىل 2013الداخليدددة  ن عدددام 
وبددأت احلكومددة ن إجددراءات   وأفضدو هددذا التقيدديم إىل وضدع خطددة عمددال وننيدة لتنفيددذ التفاقيددة

 التصديق عليها.
ما  منددع ومعالددة اآلثددار النامجددة وتعدد اسطددوة الدديت تقدددم ذكرهددا أول خطددوة ملموسدة لضدد -٤6

 أخرس  علو أراضي الشعوب األصلية. ار عن التلوا بالزئبق  ن مجلة آث
 وهددوالقطدداع الددذج يسددتخدم فيددخل الزئبددق   تعدددين الددذهب احلددرن والضدديق النطدداإليثددال و  -٤٧
 أكب مصدر للتلوا بالزئبق ن البلد.اا أيض
كومددددة  مددددن خددددالل بعددددئ م سسددددا ا  مددددع ومددددن املبددددادرات األخددددرس مبددددادرة تعدددداو  احل -٤٨

وترمدي ن إنار الشراكة من أجدال تعددين خدال مدن الزئبدق    منممات غري حكومية وجامعة البلد
تشددجيع ااهندداء التدددر ي لسددتخدام الزئبددق ن تعدددين الددذهب احلددرن والضدديق إىل راكة هددذه الشدد

 توعية.استخدام التقنيات اسالية من الزئبق وال تعزيزالنطاإل عن نريق 
أما فيمدا يتعلدق بتنفيدذ األحكدام الصدادرة عدن دكمدة البلددا  األمريكيدة حلقدوإل اانسدا   -٤9

  فدددم  اارادة ضدددد سدددورينام و دددعَم كالينيدددا ولوكوندددو   دددعب سددداراماكا ضدددد سدددورينامن قضدددييت  
 السياسية متوفرة لختاذ اسطوات الالةمة ن هذا الصدد.

تريد أ  بيد أ  نطاإل ونبيعة األحكام يضطر الدولة إىل توخي احلذر بقدر ما. فالدولة  -50
  بصدفة عامدة  تدو  ةمدام األمدر احلدر  علدواألحكام ب قصو قدر ةكن من املس ولية  مدع تنفذ 

 ن هذه العملية اليت أقدم  عليها ك مة. 
الشعوب األصدلية والقبليدة  وهذا احلذر مطلوب من الدولة أل  من الواض  أ   تمعات -51

   تتوصال حىت اآل  إىل اتفاإل مش ه بش   بعئ الوانب الرئيسية ن األحكام. 
فيمدا يتعلدق بالتفداإل علدو خريطدة قابلددة اا ول ريدب أ  هدذا التبداين ن املواقدف يبددو جليدد -52

وع الدولددة وهندداه يكمدن التعقيدد الددذج يندع  در اسدتغالل تلدد  اجملتمعدات لدألرض.  بشد  للتنفيدذ 
 احلدود. لتعيني وترسيماختاذ إجراءات دددة ن 
مجاعة مويوانا احلكم الصادر عن دكمة البلدا  األمريكية حلقوإل اانسا  ن قضية  أما -53

وتتندداول األجددزاء الدديت ل يددزال يتعددني تنفيددذها مددن احلكددم  اا.امددال تقريبددفقددد نفددذ بالك ضددد سددورينام
 .  عب ساراماكابالتزامن مع تنفيذ احلكم الصادر ن قضية  وهي ستنفذ  حدود األراضي ترسيم
قريدة مويواندا باعتبارهدا  عرَّفد  خطد ا قدد   جتددر اا دارة إىل أ  احملكمدة مويوانداون قضية  -5٤
تلددددد  األراضدددددي تعدددددود للسدددددكا  ملكيدددددة لقبائدددددال املدددددارو  ) تمعدددددات قبليدددددة(  ن حدددددني أ  اا ملكددددد

 الشعوب األصلية ن هذا الصدد.هناه اع اضات أعرب  عنها األصليني. و 



A/HRC/33/4 

9 GE.16-11346 

كددددبس الليددددة احملشددددركات الوبااضددددافة إىل ذلدددد   تطبددددق الشددددركات املتعددددددة النسدددديات و  -55
بالفعال مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية  ن املمارسة العملية  إذ يتعني عليهدا أ  تتشداور مدع 

 ألصلية واجملتمعات القبلية.السكا  احملليني من الشعوب ا
ن اتفددداإل بدددني  بددددور الوسددديط احلكومدددة اضدددطلع فدددي سددداراكري  علدددو سدددبيال املثدددال  ف -56

 نادل.ه الصَّ الَّ  عب ساراماكا ومُ 
 كامب.يكوفقرية  ن اتفاإل بني  ركة إيامغولد وسكا  اا وتوسط  احلكومة أيض -5٧

 التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض جلسة -باء 
 جلسددة خددالل املقدمددة التوصدديات وتددرد ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور. وفددداا  55أدىل  -5٨

 .التقرير هذا من الفرع الثاي ن التحاور
وأ دادت إندونيسديا بانضدمام سدورينام إىل البوتوكددول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفددال  -59

بشدددد   بيددددع األنفددددال واسددددتغالل األنفددددال ن البغدددداء ون املددددواد ااباحيددددة  وبوضددددع خريطددددة نريددددق 
نسدددانية  وإدخددددال بشددد   القضدددايا ال(  ووضدددع خطدددة عمدددال 201٨-201٤ملكافحدددة الجتدددار )

 سورينام تبذئا اليت أيضاا بالهود وأ ادتبات لتعزيز ةاية األنفال. تعديالت علو قانو  العقو 
  اانسا . حلقوإل الوننية امل سسة انشاء
. ولحمدد  العقوبدداتقددانو   ذفها مددنفعليدداا  حبدد يرلندددا بملغدداء عقوبددة ااعدددامآوأ ددادت  -60

العسكرج  و جع  سدورينام علدو تعديلدخل.  العقوباتإىل عقوبة ااعدام ن قانو   ورود إ ارات
تتعددارض مددع التمتددع بدداحلق ن  يكددن أ أل  البيإددة التشددريعية لسددورينام اا وأعربدد  عددن قلقهددا أيضدد

املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي  إةاء التمييز ضد كذل حرية التعبري. وأعرب  عن قلقها  
 .ومغايرج ائوية النسانية وحاملي صفات النسني

وأثنددد  إيطاليدددا علددددو حدددذ  عقوبددددة ااعددددام مددددن قدددانو  العقوبددددات  ورحبددد  باهتمددددام  -61
 اسطوات املتخذة ملكافحة عمال األنفال. بقوإل الطفال  ول سيما حبسورينام 
وردت وةيدددددرة العددددددل والشدددددرنة علدددددو بعدددددئ املسدددددائال الددددديت أثدددددريت ن جلسدددددة التحددددداور.  -62
 كدانو  10 ن أعمائدا سدتبدأ أهندا الدوةيرة أكدت اانسا   حلقوإل الوننية بامل سسة يتعلق وفيما

 .2016 ديسمب/األول
بالفعددال تتصدددس سددورينام  قالدد  إ وفيمددا يتعلددق بالجتددار باأل ددخا  وةايددة األنفددال   -63

 ئاتني املس لتني.
وفيمددا يتعلددق  سدد لة النضددمام إىل اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب وغددريه مددن ضددروب املعاملددة  -6٤
إ  الوفدد سدينقال  ةالدوةير   عقوبة القاسية أو الالإنسدانية أو املهيندة الديت أثار دا إندونيسديا  قالدال أو

تلدد  التوصددية إىل احلكومددة لبحدد  إمكانيددة النضددمام. وكددذل  األمددر بالنسددبة لالتفاقيددة الدوليددة 
 حلماية حقوإل مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. 
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ومغدايرج ائويدة ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي  وفيما يتعلق  س لة التمييز -65
 هددددد لء أ  ةالددددوةير  تيرلندددددا  أكددددددآوحدددداملي صدددددفات النسددددني  الدددديت أ دددددارت إليهددددا النسددددانية 

سددواء ن القددانو  أو بصددفة عامددة. ويُ مددال أ  تددتمكن سددورينام  ن غضددو   يواجهددو  أج  ييددز  ل
وأ دارت إىل بضع سنوات  من تقدت تقرير عن تشريع ددد يضمن ئم التمتدع حبقدوإل متسداوية. 

وإقدرار تشدريع بشد   هدذه املسد لة    موعة إثنية خمتلفدة تددين بدديانات  دىت 20فيها  سورينامأ  
لتوافدق ن اآلراء. ومدع ذلد   جتددر اا دارة إىل أ  وةارة العددل والشدرنة حيتاج إىل توفر نوع من ا

وحداملي صدفات ومغايرج ائوية النسانية تعر  حقوإل املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي 
 النسني باعتبارها من حقوإل اانسا . 

 هدذه العقوبدة إ   وفيما يتعلق بالس ال الذج نرحتخل إيطاليا بش   عقوبدة ااعددام  قالد -66
 . 2016ستلغو من قانو  العقوبات العسكرج حبلول هناية عام 

وأ دادت جامايكددا بالتعدديالت الدديت أدخلد  علددو قدانو  النسددية وااقامدة وعلددو قددانو   -6٧
التحددرا النسددي ن مكددا  العمددال وتعددديال القددانو  املدددي ملكافحددة النتخدداب؛ وبصددياغة تشددريع 

إجدداةة األمومددة ن القطدداع اسددا ؛ وصددياغة وتنفيددذ خطددة مكافحددة يددن  علددو إدخددال نمددام   ددا
لتفاقيدددة حقدددوإل  ةالختياريددد ت؛ والتوقيدددع علدددو البوتوكدددول201٧-201٤العندددف املندددز  للفددد ة 

 .اسالَّإل املشرونة النقدية التحويالت ببنامتاا أيض وأ ادت الطفال.
ييدددز ضدددد املدددرأة مدددن خدددالل اعتمددداد ونوَّهددد  ماليزيدددا بدددالهود املبذولدددة للقضددداء علدددو التم -6٨

تشريعات جديدة أو إدخال تعديالت علو القوانني املعمول هبا وتنفيذ السياسات والدبامت ذات 
إيددالء رأت أ  باامكددا  باتبدداع هنددت  ددامال ن  ددال ةايددة الطفددال. لكنهددا اا الصددلة. ونوهدد  أيضدد
املتاحددة أمددام فددر  الوصددول إىل العدالددة لالقتصددادية و  - لحالددة الجتماعيددةل مزيددد مددن الهتمددام

 األ خا  ذوج ااعاقة والشعوب األصلية وسائر الفإات الضعيفة.
وأ دددددادت ملدددددديف بانضدددددمام سددددددورينام إىل اتفاقيدددددة حقدددددوإل األ دددددخا  ذوج ااعاقددددددة  -69

وبدددالهود املبذولدددة ن إندددار مبدددادرات مكافحدددة التمييدددز ن البلدددد. وأعربددد  عدددن تقدددديرها للتددددابري 
ة إىل دعم قطاع الصحة العقلية   ا ن ذل  اسطة الوننية األخرية املتعلقدة بالصدحة العقليدة الرامي
 .201٧-2012بتنفيذ خطة لإلسكا  للف ة اا أيضاا (. وأحان  علم201٧ -2015)
 اانسدددددا  حلقدددددوإل وننيدددددة م سسدددددةا  سدددددورينام انشددددداء تقدددددديرها عدددددن املكسدددددي  وأعربددددد  -٧0

و دددجع  سدددورينام علدددو إلغددداء عقوبدددة  ااعاقدددة. ذوج األ دددخا  حقدددوإل اتفاقيدددة إىل وانضددمامها
ااعددددام مدددن قدددانو  العقوبدددات العسدددكرج. وأ دددادت بتنفيدددذ القدددانو  الرامدددي إىل احلدددد مدددن الفقدددر  
وإنشاء نمام ضما  اجتماعي مستدام  وإجراء تعديال تشدريعي لضدما  املسداواة بدني النسدني ن 

 ة بني األنفال.نقال النسية لتجنب حالت انعدام النسي
وأ اد البال األسدود بدالتزام سدورينام  كافحدة العندف املندز . وركدز علدو التعدديالت الديت  -٧1

نقدال جنسديتها إىل املتعلقدة بأدخل  علو قانو  النسية وااقامة ومساواة املرأة بالرجال ن احلقوإل 
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لندة اسدباء التابعدة ملنممدة العمدال الدوليدة ةوجها وأنفائا. وأ دار إىل الشدواغال الديت أعربد  عنهدا 
بش   األنفال ضحايا الجتار والدعارة  فطلب إىل سورينام تقدت معلومدات إضدافية عدن الهدود 

 املبذولة لضما  توافر اسدمات املناسبة ئم.
ورحدددب املغدددرب بدددالتغيريات الددديت أدخلددد  علدددو قدددانو  النسدددية وااقامدددة لضدددما  ققيدددق  -٧2

بقدددرار إلغددداء اا أيضدددبدددني النسدددني ن نقدددال النسدددية ملندددع حدددالت انعددددام النسدددية. وأ ددداد املسددداواة 
وكددذل  الرسددوم املدرسددية ن املددرحلتني البتدائيددة والثانويددة لتحسددني فددر  احلصددول علددو التعلدديم  

وننيدددة ملكافحدددة الجتدددار السددد اتيجية البدددالهود الراميدددة إىل مكافحدددة التمييدددز العنصدددرج  واعتمددداد 
 باأل خا .

وأثن  ناميبيا علو سورينام انشاء لنة تتوىل تنسيق عملية تنفيذ التوصيات املنبثقة عن  -٧3
الستعراض الدورج الشامال ومبادرات مكافحة العنف املنز   ول سيما ن إنار مشدروع تددريب 

ديال الدذج أدخدال بالتعداا التدخال ن قضايا العندف املندز ا. ورحبد  أيضداملعنو  االقيادات الدينية 
علدو قدانو  النسدية وااقامدة وباعتمداد القدانو  املتعلدق بملغداء عقوبدة ااعددام مدن  201٤ن عام 

 قانو  العقوبات.
ورحب  هولندا بملغاء عقوبة ااعدام من قانو  العقوبدات  وبمعطداء أ يدة حلقدوإل املدرأة   -٧٤

  قظ باملوافقة. وكررت  201٧-201٤لكنها لحم  أ  خطة مكافحة العنف املنز  للف ة 
التعليقات اليت أدل  هبا اللجنة املعنيدة حبقدوإل اانسدا   فحثد  سدورينام علدو إلغداء قدانو  العفدو 
والمتثال للقانو  الدو  حلقوإل اانسا  الذج يقتضي مساءلة املس ولني عن ارتكاب انتهاكات 

 جسيمة حلقوإل اانسا .
لتشددريعية وبدداسطوات املتخددذة لتحسددني حالددة حقددوإل ورحبدد  نيكدداراغوا بااصددالحات ا -٧5

سددددورينام علددددو إلغدددداء عقوبددددة ااعدددددام مددددن قددددانو  وهندددد ت اانسددددا  املكفولددددة للنسدددداء واألنفددددال. 
العقوبدددات. و دددجع  نيكددداراغوا سدددورينام علدددو مواصدددلة الهدددود  ول سددديما ن  دددالت احلدددق ن 

مثددددال النسدددداء واألنفددددال  اا ضددددعف الفإددددات األكثددددر وحقددددوإل  الصددددحة والتعلدددديم  واحلددددد مددددن الفقددددر
 والشعوب األصلية. 

تشددددريعات وسياسددددات للنهددددوض حبقددددوإل لسددددتحداا وأعربدددد  باكسددددتا  عددددن تقددددديرها  -٧6
علو لت مني الصحي األساسي ااانسا   ومنها علو سبيال املثال قانو  النسية وااقامة  وقانو  

         األنفددددددال واملددددددراهقنيالتعقددددددب  واسطددددددة الشدددددداملة بشددددددمكافحددددددة الددددددونا  وقددددددانو  الصددددددعيد 
 وخطة العمال الوننية للقضاء علو عمال األنفال.  (2012-2016)
ورحبد  بنمددا بمنشداء م سسددة وننيدة حلقددوإل اانسدا   وإلغدداء عقوبدة ااعدددام مدن قددانو   -٧٧

 العقوبات  وباملبادرات اليت اختذت ملنع العنف املنز    ا ن ذل  العنف ضد النساء.
اغواج بتعديال قدانو  النسدية وااقامدة لضدما  املسداواة بدني النسدني ن نقدال ورحب  بار  -٧٨

و جع  سورينام علو ضما  فر  األنفال الذين لن يستفيدوا مدن ذلد  التعدديال ن   النسية
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احلصددددول علددددو اسدددددمات الصددددحية والتعليميددددة. وحثدددد  سددددورينام علددددو اعتمدددداد تدددددابري ترمددددي إىل 
 الن  وإساءة معاملة النساء والجتار باأل خا . مكافحة العنف القائم علو نوع 

وأعرب  الفلبني عن تقديرها للبنامت الذج يهد  إىل توعية املدرأة بقضدية العندف املندز   -٧9
وللجهود املبذولة لتنقي  القانو  املدي مدن أجدال قسدني حقدوإل املدرأة ن العمدال. بيدد أهندا أعربد  

م العد ا  حبقدوإل الشدعوب األصدلية ووجدود حاجدة إىل ورود ادعداءات بشد   عدد إةاءعن القلدق 
 قسني فر  األنفال ن احلصول علو اسدمات التعليمية.

ورحب  البتغال بالتصديق علو البوتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بشد   بيدع  -٨0
سددية  مددا أدس إىل األنفددال واسددتغالل األنفددال ن البغدداء ون املددواد ااباحيددة  وبملغدداء الرسددوم املدر 

قسني فر  احلصول علو التعلديم  ل سديما بالنسدبة لألسدر الديت تعديش ن املندانق الداخليدة مدن 
 وننيددة م سسددة إنشدداء علددو يددن  الددذج بالتشددريعاا أيضدد ورحبدد البلددد واألسددر املعيشددية الفقددرية. 

  اانسا . حلقوإل
الشد و  وأعرب  مجهورية كوريا عن تقديرها للمبادرات والسياسدات الديت اختدذها مكتدب  -٨1

النسدانية لتعزيددز املسدداواة بددني النسددني وةايددة املددرأة مددن العنددف. وأ ددارت إىل تنمدديم دورة تدريبيددة 
 للتوعيددة بقضدية العنددف القدائم علددواا جيدد بعندوا  االتددخال ن قضددايا العندف املنددز ا بوصدفخل مثددالا 

بالقانو  املنشر للم سسة الوننية حلقوإل اانسدا  وأعربد  عدن أملهدا اا نوع الن . ونوَّه  أيض
 تتسم بالفعالية.أ  ن أ  تتمتع البنية األساسية حلقوإل اانسا  بالستقاللية و 

علدددو السددد ال املتعلدددق بامل سسدددة الوننيدددة حلقدددوإل اانسدددا   أكدددد وفدددد سدددورينام أهندددا اا ورد -٨2
ة ومتوافقدددة مدددع املبددداد  املتعلقدددة  ركدددز امل سسدددات الوننيدددة لتعزيدددز وةايدددة حقدددوإل سدددتكو  مسدددتقل

 اانسا  )مباد  باري (. 
وفيما يتعلق بقانو  العفو الذج أ دارت إليدخل هولنددا  وباا دارة إىل قدانو  العفدو األول   -٨3

وتسدتثا آخدرين. أ  تعفدو عدن بعدئ منتهكدي حقدوإل اانسدا   هدا قال الوفد إ  سورينام ل يكن
إ   وقدددانو  العفدددو الثددداي ل يثدددال مبدددادرة حكوميدددة  بدددال كدددا  مبدددادرة مدددن البملدددا . وأضدددا  قدددائالا 

سدورينام ترغدب ن إهنداء هدذا الوضدع بطريقدة إ ابيدة والشدروع ن عمليدة الوسدانة وتقصدي احلقدائق 
  اا.نتهي أيضعن نريق منممة الدول األمريكية. والقضية اليت عرض  علو احملاكم  ب أ  ت

اا وةارة العدددل والشدرنة مدد خر أنلقد  وخبصدو  العنددف املندز  وإسدداءة معاملدة األنفددال   -٨٤
إسددداءة معاملدددة األنفدددال واسدددتغالئم ن إحددددس قدددرس السدددكا  مكافحدددة بشددد   اا جتريبيددداا مشدددروع

اا نام أيضداألصليني ن الزء الغريب من البلد لتحديد املنهجيات الديت ينبغدي إعددادها. وتعتدزم سدوري
بلددددوا هددددذا ائددددد  ن لكددددن إنشدددداء م سسددددة يكددددو  هدددددفها الرئيسددددي تددددوفري احلمايددددة لألنفددددال. 

 مزيد من اسباء واألخصائيني الجتماعيني.يتطلب توفر  201٨ عام
السددنغال بالتدددابري الدديت اختددذ ا سددورينام ن إنددار متابعددة التوصدديات الدديت قبلتهددا   ورحبدد -٨5

أثناء الولة األوىل من السدتعراض الددورج الشدامال  وهدي توصديات للد  إلغداء عقوبدة ااعددام  
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  سدددنة 16وتنقددي  قدددانو  النسدددية وااقامدددة  وتددوفري الرعايدددة الصدددحية اجملانيدددة لألنفددال حدددىت سدددن 
 درات تعطي األولوية حلقوإل املرأة.واختاذ مبا

وأ ددادت سددرياليو  بددالهود املبذولددة ملكافحددة انعدددام املسدداواة بددني النسددني  و ددجع   -٨6
اا أيضد سدورينام و دجع علو التعجيال باعتماد التشريعات اليت ختول األم من  النسية ألنفائا. 

وحثدد  سددورينام علددو  اري .بددإل اانسددا  مددع مبدداد  حلقددو  الوننيددة امل سسددة توافددق ضددما  علددو
 تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الولة األوىل. 

ورحب  سلوفينيا بالهود املبذولة ن  الت حقدوإل املدرأة واملسداواة بدني النسدني وإلغداء  -٨٧
بشد   عددم إلغداء هدذه العقوبدة ل يدزال يسداورها عقوبة ااعدام من قدانو  العقوبدات  لكدن القلدق 

قدددانو  العقوبدددات العسدددكرج. ولحمددد  بقلدددق أ  سدددورينام   تصددددإل علدددو اتفاقيدددة مناهضدددة  مدددن
 يتطابق مع املعايري الدولية. اا وأ  التشريعات النائية ل تعر  التعذيب تعريف  التعذيب
وأثندد  جندددوب أفريقيدددا علدددو سدددورينام انشدددائها لندددة تتدددوىل تنفيدددذ توصددديات السدددتعراض  -٨٨

اهددود سدددورينام ن سددبيال إلغدداء عقوبدددة ااعدددام والقضدداء علدددو اا ادت أيضددالدددورج الشددامال. وأ ددد
الفقددددر. و ددددجع  سددددورينام علددددو ضددددما  مشدددداركة الشددددعوب األصددددلية والقبليددددة ن احليدددداة العامددددة 

 والسياسية مشاركة كاملة وفعالة.
وعلدو  2015وهن ت إسبانيا سدورينام علدو إجدراء انتخابدات ديقرانيدة و دفافة ن عدام  -٨9
ا ادهددا ن اآلونددة األخددرية قددانو  العقوبددات الديددد الددذج تضددمن إلغدداء عقوبددة ااعدددام. وهن  دداعتم
علدددو تصدددديقها علدددو البوتوكدددول الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوإل الطفدددال بشددد   بيدددع األنفدددال اا أيضددد

   ااباحية.واستغالل األنفال ن البغاء ون املواد 
باعتماد اس اتيجية وننية ملكافحة الجتار اا بقساورحب  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  -90

 ملبداد  وفقداا  اانسدا  حلقدوإل الوننيدة امل سسدة وليدة توسيع علو سورينام و جع باأل خا . 
ونلب  احلصدول علدو معلومدات إضدافية عدن اعتمداد تشدريعات  داملة ملكافحدة الجتدار   باري .
 التشهري.دابري  رج اختاذها الغاء جترت ن أية توع
وأ دادت ترينيددداد وتوبدداغو اهددود سددورينام ن سدبيال تعزيددز املسدداواة بددني النسددني و كددني  -91

بمنشاء نمام اجتماعي للتصدج للفقر وتوفري احلماية الجتماعيدة مدن خدالل اا املرأة. ونوَّه  أيض
قات املعا ددددات التقاعديدددددة اعتمدددداد وتنفيددددذ التشدددددريعات املتعلقددددة باحلددددد األدىن لألجدددددور واسددددتحقا

 والت مني الصحي األساسي.
يرلنددددددا الشدددددمالية بالتقددددددم احملدددددرة مندددددذ آورحبددددد  اململكدددددة املتحددددددة لبيطانيدددددا العممدددددو و  -92

السددتعراض األخددري   ددا ن ذلدد  ن  ددالت حقددوإل املددرأة ومكافحددة التمييددز وققيددق املسدداواة بددني 
الو دددي  مدددن قدددانو  غائهدددا ملبو  العقوبدددات  و النسدددني. ورحبددد  بملغددداء عقوبدددة ااعددددام مدددن قدددان

العقوبددات العسددكرج. و ددجع  سددورينام علددو مواصددلة جهودهددا مددن أجددال العدد ا  ن القددانو  
 ضما  استفادة هذه اجملتمعات من اسدمات العامة.و حبقوإل اجملتمعات األصلية ن األرض 



A/HRC/33/4 

GE.16-11346 14 

حي  ألغي    النسية  وأنرت الوليات املتحدة األمريكية علو سورينام اصالح قانو  -93
األحكددام الدديت تنطددوج علددو  ييددز ضددد املددرأة. وأعربدد  عددن قلقهددا إةاء امتندداع املدددعني العددامني عددن 

 2015العدد ا  بتوجيهددات دكمددة العدددل الددواردة ن حكمهددا الصددادر ن تشددرين الثدداي/نوفمب 
فحدة الجتدار باأل دخا   بش   عدم دستورية قدانو  العفدو  وإةاء عددم كفايدة املدوارد الالةمدة ملكا

قددال عددن تفدد ة التعلدديم االزامدي عنددد سددن  وإةاء انتهدداءواسدتخدام األنفددال ن القطدداع غددري الر دي  
 احلد األدىن لسن العمال.

و ددكرت أوروغددواج سددورينام علددو جهودهددا مددن أجددال املشدداركة ن السددتعراض. ورحبدد   -9٤
وإل الطفدددددال والتصدددددديق علدددددو البوتوكدددددول بدددددالتوقيع علدددددو البوتوكدددددولني الختيددددداريني لتفاقيدددددة حقددددد

الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوإل الطفدددال بشددد   بيدددع األنفدددال واسدددتغالل األنفدددال ن البغددداء ون املدددواد 
بتدددريب اا عددن ترحيبهددا بددالهود الراميددة إىل إعمددال حقددوإل املددرأة. وأحاندد  علمدد ااباحيددة  فضددالا 

  اانسا .موظفني للعمال ن امل سسة الوننية حلقوإل 
ونوَّهددد  مجهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة بالتصدددديق علدددو اتفاقيدددة حقدددوإل األ دددخا  ذوج  -95

الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوإل الطفدددال بشددد   بيدددع األنفدددال واسدددتغالل  وعلدددو البوتوكدددولااعاقدددة  
سددنة علددو  16األنفددال ن البغدداء ون املددواد ااباحيددة. ونوَّهدد  حبصددول مجيددع األنفددال حددىت سددن 

مدددن املرحلدددة  املسدددتوس األولاجملددداي ن املرحلدددة البتدائيدددة و الرعايدددة الصدددحية اجملانيدددة وعلدددو التعلددديم 
 . الثانوية
لزائددر بالتدددابري املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات املقدمددة خددالل السددتعراض الدددورج ورحبدد  ا -96

قوإل املرأة  ومكافحة امليادين املتعلقة حبكبرية ن اا  جهود بذل  سورينامورأت أ    األول.الشامال 
وضددما  املسدداواة بددني الرجددال واملددرأة ن  ددالت منهددا اكتسدداب النسددية. ونوَّهدد    العنددف املنددز 

اد اس اتيجية وننية ملكافحة الجتدار باأل دخا   واللتدزام بتسدوية قضدية حقدوإل الشدعوب باعتم
 األصلية ن األرض. 

وهنَّدددد ت األرجنتددددني سددددورينام علددددو ااصددددالح التشددددريعي الددددذج أفضددددو إىل إلغدددداء عقوبددددة  -9٧
 ااعدام من قانو  العقوبات.

ار باأل ددخا  وإلغدداء الرسددوم وأعربدد  أرمينيددا عددن تقددديرها لسدد اتيجية مكافحددة الجتدد -9٨
املدرسددية  مددا أدس إىل قسددني فددر  احلصددول علددو التعلدديم. ورحبدد  بددالهود املبذولددة لالعدد ا  
حبقوإل الشعوب األصلية ن األراضي. وأ دارت إىل عددد مدن الصدكوه الدوليدة األساسدية حلقدوإل 

 اانسا  اليت   يصدإل عليها بعد. 
قددانو  العقوبددات  علددو إثددر اللتزامددات الدديت  مددنة ااعدددام ونوَّهدد  أسدد اليا بملغدداء عقوبدد -99

إةاء تعليدددق ل يدددزال يسددداورها . لكدددن القلدددق 2011قطعددد  ن السدددتعراض الددددورج الشدددامال لعدددام 
من املتهمني معخل لرتكاب عمليات قتدال خدارج القضداء ن اا  خص 22وداكمة الرئي  بوتريو 
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عددن قلقهددا إةاء إ ددرا  وةارة اا عربدد  أيضددوأ اا.سياسددياا معارضدد 15ذهددب ضددحيتها  19٨2عددام 
 الش و  الداخلية علو امل سسة الوننية حلقوإل اانسا .

ورحبدد  أذربيجددا  بملغدداء عقوبددة ااعدددام مددن قددانو  العقوبددات  وبالسدد اتيجية الوننيددة  -100
الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بش    علو البوتوكولملكافحة الجتار باأل خا   والتصديق 

ورحبددد  بقدددرار تعدددديال قدددانو    ااباحيدددة.بيدددع األنفدددال واسدددتغالل األنفدددال ن البغددداء ون املدددواد 
 النسية وااقامة لضما  املساواة بني النسني ن نقال النسية.

وأثن  جزر البهاما علو سورينام لهودها ن سبيال تعزيدز حقدوإل اانسدا    دا ن ذلد   -101
ودعددم اجملتمددع   النسددني  والجتددار باأل ددخا   وةايددة األنفددال ققيددق املسدداواة بددني تن  ددال

املدددي  وهددي جهددود تبددذل ن سددياإل وضددع مددا  صددعب. ونلبدد  معلومددات عددن السدد اتيجيات 
 اليت  رج تنفيذها لزيادة مشاركة املرأة ن السياسة وصنع القرار. 

. الشدددددامال الددددددورج السدددددتعراض توصددددديات لتنفيدددددذ لندددددة إنشددددداء علدددددو بربدددددادوو وأثنددددد  -102
و ددجع  كددذل  علددو إنشدداء م سسددة وننيددة حلقددوإل اانسددا  تتمتددع بالسددتقاللية وفقدداا ملبدداد  

باري . وحث  سورينام علو التصدديق علدو البوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفدال بشد   
 األمدددم هيإدددات مدددع التعددداو  مواصدددلة علدددو و دددجع  ا ددد اه األنفدددال ن املناةعدددات املسدددلحة. 

 هود ملكافحة الجتار باأل خا . ال وبذل املتحدة
لتوصددية كاندد  قددد قدددمتها ن السددتعراض اا ورحبدد  بلجيكددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام  وفقدد -103

بتعهد سدورينام بملغداء عقوبدة ااعددام مدن قدانو  العقوبدات اا الدورج الشامال األخري. ونوَّه  أيض
بددة البدنيدددة ن القدددانو   ودعددد  إىل تنمدديم ةدددالت توعيدددة بشددد   العسددكرج. ورحبددد  حبمدددر العقو 

 العقوبة البدنية. وأعرب  عن قلقها إةاء استمرار ظاهرة عمال األنفال ن املنانق الريفية. 
قدددانو  العقوبدددات علدددو تعدددديال إدخدددال وأثنددد  الباةيدددال علدددو سدددورينام لقيامهدددا  دددا يلدددي:  -10٤

علددو اتفاقيددة حقددوإل األ ددخا  ذوج ااعاقددة؛ واختدداذ يقضددي بملغدداء عقوبددة ااعدددام؛ والتصددديق 
تحقيق املساواة بني النسني ومس لة العنف ضد املرأة وحقوإل األ خا  املصدابني تتعلق بتدابري 

والتدددابري  2016-2012/اايدة؛ واعتمدداد اسطددة ااةائيددة للفدد ة ةبفددريوو نقدد  املناعددة البشددري
 للحماية الجتماعية.القانونية الرامية إىل إنشاء نمام ونا 

و ددددجع  كندددددا علددددو توسدددديع نطدددداإل إلغدددداء عقوبددددة ااعدددددام ليشددددمال قددددانو  العقوبددددات  -105
العسددددكرج. ورحبدددد  باعتمدددداد سددددورينام خريطددددة الطريددددق املتعلقددددة  كافحددددة الجتددددار باأل ددددخا  

لددو وضددع تدددابري ةايددة ع بشددكال فعددال إىل العمددال و ددجع  علددو املسددارعة  (201٨ -201٤)
 اا.تستهد  األ خا  املهمشني واألكثر ضعفملموسة 
ن السددددنوات املاضددددية ن اجملددددالت  الددددذج لددددوحظتقدددددم للوأعربدددد   دددديلي عددددن تقددددديرها  -106

د   كددددددني املددددددرأة وتعزيددددددز مشدددددداركتها ن احليدددددداة السياسددددددية هبددددددامل سسددددددية والقانونيددددددة والسياسددددددية 
 .والقتصادية. ونوَّه  بزيادة مشاركة املرأة ن البملا 
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وأعربدد  الصددني عددن تقدددديرها لإلجددراءات الدديت اختددذ ا سدددورينام مددن أجددال تعزيددز التنميدددة  -10٧
الوئددام بددني ااثنيددات. ورحبدد  بانضددمامها إىل اتفاقيددة وإ دداعة القتصددادية والجتماعيددة املسددتدامة 
سددداواة بدددني امل وتعزيددز املندددز  العندددف ملكافحددة ةدددالت وبتنمددديمحقددوإل األ دددخا  ذوج ااعاقددة؛ 

 ؛ومشدداركة املددرأة ن احليدداة السياسدية؛ وخبطددة العمددال الوننيددة للقضداء علددو عمددال األنفددال النسدني
 ة. اجملاني الطبية الرعاية وتوفري
وألقدد  كولومبيددا الضددوء علددو التددزام سددورينام بملغدداء عقوبددة ااعدددام. وعرضدد  كولومبيددا  -10٨

 وعدم التمييز.  والصحة إنالع سورينام علو جتربتها فيما خي  الشعوب األصلية  والتعليم 
ورد وفدددد سدددورينام علدددو السددد ال الدددذج نرحتدددخل أرمينيدددا بشددد   النضدددمام إىل اتفاقيدددة مندددع  -109
فقدددال إ  امل سسدددة الوننيدددة التعدددذيب  اابدددادة الماعيدددة واملعاقبدددة عليهدددا واتفاقيدددة مناهضدددة جريدددة 

 حلقوإل اانسا  املزمع إنشاؤها ستدرو األمر. 
سدنة  قدال إ  سدن الرضدا املنصدو  عليدخل ن  1٨دىن لسدن الدزواج إىل وعن رفع احلدد األ -110

بالنسدبة للفتيددات سددنة  15إىل  13  فرفددع مدن 2003القدانو  املدددي قدد أعيددد النمدر فيددخل ن عدام 
سددنة بالنسددبة للفتيددا . وقددد اقدد ح ن مشددروع التشددريع احلددا  رفددع هددذه السددن  1٧إىل  15ومددن 
 لتفاقية حقوإل الطفال. اا والفتيات علو حد سواء  وفقبالنسبة للفتيا  سنة  1٨ إىل

وفيما يتعلق بالس ال الذج نرحتخل أس اليا بش   حالدة املثليدات واملثليدني ومزدوجدي امليدال  -111
النسددي ومغددايرج ائويددة النسددانية وحدداملي صددفات النسددني  قددال إ  سددورينام تسددعو إىل ةيددادة 

  موعة إثنية.  20أكثر من يق القبول لدس ققالوعي  رغم أهنا تواجخل صعوبات ن 
مكافحدددة علدددو بيدددا  الوليدددات املتحددددة  أفددداد الوفدددد بددد   سدددورينام أنشددد ت وحددددة اا ورد -112

ونفددذت بددرامت لتوعيددة أفددراد الشددرنة بشدد   عدددم معاملددة ن جهدداة الشددرنة  الجتددار باأل ددخا  
واء النسدداء واألنفددال مددن ضددحايا إ  سددورينام لددديها مالجددر ايدداا اجملرمني. وقددال أيضددكددالضددحايا  

 الجتار وإهنا بصدد إنشاء أماكن ايواء الضحايا من الذكور.
قطددداع تعددددين ن    دددا ن ذلددد  ن القتصددداد غدددري الر دددي وفيمدددا يتعلدددق بعمدددال األنفدددال -113

الذهب الضيق النطاإل  قال إ  من األ ية  كا  أ  نعلم أ  األنفال ن سدورينام يعملدو  لددس 
خددالل العطددالت املدرسددية. وهددذه ثقافددة سددائدة ن سددورينام. بيددد أ  احلكومددة تعمددال علددو  آبددائهم

 إنفاذ القانو  املتعلق بسن التعليم االزامي.
وفيمدددا يتعلدددق بالتعليقدددات الددديت قددددمتها الوليدددات املتحددددة بشددد   نمدددام العدالدددة  أكددددت  -11٤

العدالدددددة ن سدددددورينام ل يتمتدددددع  الدددددوةيرة أهندددددا ل يكدددددن أ  تقبدددددال البيدددددا  الدددددذج يدددددوحي بددددد   نمدددددام
  اا.بالستقاللية  أل  هذا األمر لي  صحيح

وأعربددد  عدددن أملهدددا ن أ  يبددددأ سدددنة  16فع إىل  ُ وقالددد  إ  سدددن التعلددديم االزامدددي سددد -115
 سريا  هذا القانو  ن العام القادم.
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أثنداء بدالغني وفيما يتعلدق بتوصدية ترينيدداد وتوبداغو الديت تددعو إىل فصدال األحدداا عدن ال -116
بيد أ  األحداا حيتجزو    مبىن منفصالا  الحتجاة  قال  إ  إصالحية األحداا ل  ل  بعد

  عزل عن البالغني. 
لو التعليم  حسدن  سدورينام ن احلصول عأل خا  ذوج ااعاقة بفر  اوفيما يتعلق  -11٧
ملرحلددددة ب  علددددو اانصدددد نيالتحسددددجهددددود     ددددا ن ذلدددد  ن املنددددانق الريفيددددة  لكددددنالفددددر هددددذه 

 البتدائية. 
املسداواة بددني مدا يتعلدق بتحقيدق وهند ت كوسدتاريكا سدورينام علدو التقددم الددذج أحرةتدخل في -11٨

. وبااضدددافة إىل تلددد  2015ةلدددة عدددام تنمددديم القدددرار  مدددن قبيدددال  والقددددرة علدددو صدددنعالنسدددني  
لتثقيف ن  ددددال بدددداسددددورينام واع فدددد  باهتمدددام املبدددادرة  لحمدددد  أ  مشدددداركة املدددرأة قددددد ةادت. 

مالحمدات لندة  إىلاا قلدق أيضدأ دارت بحقوإل اانسدا  والتددريب علدو املسداواة بدني النسدني. و 
 القضاء علو التمييز العنصرج بش   حالة الشعوب األصلية ن سورينام.

سدورينام. مثدال  ج  تمدع متعددد األعدراإل واألديدا أتواجخل بالتحديات اليت وسلم  كوبا  -119
كافحددة أوجددخل عدددم املسدداواة بددني النسددني ن املنددزل واجملتمددع  مددن قبيددال املبذولددة ملهود وهدد  بددالون

ةدددددالت التوعيدددددة. وسدددددلط  الضدددددوء علدددددو التقددددددم احملدددددرة تنمددددديم تددددددريب املدددددوظفني العمدددددوميني و 
اسدتمرار الجتدار باأل دخا  واحلدد مدن الفقدر. وأ دارت إىل مكافحدة يتعلق حبقدوإل الطفدال و  فيما

 حبقوإل الشعوب األصلية.فيما يتعلق ات ديوجود ق
وأ دادت الدداةره بسدورينام لتصددديقها علدو معمدم الصددكوه األساسدية حلقدوإل اانسددا   -120
علو اتفاقية مناهضة أسف  لعدم تصديق سورينام تقارير إىل هيإات املعاهدات. لكنها  وتقديها

 اتفاقيددة وأبددرةت اسددتعداد مبددادرةفيهددا. اا التعددذيب  وأعربدد  عددن أملهددا ن أ  تصددب  سددورينام نرفدد
   املس لة. هذه ن إحراة تقدم خبصو  سورينام لدراسة سبال مساعدة التعذيب مناهضة
  ةالبدنيدد العقوبددةالتشددريعي فيمددا يتعلددق بملغدداء ن اجملددال تقدددم محراة إكددوادور بدد وسددلم  -121

  وغري ذل  مدن أ دكال العندف ضدد األنفدال. ووجهد  النتبداه بشدكال خدا   وعمال األنفال
إىل املكتددب املنشدد  ملعالددة القضددايا النسددانية؛ وتددوفري التدددريب بشدد   التشددريعات الوننيددة املتعلقددة 
بدالعنف املندز  واملسدائال النسددانية؛ والتعداو  مدع اجملتمددع املددي مدن أجددال تشدجيع املشداريع الراميددة 

 املرأة ن اجملالت الجتماعية والسياسية والقتصادية.إىل  كني 
املسدداواة بددني النسددني  تحقيددق ورحبدد  مصددر بددالهود الدديت بددذلتها سددورينام فيمددا يتعلددق ب -122
ن ذلدد  تعددديال قددانو  النسددية وااقامددة والتدددابري املتخددذة ملكافحددة الجتددار باأل ددخا . كمددا   ددا

عدم املساواة بني الرجال والنساء ن سوإل العمال  وأعرب  لأوجخل رحب  باع ا  سورينام بوجود 
 .القائمةسورينام التحديات تواجخل عن أملها ن أ  

إىل مواصدددلة إصدددالحا ا مدددن  هددداورحبددد  فرنسدددا بملغددداء عقوبدددة ااعددددام ن سدددورينام ودعت -123
 أجال الح ام الكامال حلقوإل اانسا . 
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سددورينام  بدداعتزام ونوهدد  العقوبددات مددن قددانو  ورحبدد  جورجيددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام  -12٤
إلغددداء عقوبدددة ااعددددام مدددن قدددانو  العقوبدددات العسدددكرج. ورحبددد  جورجيدددا بتنقدددي  قدددانو  النسدددية 

ضددرورة اختدداذ مزيددد مددن اسطددوات الغدداء  وأ ددارت إىلوااقامددة بغيددة كفالددة املسدداواة بددني النسددني  
 ية.األحكام التمييزية ضد املرأة ن التشريعات احملل

وأثنددد  أملانيدددا علدددو سدددورينام الغائهدددا عقوبدددة ااعددددام مدددن قدددانو  العقوبدددات وقالددد  إهندددا  -125
يسدداورها زال القلددق يددل و مددن خددالل إصددالح قددانو  العقوبددات العسددكرج. اا تتطلددع إىل إلغائهددا  امدد

كمددددة الدددددول األمريكيددددة حلقددددوإل حمل تنفيددددذ حكمددددنيإةاء احلاجددددة إىل إيددددالء املزيددددد مددددن الهتمددددام ل
 قوإل الطفال.حلالحتجاة السابق للمحاكمة  و ملس لة اانسا   و 
ورحبد  غانددا بداسطوات املتخددذة فيمدا يتعلددق بتعزيددز املسداواة بددني النسدني و كددني املددرأة   -126
والجتماعية والثقافيدة  القتصاديةاحلقوإل الجتار باأل خا   واحلد من الفقر  وتعزيز مكافحة و 

ملبدداد  بدداري . لكنهددا اا م سسددة وننيددة مسددتقلة حلقددوإل اانسددا  وفقدد  وإنشدداء للفإددات الضددعيفة
  الدراسية.أعرب  عن القلق لعدم إدراج التدريب والتثقيف ن  ال حقوإل اانسا  ن املناهت 

وأ ددارت غواتيمدددال إىل اسطدددوات الدديت اختدددذ ا سدددورينام مدددن أجددال تعزيدددز وةايدددة واحددد ام  -12٧
 األ خا . حقوإل اانسا  األساسية لميع

وهند ت هدداييت سدورينام علددو تقريرهددا الدونا الشددامال والواسددع النطداإل  ولحمدد  التقدددم  -12٨
 احملرة ن  الت حقوإل املرأة والطفال.

وهندددد ت هندددددوراو سددددورينام علددددو قرارهددددا إلغدددداء عقوبددددة ااعدددددام مددددن قددددانو  العقوبددددات.  -129
يددداة ن قدددانو  العقوبدددات العسدددكرج و دددجع  سدددورينام علدددو جتسددديد موقفهدددا املتعلدددق بددداحلق ن احل

ورحبدد  بالتقدددم الددذج أحرةتددخل سددورينام علددو مسددتوس البنيددة التحتيددة امل سسددية  مددن خددالل  اا.أيضدد
 دعمها لسورينام.ااعراب عن إنشاء م سسة وننية حلقوإل اانسا . وكررت 

وحقدددددوإل  وأ ددددارت ائنددددد إىل التدددددابري اا ابيددددة املتعلقدددددة بعدددددم املسدددداواة بددددني النسددددني  -130
األنفددال واسدددتغالئم العتددداء علددو األ ددخا  ذوج ااعاقددة  وااجددراءات الراميددة إىل مكافحدددة 

الدذج قيدال ن التقريدر الدونا إندخل مدن املعلومدات عدن الدنهت املتعددد األوجدخل اا ونلب  مزيدد اا.جنسي
قددددانو  لتصدددددج للتمييدددز النسدددداي. و ددددجع  سدددورينام علددددو مواصددددلة التنفيدددذ الفعددددال لُمتَّبدددع ن ا

 مكافحة العنف املنز  والهود الرامية إىل قسني فر  حصول أنفال القبائال علو التعليم. 
بلدددده علدددو و ددد     القدددول بدددوفيمدددا يتعلدددق حبالدددة  دددعب سددداراماكا  كدددرر وفدددد سدددورينام  -131

يواندددا امو إذ نسدددب   كدددماحلن  ارتكبددد  خطددد   إل أ  احملكمدددة يوانددداامو تنفيدددذ حكدددم النتهددداء مدددن 
وهددذا األمدددر يطدددرح صدددلية. األشددعوب لل ن الواقدددعهدددذه األرض تعددود  املدددارو   ن حددني أ  لقبائددال

احلكومدة مناقشدات  وقدد عقددتتلدف. فداألمر خم  بسداراماكالحكم املتعلق بالنسبة لمشكلة. أما 
حملكمددة قددد يدد دج إىل أعمدددال بالشدددكال الددذج قبِّددذه ا مددع قبائددال سدداراماكا  أل  ترسدديم األراضددي
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 إىل سداراماكاحكدم ينبغدي ال يد  ن تنفيدذ نزاع بني الماعات ااثنيدة. ولدذل   نشوب  غب و 
 حني التوصال إىل اتفاإل مع قبائال  عب ساراماكا ااثنيت عشرة. 

 ون استام   كر الوفد مجيع الوفود علو ما أبدتخل من دعم وما قدمتخل من توصيات.  -132

 **و/أو توصيات استنتاجات -ثانياا  

وهتتي  التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا درستتس ستتورينام  -133
  :هابتأييد تحظى

التوقيع والتصديق علتى الرروتووتوا االيتيتاري الثتاني الملحتق بالع تد  133-1
التتدولي الصتتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام 

 (؛ )بلجيكا
الرروتووتتوا االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي التصتتديق علتتى  133-2

الصال بالحقوق المدنية والسياسيةل ال تادع ولتى ولاتاء عقوبتة اإلعتدام )أستتراليا( 
 ؛ )بنما( )الجرل األسود( )فرنسا( )ووستاريكا(  ()الررتااا
النظر في االنضمام ولى الرروتوووا االيتيتاري الثتاني الملحتق بالع تد  133-3
ي الصتتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام التتدول

 بالع تد الملحق الثاني االيتياري الرروتوووا ولى االنضمام في النظر (؛ )األرجنتين
اإلعتتدام ل بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة الصتتا التتدولي

  )أوروغواي(؛
التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي  ٤-133

الصال بالحقوق المدنية والسياسية واتصاذ جميع الصطوات الالزمة إللاتاء عقوبتة 
 (؛ العسكري )ويطاليا قانونالاإلعدام من 

 الصتكو  الدوليتة األساستيةل بمتا في تا اتفاقيتة على والتصديق التوقيع 133-5
 أو الالونستانية أو القاستية العقوبتة أو المعاملتة ضترو  متن وغير  يبالتعذ مناهضة
 سيراليون(؛ ) الم ينة
التوقيتع والتصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتة التعتتذيب وغيتتر  متتن ضتترو   133-6

 (؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة )ويطاليا
االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  من ضرو  المعاملة أو  ٧-133

 علتى والتصتديق ؛ )وندا()غانا( العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة )أرمينيا( 

__________ 

 .التوصيات  قرر الستنتاجات و/أو  **
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 أو القاستتتتية العقوبتتتتة أو المعاملتتتتة ضتتتترو  متتتتن وغيتتتتر  التعتتتتذيب مناهضتتتتة اتفاقيتتتتة
)التتتتتدانمر (  اا(وغستتتتتالفية ستتتتتابقالم ينتتتتتةل )جم وريتتتتتة مقتتتتتدونيا الي أو الالونستتتتتانية

 (؛ يرلندا الشماليةآ)المملكة المتحدة لرريطانيا العظمى و 
المستتتارعة ولتتتى التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب وغيتتتر  متتتن  ٨-133

 ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة )غواتيماال(؛
التصديق علتى اتفاقيتة مناهضتة التعتذيب وغيتر   في اتجا اا قدمالدفع  133-9

 (؛ من ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة )شيلي
 ضترو  متن وغيتر  التعتذيب مناهضتة اتفاقية على التصديق في النظر 133-10

 فتتتتي النظتتتترو الفلرتتتتين(؛ ) الم ينتتتتة أو الالونستتتتانية أو القاستتتتية العقوبتتتتة أو المعاملتتتتة
 العقوبتتتة أو المعاملتتتة ضتتترو  متتتن وغيتتتر  التعتتتذيب مناهضتتتة االنضتتتمام ولتتتى اتفاقيتتتة

 أوروغواي(؛ ) الم ينة أو الالونسانية أو القاسية
االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  من ضرو  المعاملة أو  133-11

لتتتتتتذل  اا ومواءمتتتتتتة تشتتتتتتريعات ا وفقتتتتتتينتتتتتتة العقوبتتتتتتة القاستتتتتتية أو الالونستتتتتتانية أو الم 
 (؛ )سلوفينيا
االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  من ضرو  المعاملة أو  133-12

العقوبتتتة القاستتتية أو الالونستتتانية أو الم ينتتتة وولتتتى الرروتووتتتوا االيتيتتتاري التفاقيتتتة 
 حقوق الطفل بشأن اشترا  األطفاا في المنازعات المسلحة )فرنسا(؛

التوقيتتتتع والتصتتتتديق علتتتتى الصتتتتكو  الدوليتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان التتتتتي  133-13
في تتا بعتتدل ال ستتيما الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل اا تصتترط طرفتت لتت 

 )وسرانيا(؛اا بشأن اشترا  األطفاا في المنازعات المسلحةل وهو ما أوصي به سابق
التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل بشتتأن التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري  133-1٤

 اشترا  األطفاا في المنازعات المسلحة )ويطاليا(؛
التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق المستتارعة ولتتى  133-15

 الطفل بشأن اشترا  األطفاا في المنازعات المسلحة )غواتيماال(؛
حقتوق الطفتل  النظر في التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية 133-16

 (؛ بشأن اشترا  األطفاا في المنازعات المسلحة )جزر الراهاما
 (؛ التصديق على اتفاقية حقوق األشصال ذوي اإلعاقة )هندوراس 133-1٧
التصديق علتى اتفاقيتة حقتوق األشتصال ذوي اإلعاقتة المسارعة ولى  133-1٨

 (؛ )غواتيماال
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األشتتتصال ذوي اإلعاقتتتة  النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة حقتتتوق 133-19
 (؛ )وووادور
مواصتتلة وتستتريع الج تتود الراميتتة ولتتى التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق  133-20

 (؛ األشصال ذوي اإلعاقة )جزر الراهاما
اغتنتتام فرصتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتصال ذوي اإلعاقتتة  133-21

 عاقة )الصين(؛لتحسين الضمان االجتماعي والصدمات العامة لألشصال ذوي اإل
والمعاقرتتة علي تتا  الجماعيتتة اإلبتتادة جريمتتة منتتع اتفاقيتتة ولتتى االنضتتمام 133-22

 علي تتا والمعاقرتتة الجماعيتتة اإلبتتادة جريمتتة منتتع اتفاقيتتة علتتىوالتصتتديق (؛ )أرمينيتتا
 غانا(؛ )

 لدستور سوريناماا تسريع اعتماد قانون ونشاء المحكمة الدستورية وفق 133-23
 )مصر(؛
إنشتاء محكمتة بالتعجيلل على النحو المنصول عليته فتي الدستتورل  133-2٤

بين ا استعراض مدى توافق القانون التوطني من دستورية تتمتع بجملة ايتصاصات 
 مع الصكو  الدولية لحقوق اإلنسان )غواتيماال(؛

مواصتتلة توطيتتتد السياستتتات المجتمعيتتتة اإليجابيتتتة لصتتتالط القطاعتتتات  133-25
 الضعيفةل ال سيما األطفاا والمراهقون )جم ورية فنزويال الروليفارية(؛

 لمشتتتتتاروة الشتتتتترا ات فيمتتتتتا يتعلتتتتتق بتحستتتتتينوديتتتتتاا  المضتتتتتي فتتتتتي 133-26
جتماعيتتتة وقتتتدرت   علتتتى تنظتتتي  المشتتتاريعل والمشتتتاريع اال لوتعلتتتيم   لوتمكيتتتن  

 الصاصة ب   )ماليزيا(؛
قتتتتتتاا لمرتتتتتتاد  بتتتتتتاريس ونشتتتتتتاء مطسستتتتتتة وطنيتتتتتتة لحقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان وف 133-2٧

 بتتتتاريس لمرتتتتاد  وفقتتتتاا  اإلنستتتتان لحقتتتتوق وطنيتتتتة مطسستتتتة ونشتتتتاء (؛ )ووستتتتتاريكا
 ؛ (جورجيا) باوستان()

لمرتتاد  بتتاريس اا ونشتتاء مطسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان وفقتت 133-2٨
 (؛ )أستراليا
النظر في ونشاء مطسسة وطنية لحقوق اإلنستان وفقتاا لمرتاد  بتاريس  133-29
 (؛ )ال ند
 الوطنية لحقوق اإلنسان )مصر(؛ المطسسةاستقالا  تعزيز 133-30
ت ا الوطنيتة لحقتوق اونشتاء مطسستاالمتثاا لمراد  باريس فتي ضمان  133-31

 اإلنسان )ماليزيا(؛
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اتصاذ جميع التدابير الالزمة إلنشتاء مطسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان  133-32
 (؛ لمراد  باريس )فرنسااا وفق
اتصتتتتاذ جميتتتتع التتتتتدابير الالزمتتتتة لضتتتتمان امتثتتتتاا مطسستتتتت ا الوطنيتتتتة  133-33

 (؛ لمراد  باريس )الررتااااا تام لحقوق اإلنسان امتثاالا 
تكتتون مستتتقلة وتملتت  واليتتة ونشتتاء مطسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  133-3٤

 (؛ عزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقاا لمراد  باريس )جنو  أفريقياواسعة لت
منط المطسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المزمتع ونشتااها واليتة واستعة  133-35

 لمراد  باريس )جم ورية ووريا(؛اا تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقل
مواصلة الج ود الرامية ولى تعزيز مطسسات حقتوق اإلنستان ومواءمتة  133-36

 المار (؛التشريعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق اإلنسان التي هي طرع في ا )
اتصتتتتاذ جميتتتتع التتتتتدابير الالزمتتتتة إلدرال حقتتتتوق اإلنستتتتان والتثقيتتتتف  133-3٧

الجنساني في المناهج المدرسية للمساعدة فتي تعزيتز التوعي بحقتوق اإلنستان فتي 
 سورينام )غانا(؛

تنفيتتتذ بتتترامج تثقيفيتتتة فتتتي مجتتتاا حقتتتوق اإلنستتتان لفا تتتدة المتتتو فين  133-3٨
الحكوميينل بمن في   مو فو ونفاذ القانونل من أجل تفادي العنف والتمييتز علتى 

 الفئات الضعيفة )وولومريا(؛وزاء أي أساس وانل ال سيما 
مواصتتتلة تعاون تتتا متتتع ال يئتتتات والصتتتكو  الدوليتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  133-39

 )المار (؛
ألمتت  المتحتتدة التابعتتة لمواصتتلة تعاون تتا متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان  ٤0-133

 (؛ )أذربيجان
الع تتتد التتتدولي الصتتتال بتتتالحقوق  بموجتتتبتقتتتدي  تقاريرهتتتا المتتتتأيرة  ٤1-133

 (؛ االقتصادية واالجتماعية والثقافية )سيراليون
 (؛ مواصلة تعزيز تمكين المرأة )باوستان ٤2-133
 الثارات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة )ناميريا(؛ معالجةمواصلة  ٤3-133
 ومعالجتتتةمواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة ولتتتى تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق المتتترأة  ٤٤-133

 الثارات التشريعية المتصلة ب ذ  المسألة )جورجيا(؛
القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد  ب تتدعملموستتة اتصتتاذ وجتتراءات مواصتتلة  ٤5-133

 المرأة وتحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين )ووبا(؛



A/HRC/33/4 

23 GE.16-11346 

تعزيتز المستاواة بتين الرجتل والمترأةل واتصتاذ العمل بشكل فعاا على  ٤6-133
 )فرنسا(؛باألشصال جميع التدابير الالزمة لمكافحة العنف ضد المرأة واالتجار 

السياستي الميتدانين اعتماد تدابير ملموسة لتعزيتز مشتاروة المترأة فتي  ٤٧-133
 ؛(سلوفينيا) والعام
بصتتفة التتتدابير اإليجابيتتةل تشتتمل  اعتمتتاد سياستتات عامتتة المضتتي فتتي ٤٨-133

السياستي والعتام الميتدانين متن أجتل زيتادة مشتاروة المترأة فتي مطقتة وذا لزم األمرل 
 )شيلي(؛
اا استتنادات فعالة لتعزيز المستاواة بتين الجنستين تصمي  وتنفيذ سياس ٤9-133
 أثرها )المكسي (؛ لقياسمطشرات ووحصاءات  ولى
تعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين فتتي القتتانون وفتتي الممارستتة متتن أجتتل  133-50

 زيادة مشاروة المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية للرلد )باراغواي(؛
متن المشتاروة المترأة لتمكتين تنفيذ برامج موج ة نحو تحقيق النتا ج  133-51

 في قوة العمل وفي المجاا السياسي )ملديف(؛
حمتتتالت إلذوتتتاء التتتوعي متتتن أجتتتل تعزيتتتز التكتتتافط بتتتين المتتترأة تنفيتتتذ  133-52

والرجتتل فتتي الفتترل والمستتطوليات فتتي المجتتالين الصتتال والعتتام علتتى حتتد ستتواء 
 )بنما(؛
ت توعيتة تتعلتق بالتكتافط بتين الرجتل والمترأة فتي الفترل تنظي  حمتال 133-53

والمسطولياتل من أجل ولااء التمييز على أساس نوع الجتنس وزيتادة تمثيتل المترأة 
 في مناصب المسطولية )وسرانيا(؛

اتصاذ التدابير المناسرة لضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييتز  133-5٤
ستيما مشتاروة المترأة فتي العمليتة الديمقراطيتة ضد المرأة في جميع المجاالتل ال 

 في سوق العمل )هندوراس(؛ القا   على نوع الجنسوالقضاء على التمييز 
وضتمان  لتطريتق مرتدأ عتدم التمييتزاا تمامتسن تشريعات شتاملة تكفتل  133-55

بجميتتع حقتتوق اإلنستتان )جنتتو   تمتتتع وتتل فتترد متتن أفتتراد المجتمتتع تمتعتتاا وتتامالا 
 (؛ أفريقيا
اتصتتاذ جميتتع الصطتتوات الالزمتتة العتمتتاد التتتدابير التشتتريعية وتتتدابير  133-56

أيرى لتطريق حظر صتريط للتمييتز علتى أستاس الميتل الجنستي وال ويتة الجنستانية 
 )هولندا(؛
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لتمييتتز ضتتد المثليتتتات لعلتتى وجتتته التحديتتد  تتصتتدى ستتن تشتتريعات 133-5٧
جنستتانية وحتتاملي صتتفات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة ال

 الجنسين )أستراليا(؛
التمييتتز علتتى أستتاس الميتتل الجنستتي أو  لمنتتعتشتتريع يتتال  اعتمتتاد 133-5٨

 (؛ ال وية الجنسانية )شيلي
الحمايتتتتة  لكتتتتي يتتتتوفر اإلطتتتتار القتتتتانوني للرلتتتتد اتصتتتتاذ يطتتتتوات فعالتتتتة 133-59

ية انجنستتحقتتوق المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة الل
 وحاملي صفات الجنسين )الررازيل(؛

تكثيتتتف التتتتدابير الراميتتتة ولتتتى منتتتع العنتتتف ضتتتد المثليتتتات والمثليتتتين  133-60
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين 

 )شيلي(؛مرتكريه ومعاقرة 
متتن    العتتاملين لوضتتع وتنفيتتذ بتترامج تدريريتتة لفا تتدة ضتترا  الشتترطة 133-61

من أجل التصدي للوص  والتمييز ضد المثليتات والمثليتين ومزدوجتي  لالمتدربينو 
 يرلندا(؛آالميل الجنسي وماايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )

 تستتتتتريع ج ودهتتتتتا الراميتتتتتة ولتتتتتى ولاتتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام ولاتتتتتاء وتتتتتامالا  133-62
 )سلوفينيا(؛

عتتتدام بمتتتا يشتتتمل ولااءهتتتا متتتن قتتتانون توستتتيع نطتتتاق ولاتتتاء عقوبتتتة اإل 133-63
 العسكري )وسرانيا(؛القضاء 
فتي  عن طريتق النظترمكافحة التعذيب لتعزيز اإلطار القانوني الوطني  133-6٤

 االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب )وندونيسيا(؛
 تحسين األوضاع في السجون )السنااا(؛ 133-65
 (؛ السابق للمحاومة )ألمانياتحسين األوضاع في مرافق االحتجاز  133-66
مواصتتتلة ج ودهتتتا الراميتتتة ولتتتى تعزيتتتز حقتتتوق المتتترأةل ال ستتتيما متتتن أجتتتل  133-6٧

 ؛اا(القضاء على جميع أشكاا العنف ضد المرأة )جم ورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق
من أجل ضمان التنفيتذ الفعتاا لقتانون بناءة اتصاذ تدابير  المضي في 133-6٨

 )ناميريا(؛ 2009المنزلي لعام مكافحة العنف 
 المستتاءلة عتتن ضتتمانالنظتتر فتتي تتتوفير التتتدريب المنتتتظ  علتتى أهميتتة  133-69

ووصتتوا الضتتحايا ولتتى العدالتتةل ال ستتيما  القتتا   علتتى نتتوع الجتتنسالعنتتف  ممارستتة
تدريب متو في ونفتاذ القتانون والمتو فين القضتا يينل بمتن فتي   المتدعون العتامون 

 )جم ورية ووريا(؛
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المتعلقتتتتة بالتصتتتتدي الحمايتتتتة والرتتتترامج أوجتتتته تعزيتتتتز وتوستتتتيع نطتتتتاق  ٧0-133
واالستتاالا الجنستي لألطفتاال بمتا يشتمل ضتحايا  القا   على نوع الجنسلعنف ل

عتن وصتول   ولتى  فضتالا ل علتى المتأوىلناجين عن طريق ضمان حصوا ااالتجارل 
 ندا(؛يدمات الرعاية الصحيةل ويدمات الدع  )واستفادت   من عدالةل و ال

ضتتتحايا االعتتتتداء ستتترل اوتشتتتاع تعزيتتتز و تحستتتين حمايتتتة األطفتتتاا؛  ٧1-133
وذوتتتاء وعتتتي و ؛ فتتتي مرحلتتتة مركتتترة وتقتتتدي  المشتتتورة ل تتت  الجنستتتي متتتن األطفتتتاا
 )ألمانيا(؛ ةالردني للعقوبةالجم ور باآلثار الضارة 

وصالحات قانونية وتدابير السياسة العامتة لضتمان ما يلزم من اعتماد  ٧2-133
فتي  ةالردنيت ممارسة العقوبةميع أشكاا العنف ضد األطفاال بما في ذل  حظر ج

 المجالين الصال والعام على السواء )المكسي (؛
متتتن أجتتتل تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق  المرذولتتتةمواصتتتلة تكثيتتتف الج تتتود  ٧3-133

الطفتتتلل ال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق بتنفيتتتذ تتتتدابير فعالتتتة للقضتتتاء علتتتى عمتتتل األطفتتتاا 
 )األرجنتين(؛

 مواصلة تعزيز ترسانت ا القانونية فيما يتعلق بعمل األطفاا )وسرانيا(؛ ٧٤-133
تعزيتتز الج تتود المرذولتتة علتتى المستتتوى التشتتريعي وتتتدابير السياستتة  ٧5-133

مكافحة االتجار باألشصال ألغراض االستاالا الجنستي واالستتاالا فتي العامة ل
 العمل )هندوراس(؛

النستتاء واألطفتتاال متتن ضتتحايا االتجتتار  إليتتواءفتتتط المتتأوى المقتتتر   ٧6-133
لضتتتتحايا االتجتتتتار  طويلتتتتة األمتتتتديتتتتدمات تقتتتتدي  وتصصتتتتيا متتتتوارد وافيتتتتة لتتتتدع  
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛

على تدريب القضاة والمسطولين عن ونفتاذ القتانون  بقدر أورر الترويز ٧٧-133
 بشأن االتجار باألشصال )هايتي(؛

وتنفيتذ التتدابير الراميتة ولتى التصتدي لالتجتار مواصلة توفير التتدريب  ٧٨-133
 باألشصالل مع ويالء اهتمام يال لتعزيز وحماية حقوق الطفل )ووبا(؛

زيتتتادة الج تتتود الراميتتتة ولتتتى تحديتتتد ضتتتحايا االتجتتتار بالرشتتتر وتقتتتدي   ٧9-133
وتتتتوفير  الستتتتراتيجية الوطنيتتتة لمكافحتتتة االتجتتتار بالرشتتتراوتنفيتتتذ ل تتت ل المستتتاعدة 
 )بلجيكا(؛ لذل  فيالتمويل الكا

مكافحة لاتصاذ الصطوات الالزمة لتنفيذ يريطة الطريق التي وضعت ا  ٨0-133
االتجتتار بالرشتتر متتن أجتتل ضتتمان االمتثتتاا للمعتتايير التتدنيا للقضتتاء علتتى االتجتتارل 

 اتصتاذ يطتواتو ونشاء هيكل مشتر  بين الوواالت لمكافحة االتجار؛  بطرق من ا
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والعمتتتل القستتتريل  يالجنستتتألغتتتراض االستتتتاالا لصفتتتل الطلتتتب علتتتى االتجتتتار 
 )وندا(؛ العام والدعوة في ذل  من يالا حمالت التثقيف بما
في الحصوا اتصاذ يطوات ملموسة لتحسين فرل الفئات الضعيفة  ٨1-133

لمستتاعدة لبتترامج تتتوفير وصتتوا ولتتى العدالتتةل متتن يتتالا العلتتى التمثيتتل القتتانوني و 
 زيا(؛)ماليبتكلفة معقولة القانونية 
علتى المتوارد الالزمتة إلجتراء محاومتات  ءضمان حصوا نظام القضتا ٨2-133

 مستتتتقلة ونزي تتتتة وستتتتريعة لمرتكرتتتي أعمتتتتاا القتتتتتل التتتتي جتتتترت فتتتتي وتتتتانون األوا/
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 1982ديسمرر 
تنفيتتتذ توصتتتتيات اللجنتتتتة المعنيتتتتة بحقتتتتوق اإلنستتتتان عتتتتن طريتتتتق مقاضتتتتاة  ٨3-133

 1982اإلعتتتدام يتتتارل نطتتتاق القضتتتاء فتتتي وتتتانون األوا/ديستتتمرر مرتكرتتتي عمليتتتات 
 )هولندا(؛ووصدار األحكام بحق   حسب االقتضاء  1986يوانا في عام اومجزرة مو 
األحتتداا المحتجتتزين فتتي مرافتتق منفصتتلة عتتن الرتتالاين ضتمان ويتتداع  ٨٤-133

 )ترينيداد وتوباغو(؛
الا تنفيتذ سياستتات مواصتلة اتصتاذ تتتدابير للقضتاء علتتى الفقتر متن يتت ٨5-133

 عامة شاملة تترع ن جاا يقوم على حقوق اإلنسان )وووادور(؛
اعتمتتتاد تتتتدابير تشتتتريعية وسياستتتيةل بمتتتا فتتتي ذلتتت  تصصتتتيا المتتتوارد  ٨6-133

الصتتدمات الصتتتحية فتتتي المنتتتاطق نطتتتاق االستتتتفادة متتتن الماليتتة متتتن أجتتتل تحستتين 
 الريفية )هندوراس(؛

يفتتل معتتدا وفيتتات األم تتات وضتتع سياستتة صتتحية وطنيتتة متتن أجتتل  ٨٧-133
 المرتفع )السنااا(؛

مواصتتلة تنفيتتذ الصطتتة الوطنيتتة للصتتحة العقليتتة والصطتتة االستتتراتيجية  ٨٨-133
الوطنية لمكافحة فيروس نقا المناعة الرشريةل وتحسين مستوى الرعايتة الصتحية 

 في الرلد )الصين(؛
معتتدالت  للتصتتدي الرتفتتاعاا النظتتر فتتي اعتمتتاد برنتتامج أوثتتر تحديتتد ٨9-133

الصطتة الوطنيتة  وحيتاءاالنتحارل ال سيما بين الشرا ل عن طريتق جملتة أمتور بين تا 
 للصحة العقلية )جامايكا(؛

ستنة علتى األقتل )الواليتات  16رفع سن انت اء التعلتي  اإللزامتي ولتى  133-90
 المتحدة األمريكية(؛ 

  فتتي زيتتادة الج تتود الراميتتة ولتتى تحستتين فتترل الحصتتوا علتتى التعلتتي 133-91
 المناطق الريفية )ترينيداد وتوباغو(؛



A/HRC/33/4 

27 GE.16-11346 

مواصتتتلة تحستتتين ومكانيتتتة الوصتتتوا ولتتتى جميتتتع مستتتتويات التعلتتتي ل  133-92
 في ذل  في المناطق الريفية الدايلية )وندونيسيا(؛ بما
التعلي ل ال ستيما األطفتاا على جميع الناس ومكانية حصوا تحسين  133-93

 )الجزا ر(؛في المناطق الدايلية من الرلد 
الحصتوا  ل فتيجميع األطفاال بمن في   ذوو اإلعاقة تحسين فرل 133-9٤

 ؛(على التعلي  االبتدا ي والثانوي )ملديف
ألشتصال عدم اقتصار فرل التعلي  المتاحة لضمن تاتصاذ يطوات  133-95

مجتتاالت تعليميتتة أوستتع وأن تشتتمل  لم نتتيلتعلتتي  امجتتاالت اعلتتى ذوي اإلعاقتتة 
 نيداد وتوباغو(؛)ترياا نطاق
 الشعو  األصلية وضمان حقوق ا )مصر(؛ وضعتحسين  133-96
اعتماد تدابير وونشاء محفل رسمي لضتمان وحمايتة حقتوق الشتعو   133-9٧

 األصلية )غواتيماال(؛
لشتتتعو  المستتتاواة فتتتي الحقتتتوق لتعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة ولتتتى ضتتتمان  133-9٨

 والتعلي  والسكن الال ق )وولومريا(؛األصليةل بما في ذل  الحق في الصحة 
طفتتتاا الشتتتعو  األصتتتلية ألالتعلتتتي  للجميتتتعل وبصاصتتتة مرتتتدأ تعزيتتتز  133-99

عتتن تكثيتتف الج تتود الراميتتة ولتتى الحفتتاج علتتى لاتتات مجتمعتتات  والقرليتتةل فضتتالا 
 الشعو  األصلية )الفلرين(؛

بالحفتتتاج علتتتى المتعلقتتتة احتتتترام وضتتتمان حقتتتوق الستتتكان األصتتتليين  133-100
 راضي   وثقافت   وموارده  )وندا(؛أ

عتتتن محكمتتتة الرلتتتدان األمريكيتتتة  ينالصتتتادر  الحكمتتتينضتتتمان تنفيتتتذ  133-101
 ووامتلستريع ل علتى نحتو يوانتا وشتعب ستاراماواالحقوق اإلنستان بشتأن مجتمتع مو 

 )ألمانيا(؛
اعتماد تدابير تتفق مع المعايير الدولية وترمي ولى تقليل اآلثتار الستلرية  133-102

 .للتعدين على الريئة وعلى حقوق الشعو  األصلية وأراضي ا )ووستاريكا(
  :التي ترى أن ا نُتفِّذت أصالا سورينام  تحظى التوصيات التالية بتأييد -13٤

التوقيتتتع والتصتتتديق علتتتى الصتتتكو  الدوليتتتة الر يستتتيةل بمتتتا فتتتي ذلتتت   1-13٤
 (؛ العنصري )سيراليوناالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكاا التمييز 

مواصلة ج ود وصال  قطاع العدالةل من أجل تعزيز استقالا الج از  2-13٤
 القضا ي وتيسير وصوا الجميع ولى العدالة )مصر(؛
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رصتتتتد متتتتوارد وافيتتتتة لنظام تتتتا القضتتتتا يل واتصتتتتاذ الصطتتتتوات الالزمتتتتة  3-13٤
 .لضمان استقالا القضاء )أستراليا(

التاليتتتتةل وستتتتتقدم ردوداا علي تتتتا فتتتتي وقتتتتس مناستتتتب  التوصتتتتياتستتتتورينام ستتتتتدرس  -135
يتجتتتتاوز موعتتتتد التتتتدورة الثالثتتتتة والثالثتتتتين لمجلتتتتس حقتتتتوق اإلنستتتتان التتتتتي ستتتتُتعقد فتتتتي  ال

 :2016أيلوا/سرتمرر 
التصتتديق علتتى الصتتكو  الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما اتفاقيتتة  135-1

أو الالونستانية أو  مناهضة التعذيب وغير  متن ضترو  المعاملتة أو العقوبتة القاستية
الم ينتتتة وبروتووول تتتا االيتيتتتاري؛ االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع األشتتتصال متتتن 
االيتفتتتاء القستتتري؛ الرروتووتتتوا االيتيتتتاري التفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتتع أشتتتكاا 

المتعلقتتتة  169التمييتتتز ضتتتد المتتترأةل ووتتتذل  اتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة رقتتت  
 ي الرلدان المستقلة )الررازيل(؛بالشعو  األصلية والقرلية ف

التصديق على الرروتوووا االيتياري الملحتق بالع تد التدولي الصتال  135-2
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الررتااا( )ووستاريكا(؛

لقضتتاء علتتى االتوقيتتع والتصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة  135-3
 المرأة )ويطاليا(؛جميع أشكاا التمييز ضد 

التصتتتديق علتتتى الرروتووتتتوا االيتيتتتاري التفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتتع  ٤-135
 ؛ )باراغواي( )شيلي(  (أشكاا التمييز ضد المرأة )أوروغواي

التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيتر   135-5
ية أو الم ينتتتة )ووستتتتاريكا( متتتن ضتتترو  المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالونستتتان

 (؛ )هندوراس
التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيتر   135-6

 (؛ من ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة )غواتيماال
التصديق على الرروتووتوا االيتيتاري التفاقيتة  في اتجا اا المضي قدم ٧-135

مناهضة التعذيب وغير  متن ضترو  المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالونستانية أو 
 (؛ الم ينة )شيلي

النظر في االنضمام ولى الرروتوووا االيتيتاري التفاقيتة مناهضتة التعتذيب  ٨-135
 (؛ الونسانية أو الم ينة )أوروغوايوغير  من ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

التوقيع والتصديق على الرروتووتوا االيتيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل  135-9
 (؛ المتعلق بإجراء تقدي  الرالغات )بلجيكا
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التوقيتتع والتصتتديق علتتى الصتتكو  الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي لتت   135-10
لحمايتتة جميتتع األشتتصال متتن  في تتا بعتتدل ال ستتيما االتفاقيتتة الدوليتتةاا تصتترط طرفتت

 )وسرانيا(؛اا االيتفاء القسريل وهو ما أوصي به سابق
االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتصال االنضتتمام ولتتى النظتتر فتتي  135-11

 من االيتفاء القسري )أوروغواي(؛
التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتصال متتتتن  135-12

واالعتتتتتراع بايتصتتتتال اللجنتتتتة المعنيتتتتة بحتتتتاالت االيتفتتتتاء االيتفتتتتاء القستتتتريل 
 (؛ القسري في تلقي الرالغات والنظر في ا )بنما

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتصال متتتتن  135-13
 ايتصال اللجنة المعنية بحاالت االيتفاء القسري عمالا وقروا االيتفاء القسري 

 ة )فرنسا(؛من االتفاقي 32و 31بالمادتين 
التوقيتتتع والتصتتتديق علتتتى الصتتتكو  الدوليتتتة األساستتتيةل بمتتتا فتتتي ذلتتت   135-1٤

 (؛ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره  )سيراليون
جميتتتتتع العمتتتتتاا  حقتتتتتوق التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة 135-15

 الم اجرين وأفراد أسره  )هندوراس(؛
التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتع اإلستتتتراع ب 135-16

 (؛ العماا الم اجرين وأفراد أسره  )غواتيماال
النظتتتر فتتتي االنضتتتمام ولتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع  135-1٧

العمتاا الم تتاجرين وأفتتراد أستره  )وندونيستتيا(؛ النظتتر فتي التصتتديق علتتى االتفاقيتتة 
 (؛ وق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره  )الفلرينالدولية لحماية حق

المتعلقتتتة  169التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة رقتتت   135-1٨
 بالشعو  األصلية والقرلية في الرلدان المستقلة )غانا( )هندوراس(؛

المتعلقتتتة  169التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة رقتتت   135-19
ية والقرليتتتتة فتتتتي الرلتتتتدان المستتتتتقلة ووضتتتتع بروتووتتتتوالت رستتتتمية بالشتتتتعو  األصتتتتل

  (؛للحصوا على موافقت ا الحرة والمسرقة والمستنيرة )باراغواي
بشتأن وضتع األشتصال  1954التصتديق علتى اتفاقيتة عتام التوقيع و  135-20

بشتتتأن يفتتتل حتتتاالت انعتتتدام الجنستتتية  1961عتتتديمي الجنستتتيةل واتفاقيتتتة عتتتام 
 )الررتااا(؛

التصديق على اتفاقية اليونسكو الصاصة بمكافحة التمييز فتي مجتاا  135-21
 (؛ التعلي  )هندوراس
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 (؛ مواءمة تشريعات ا الوطنية مواءمة تامة مع نظام روما األساسي )سلوفينيا 135-22
مواءمتتتتة تشتتتتريعات ا الوطنيتتتتة مواءمتتتتة تامتتتتة متتتتع نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي  135-23

بطتترق من تتا ودرال أحكتتام تتتنا علتتى التعتتاون الفتتوري للمحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتةل 
التحقيتتق فتتي جتترا   العمتتل بفعاليتتة علتتى والكامتتل متتع المحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة و 

اإلبتتتادة الجماعيتتتة والجتتترا   ضتتتد اإلنستتتانية وجتتترا   الحتتتر  ومالحقتتتة مرتكري تتتال 
ة ولتتتتى االتفتتتتاق المتعلتتتتق بامتيتتتتازات المحكمتتتتة الجنا يتتتتة الدوليتتتتاا أيضتتتتواالنضتتتتمام 

 (؛ يرلندا الشماليةآوحصانات ا )المملكة المتحدة لرريطانيا العظمى و 
مواصلة ج ودها من أجل ونشاء مطسسة وطنية لحقوق اإلنسان على  135-2٤

 ل بصتتتتياته المعدلتتتتة فتتتتي آذار/1991النحتتتتو المنصتتتتول عليتتتته فتتتتي مرستتتتوم عتتتتام 
 )هايتي(؛ 2015 مارس
يتماشتى متع مرتاد  بتتاريسل ونشتاء مع تد وطنتي لحقتوق اإلنستان بمتا  135-25
للمطسستتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ألمتتر التنفيتتذ المتعلتتق بتتالموارد الرشتترية اا وفقتت

 (؛أوروغواي) 2015المنشأة في عام 
 (؛توجيه دعوة دا مة ولى اإلجراءات الصاصة التابعة للمجلس )الررتااا 135-26
لمجلس حقوق إلجراءات الصاصة التابعة دا مة لجميع اتوجيه دعوة  135-2٧

 أوروغواي(؛ اإلنسان )
توجيه دعوة دا مة ولى جميع المكلَّفين بواليات في وطار اإلجراءات  135-2٨

 (؛ الصاصة )الجرل األسود
توجيه دعوة دا مة ومفتوحة ولى اإلجتراءات الصاصتة التابعتة لمجلتس  135-29

 حقوق اإلنسان )شيلي(؛
جميتتتع اإلجتتتراءات الصاصتتتة علتتتى توجيتتته دعتتتوة دا متتتة ومفتوحتتتة ولتتتى  135-30

 النحو الموصى به سابقاا )وسرانيا(؛
النظر في ومكانية توجيه دعتوة دا متة ومفتوحتة لجميتع آليتات حقتوق  135-31

 اإلنسان )باراغواي(؛
ينا  ل على نحو ماوان  ضمان تنفيذ مردأ عدم التمييز على أي أساس 135-32

 المدنية والسياسية )وولومريا(؛عليه القانون الوطني الساريل في مجاا الحقوق 
اعتماد تشتريعات وتعزيتز التتدابير لمنتع التمييتز علتى أستاس العترق أو  135-33

 اإلعاقة أو الميل الجنسي أو ال وية الجنسانية )المكسي (؛
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الستجناءل ورامتة تحفت   اعتماد تتدابير فعالتة لضتمان  تروع احتجتاز  135-3٤
المنقحة لمعاملتة الستجناء )قواعتد الدنيا سيما قواعد األم  المتحدة النموذجية  ال

 مانديال( )جنو  أفريقيا(؛نيلسون 
اعتماد يطة عمل وطنية جديدة للقضاء على عمل األطفتاا وضتمان  135-35

 )ويطاليا(؛ فعاالا اا تنفيذها تنفيذ
األطفتاال وتنقتيط اتصاذ وجراءات عملية للقضاء على أسوأ أشكاا عمل  135-36

لمفتشتتي العمتتل الستتما  ومكانيتتة  لتطيتتذ فتتي االعترتتارالمرستتوم المتعلتتق بتفتتتيل العمتتل 
 )بلجيكا(؛ بمراقرة  روع عمل األطفاا العاملين في القطاع غير الرسمي

المرتادرة علتتى وجتته االستتعجاا ولتتى تتتذليل العقرتات التتتي تعرقتتل ستتير  135-3٧
المستتتاعدة بطتتترق متتن بين تتتال عنتتتد االقتضتتتاءل  برنتتامج التحويتتتل النقتتتدي المشتتترو 

 من الشرواء اإلقليميين والدوليين )جامايكا(؛المقدمة التقنية و/أو المالية 
 (؛ سنة )سيراليون 18ولى والزوال رفع السن الدنيا للمسطولية الجنا ية  135-3٨
بمتتا يتماشتتى متتع للتتزوال تشتتريعات ا متتن أجتتل رفتتع الستتن التتدنيا  تعتتديل 135-39

 (؛ المعايير الدولية )سلوفينيا
للمعتتايير اا ولاتتاء تجتتري  التشتت ير وودراجتته ضتتمن القتتانون المتتدني وفقتت ٤0-135

 مع المعايير الدولية )آيرلندا(؛اا الدوليةل واعتماد قانون لحرية اإلعالم تماشي
ومكانيتة وضع وتنفيذ تدابير تتتالءم متع وتل فئتة عمريتة ب تدع ضتمان  ٤1-135

والصتدمات الطريتة فتي مجتاا الصتحة الجنستية واإلنجابيتتة ثقيتف التالحصتوا علتى 
 )وولومريا(؛

وي اإلعاقة ب تدع مشروع القانون المتعلق باألشصال ذاالنت اء من  ٤2-135
 تنفيذ  )هايتي(؛

اتصتتاذ التتتدابير الالزمتتة لمكافحتتة تلتتوا األراضتتي والميتتا  متتن جتتراء  ٤3-135
 .النفايات الصناعية الصطرة )الجزا ر(

جميتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتذا التقريتتتر تعرتتتر عتتتن موقتتتف  -136
الدولتتة )التتتدوا( التتتتي قتتتدمت ا و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض. وال ينراتتتي أن يف تتت  أن تتتا 

 تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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