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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرضد احلالدة ن سدورينام ن اللسدة األوىل املعقدودة ن  2أيار/مدايو  .2016وترأسد وفدد
سددورينام وةي ددرة الع دددل والش ددرنة جنيفددر ف ددا د د  -س دديلوو .واعتمددد الفري ددق العام ددال التقري ددر
املتعلق بسورينام ن جلستخل الثامنة املعقودة ن  6أيار/مايو .2016
 -2ون  12كددانو الثاي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة ن سورينام :باراغواج ومجهورية مقدونيا اليوغوسدالفية
سابقا والفلبني.
 -3وعمدالا ب حكدام الفقدرة  15مدن مرفدق قدرار لد حقدوإل اانسدا  1/5والفقدرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ن سورينام:
(أ)

تقرير ونا/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/25/SUR/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقد ا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/25/SUR/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددخل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د د ا للفقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/25/SUR/3
 -٤وأحيل د إىل سددورينام عددن نريددق اجملموعددة الثالثيددة قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلف ا إسددبانيا
وبلجيكا وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسي واململكة املتحدة لبيطانيدا العممدو وآيرلنددا الشدمالية
وهولندا .وهذه األسإلة متاحة علو الشبكة اسارجية آللية الستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قددال الوفددد إ اللتدزام بتقدددت تقددارير ن إنددار نمددام هيإددات املعاهدددات وآليددة السددتعراض
الدورج الشامال يتدي فرصدة لتقيديم مدا ققدق مدن إجنداةات ن دال تعزيدز وةايدة حقدوإل اانسدا
وك ددذل ملواجه ددة م ددا تبق ددو م ددن ق ددديات ومعوق ددات .وستواص ددال س ددورينام التع دداو م ددع هيإ ددات
املعاهدددات وآليددة السددتعراض الدددورج الشددامال وائيإددات الدوليددة وااقليميددة األخددرس ن سددعيها إىل
ضما اح ام حقوإل وحريات الميع علو أراضي سورينام.
 -6وق ددد أُع ددد التقري ددر ال ددونا املق دددم ن إن ددار الول ددة الثاني ددة م ددن الس ددتعراض بالتش دداور م ددع
خمتلف الهات صاحبة املصلحة ا ن ذل اجملتمع املدي واملنممات غري احلكومية.
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 -٧وقد أول سورينام عنايتها بعدد اسدتعراض احلالدة فيهدا عدام  2011لبحد التوصديات
الد  91اليت تلقتها ول سيما التوصيات الد  65اليت أيد ا.
 -٨ون السدنوات اسمد املاضدية بددات سدد ثغدرات الالمسداواة يثددال أولويدة قصدوس بالنسددبة
لد درئي س ددورينام .وم ددن ه ددذا املنطل ددق رك ددزت س ددورينام عل ددو قس ددني التعل دديم والص ددحة والم ددرو
الجتماعية  -القتصادية.
 -9واعتبارا من تشرين األول/أكتدوبر  2012أصدب بممكدا مجيدع األنفدال احلصدول علدو
التعليم البتدائي اندا .وبااضدافة إىل ذلد أنشدر برندامت للتد مني الطدم الشدامال يشدمال تدوفري
الت د مني الصددحي للمسددنني واألنفددال دو  16سددنة دو مقابددال .وعددالوة علددو ذل د اعتمدددت
تش دريعات تقددر حدددا أدىن لألجددور علددو املسددتوس الددونا ومعا د ا تقاعدددي ا أساسددي ا حكومي د ا يددن
لميع العمال.
 -10وتطد ددرإل الوفد ددد بعد ددد ذل د د إىل بعد ددئ األسد ددإلة الد دديت أعد ددد ا سد ددلف ا بلجيكد ددا وسد ددلوفينيا
وليختنشتاين واملكسي واململكة املتحدة لبيطانيا العممو وآيرلندا الشمالية وهولندا.
 -11وفيمددا يتعلددق باملسدداواة بددني النسددني وحقددوإل املدرأة فددم مشددروع القددانو املدددي قددد قدددم
بالفعال إىل المعية الوننية للموافقة عليخل.
 -12أمددا فيمددا يتعلددق ددن إجدداةة أمومددة مدفوعددة األجددر ن القطدداع اسددا فقددد أضدديف بنددد
هبذا الش إىل مشروع القانو املدي .وت اوح ف ة هذه ااجاةة بني  12و 1٤أسبوعا ول تقال
الفد ة املدفوعددة األجددر عددن  12أسددبوعا كحددد أدىن .ون القطدداع العددام يددنمم كددال اتفدداإل مجدداعي
مس لة إجاةة األمومة .أما خيار إجاةة األبوة فسيناقش مع الهات صاحبة املصلحة.
 -13والستقرار الوظيفي مكفول للمدرأة احلامدال .إذ حيمدر القدانو فصدال املدرأة العاملدة بسدبب
ةلها .ول يَُيَّز بني الرجال واملرأة ن األجور.
 -1٤وحيددرة املكتددب املعددا بالسياسددات املتعلقددة بدداملرأة والطفددال التددابع لددوةارة العدددل والشددرنة
تقدم ا ن ال إذكاء الوعي العام بش مساواة املرأة ن احلقوإل املتعلقة بالنسية.
 -15وفيما يتعلق بتنفيذ قانو عام  2009املتعلدق كافحدة العندف املندز جدرت يإدة ند
ود ِّرب األخص ددائيو
الق ددانو وتوةيع ددخل عل ددو اله ددات ص دداحبة املص ددلحة وأُع ددد كتي ددب إعالم دديُ .
الجتمدداعيو العدداملو ن م سسددة اأوقفدوا العنددف ضددد املدرأةا ليكوندوا قددادرين علددو تقدددت خدمددة
اار اد النفسي ملرتكم أعمال العنف هذه.
 -16وعددالوة علددو ذل د ةار سددورينام وفددد مددن بلدددا منطقددة البحددر الكدداريم بالتعدداو مددع
صندوإل األمم املتحدة للسكا لتتشانر هذه البلدا خبا ا ن ال تنفيذ االشدراكة مدن أجدال
السالما وهو برنامت لتقدت خدمة اار اد ملرتكم العنف املنز .
 -1٧وتعقد أنشطة التوعية سنويا بش التشريعات املتعلقة كافحة العنف املنز .
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 -1٨وق ددد ص دداغ وةارة ال بي ددة والعل ددوم والثقاف ددة مش ددروع ق ددانو التعل دديم البت دددائي والتعل دديم
الثانوج ااعدادج وستقدمخل جملل الوةراء ن أيار/مايو  .2016وتقتضي ااجدراءات الدسدتورية
إرس ددال مش ددروع الق ددانو إىل لد د الدول ددة للتعلي ددق علي ددخل .وبع دددما يعط ددي لد د الدول ددة املوافق ددة
األولية يكن للرئاسة تقدت مشروع القانو إىل المعية الوننية.
 -19ويعاق ددب الق ددانو عل ددو ةارس ددة العقوب ددة البدني ددة امي ددع أ ددكائا عمد دالا ب حك ددام امل د دواد
مددن  360إىل  363مددن قددانو العقوبددات .ويضددطلع مكتددب املسدداعدة القانونيددة ن وةارة العدددل
والش ددرنة ب دددور نش ددط ن التوعي ددة امي ددع أ ددكال العقوب ددة البدني ددة ددا ن ذلد د التوعي ددة حبمره ددا
واملعاقبة عليها وجب القانو .
 -20ون بداية كال سنة دراسية تصدر وةارة التعليم والعلوم والثقافدة تعليمدات ددددة موجهدة
إىل املدارو وغريها من امل سسات التعليمية بش حمر تطبيق العقوبدة البدنيدة ن املددارو .ون
حالددة انتهدداه هددذه القواعددد ددوة فصددال الطددر املخطدر أو معاقبتددخل عمدالا باملددادة  61مددن قددانو
تنميم الوضع القانوي ملوظفي اسدمة املدنية.
 -21وتتض ددمن السياس ددة الش دداملة لألنف ددال وامل د دراهقني ( )2016 -2012جوان ددب تُش دددد
بشكال خا علو مكافحة مجيدع أ دكال العندف ضدد األنفدال .وتعكدف فرقدة العمدال الرئاسدية
املعنية بالسياسة العامة لألنفال واملراهقني حالي ا علو قدي األولويات سطة العمال الديدة .
 -22ومعمم أسوأ أ كال عمال األنفال لخل نابع جزائي وتعد وةارة العدل والشرنة السلطة
املختصة املس ولة عن معالة هذه املس لة.
 -23وتشددمال أسدوأ أ ددكال عمددال األنفددال مددا يلددي :السددتعباد والجتددار وإسددار الدددين وسددائر
أ كال العمال البج؛ والتجنيد القسرج لألنفال لستخدامهم ن النزاع املسدل ؛ وبيدع األنفدال
واس ددتغالئم ن البغ دداء ون امل دواد ااباحي ددة واألنش ددطة غ ددري املش ددروعة م ددن قبي ددال األنش ددطة املتص ددلة
باملخدرات (بيع املخدرات وإنتاجها بواسطة األنفال)؛ واألعمال اسطرة.
 -2٤ومددن ااج دراءات التش دريعية املتخددذة مددا يلددي :املرسددوم املتعلددق زاولددة اليددافعني لألعمددال
اسطددرة وهددو يددنمم عمددال األحددداا ويتضددمن قائمددة باألعمددال اسطددرة؛ واألحكددام املنقحددة بشد
الرائم األخالقية ن قانو العقوبات وتتضمن بعئ أسوأ أ دكال عمدال األنفدال الديت ئدا ندابع
جزائ د ددي وه د ددي امل د ددادة ( 293اس د ددتغالل األنف د ددال ن املد د دواد ااباحي د ددة) وامل د ددادة (303أ) (بغ د دداء
األحداا) واملادة ( 311التناةل عن األنفال لستغالئم ن أنشطة مدن قبيدال التسدول واألعمدال
اسطرة أو ن العروض الفنية اسطرة).
 -25وقددد صدددق سددورينام عل ددو البوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حق ددوإل الطفددال بش د بي ددع
األنفال واستغالل األنفال ن البغاء ون املواد ااباحية ن عام .2012
 -26ونفددذت وةارة الش د و الجتماعي ددة وااسددكا أيض دا أنشددطة قض دريية اقامددة مالج ددر
ا ن ذل مالجر ايواء األنفال ضحايا الجتار.
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 -2٧ون عام  2016سيودع صدك ا التصدديق علدو اتفاقيدة حقدوإل األ دخا ذوج ااعاقدة
وعلو بروتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بش ا اه األنفال ن املناةعات املسلحة.
 -2٨ويث ددال إلغ دداء عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو العقوب ددات خط ددوة أوىل ه ددد للتص ددديق علد ددو
البوتوكول الختيارج الثاي امللحق بالعهد الدو اسا باحلقوإل املدنية والسياسية ائداد إىل
إلغ دداء عقوب ددة ااع دددام .وق ددد ح دددد اان ددار ال ددزما الغ دداء عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو العقوب ددات
العسكرج ن هناية كانو األول/ديسمب .2016
 -29أمدا فيمددا يتعلددق بتوجيددخل دعددوة دائمددة إىل املكلفددني بوليددات ن إنددار ااجدراءات اساصددة
فقددد ةار البل دد املقددرر اسددا السددابق املعددا حبقددوإل الشددعوب األصددلية مددن أجددال تقدددت املسدداعدة
التقني ددة بن دداء عل ددو نل ددب حكوم ددة س ددورينام .وتن ددوه س ددورينام س ددا ة املكلف ددني بولي ددات ن إن ددار
ااجراءات اساصة ن تعزيز وةاية حقوإل اانسا  .وقد حموا بفرصة إرسال بعثات إىل سورينام
بالتشاور مع احلكومة.
 -30وسددورينام ملتزمددة بتعزيددز وةايددة مجيددع حقددوإل اانسددا للندداو كافددة .واسددتنادا إىل مبدددأ
املسدداواة الددذج يقضددي ب حقيددة كددال مددن يعدديش علددو أراضددي سددورينام ن احلصددول علددو احلمايددة
املكفولة لأل خا واملمتلكات علو قدم املساواة ل ارو سورينام التمييز علو أساو املولدد
أو ند ددوع الد ددن أو العد ددرإل أو اللغد ددة أو النتمد دداء الد ددديا أو التعلد دديم أو العقيد دددة السياسد ددية
أو الوضع القتصادج أو أج وضع آخر (الفقرة الفرعية  2من املادة  ٨من دستور سورينام).
 -31وبالنمر إىل وجود تمدع متعددد الثقافدات فدم موضدوع امليدال النسدي وائويدة النسدانية
وا لتعبري النساي يستدعي إجراء عملية تشاور واسعة النطداإل علدو الصدعيد الدونا تشداره فيهدا
مجي ددع قطاع ددات اجملتم ددع ددا ن ذلد د اجملتم ددع امل دددي .ون ه ددذا الص دددد ستبا ددر وةارة الع دددل
والشرنة هذه العملية ن وة/يوليخل  2016وستبدأ باملنممات الدينية.
 -32ومددع تعددديال قددانو العقوبددات الددذج دخددال حيددز النفدداذ ن  13نيسددا /أبريال 2015
تكددو سددورينام قددد خطد خطددوة إضددافية هددد لتددوفري احلمايددة للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددال
النسي ومغايرج ائوية النسانية.
 -33وينطب ددق تعري ددف التميي ددز املنص ددو
الميع مع مراعاة مبدأ املساواة.

علي ددخل ن امل ددادة (126أ) م ددن ق ددانو العقوب ددات عل ددو

 -3٤والتشهري باأل خا بسبب التفضيال النسي رم ن املادتني  1٧5و 1٧6من قانو
العقوبددات .وُ دَّرم التحدريئ علددو الكراهيددة أو التمييددز أو العنددف (املددادة (1٧5أ)) والتشددهري عددن
نريق النشر (املادة  )1٧6وت ييد األفعال التمييزية.
 -35وتددن املددادة (500أ) مددن قددانو العقوبددات علددو جتددرت التمييددز ن املهنددة ددا ن ذل د
التمييز علو أساو امليال النسي.
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 -36ول توجد ددد اختالفد ددات ن الل د دوائ والتش د دريعات املتعلقد ددة ب د دالفر املتاحد ددة أمد ددام خمتلد ددف
املنممات للقيام ب نشطة ن سورينام.
 -3٧ويكددن للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددال النسددي ومغددايرج ائويددة النسددانية أ يطلب دوا
ااذ مارسة أنشطة وفقا لنف الشدرو القانونيدة الديت تسدرج علدو سدائر املنممدات والكياندات
القانونية ن سورينام .ويمال مبدأ املساواة ساريا عندما يتعلق األمر باحلقوإل األساسية مثدال احلدق
ن حريددة الفكددر والتعبددري واحلددق ن حريددة تكددوين المعيددات والتجمددع السددلمي .وقددد جددرت العددادة
علو أ تنفذ منممات املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي ومغايرج ائويدة النسدية وحداملي
صفات النسني األنشطة العامة حبماية من الشرنة وق إ رافها.
 -3٨وت يددد سددورينام ام د ا مبدددأج الديقرانيددة واح د ام سدديادة القددانو  .ومراعدداة مددن احلكومددة
ملبدأ الفصال بني السلطات فمهنا واثقة من قدرة الهاة القضائي علو مساءلة مرتكم الرائم.
 -39وقد عدل قانو العفو امل رخ  19آب/أغسط  1992بناء علو مبدادرة مدن عددد مدن
املشرعني وفقا ملبدأ املساواة املنصو عليخل ن املادة  ٨من الدستور.
 -٤0وعقدت مناقشات ن البملا بش مبدادر م عندد تقددت مشدروع الدن التشدريعي هدذا
واعتم ددد البمل ددا التع ددديال وفقد دا لنمام ددخل ال ددداخلي .ون ظ ددال الفص ددال ب ددني الس ددلطات ل تس ددتطيع
احلكومة (السلطة التنفيذية) أ لي يإا علو البملا (السلطة التشريعية).
 -٤1وقبددال اعتمدداد قددانو العفددو ن  5نيسددا /أبريال  2012اعتمددد املشددرع قددانونني ةدداثلني.
واعتمددد قددانو العفددو لعددام  2012مددن أجددال حددذ وجددوه التمييددز الدديت كددا ينطددوج عليهددا قددانو
العفو لعام  .1992إذ كا هذا األخري يتناول بشدكال صدري مجيدع الدرائم النائيدة املرتكبدة ن
الف ة املمتدة من  1كانو الثاي/يناير  19٨5إىل  19آب/أغسط  1992دو غريها.
 -٤2وجتدر اا ارة أيض ا إىل أ هذا التعدديال ل يعددو أ يكدو توسديع ا نوعيد ا لقدانو العفدو
السابق امل رخ  19آب/أغسط .1992
 -٤3وينط ددوج إدراج دع ددوة ص ددرحية إىل إنش دداء لن ددة لتقص ددي احلق ددائق واملص دداحلة عل ددو قس ددني
نددوعي لقددانو  1992أل القددانو ن السددابق يكددن يدددعو إىل اختدداذ إجدراء يرمددي إىل التمدداو
احلقيقة وققيق املصاحلة فيما يتعلق بالنتهاكات والرائم اليت يتناوئا.
 -٤٤أمددا فيم ددا يتعل ددق بالتص ددديق علددو التع ددديالت ال دديت أدخل د علددو نم ددام روم ددا األساس ددي
للمحكمددة النائيددة الدوليددة بش د جريددة العدددوا (تعددديالت كمبددال) فقددد وافددق ل د الددوةراء
بالفعال علو مشروع التشريع املتعلدق بتعدديالت كمبدال وقُد ِّدم املشدروع إىل لد الدولدة .وسدتقدم
مشاريع القوانني إىل المعية الوننية بعدما يعطي ل الدولة موافقتخل.
 -٤5واختددذت سددورينام العديددد مددن اسط دوات فيمددا يتعلددق شددكلة التلددوا بددالزئبق ن البلددد.
و ثل آخدر هدذه اسطدوات ن اسدتحداا برندامت تنمديم قطداع الدذهب ن وةارة املدوارد الطبيعيدة.
وبددادر املعهددد الددونا لش د و البيإددة والتنميددة ن سددورينام بوصددفخل املعهددد التقددا ن وةارة الش د و
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الداخلي ددة ن ع ددام  2013إىل إج دراء تقي دديم ق ددانوي وم سس ددي لتفاقي ددة مينامات ددا بش د الزئب ددق.
وأفضدو هددذا التقيدديم إىل وضدع خطددة عمددال وننيدة لتنفيددذ التفاقيددة وبددأت احلكومددة ن إجدراءات
التصديق عليها.
 -٤6وتعدد اسطددوة الدديت تقدددم ذكرهددا أول خطددوة ملموسدة لضدما منددع ومعالددة اآلثددار النامجددة
عن التلوا بالزئبق ن مجلة آثار أخرس علو أراضي الشعوب األصلية.
 -٤٧ويثددال تعدددين الددذهب احلددرن والضدديق النطدداإل القطدداع الددذج يسددتخدم فيددخل الزئبددق وهددو
أيضا أكب مصدر للتلوا بالزئبق ن البلد.
 -٤٨وم ددن املب ددادرات األخ ددرس مب ددادرة تع دداو احلكوم ددة م ددن خ ددالل بع ددئ م سس ددا ا م ددع
منممات غري حكومية وجامعة البلد ن إنار الشراكة من أجدال تعددين خدال مدن الزئبدق وترمدي
هددذه الش دراكة إىل تشددجيع ااهندداء التدددر ي لسددتخدام الزئبددق ن تعدددين الددذهب احلددرن والضدديق
النطاإل عن نريق تعزيز استخدام التقنيات اسالية من الزئبق والتوعية.
 -٤9أما فيمدا يتعلدق بتنفيدذ األحكدام الصدادرة عدن دكمدة البلددا األمريكيدة حلقدوإل اانسدا
دعم كاليني ددا ولوكون ددو ض ددد س ددورينام ف ددم اارادة
ن قض ددييت ددعب س دداراماكا ض ددد س ددورينام و د َ
السياسية متوفرة لختاذ اسطوات الالةمة ن هذا الصدد.
 -50بيد أ نطاإل ونبيعة األحكام يضطر الدولة إىل توخي احلذر بقدر ما .فالدولة تريد أ
تنفذ األحكام ب قصو قدر ةكن من املس ولية مدع احلدر علدو تدو ةمدام األمدر بصدفة عامدة
ن هذه العملية اليت أقدم عليها ك مة.
 -51وهذا احلذر مطلوب من الدولة أل من الواض أ تمعات الشعوب األصدلية والقبليدة
تتوصال حىت اآل إىل اتفاإل مش ه بش بعئ الوانب الرئيسية ن األحكام.
 -52ول ريدب أ هدذا التبداين ن املواقدف يبددو جليدا فيمدا يتعلدق بالتفداإل علدو خريطدة قابلددة
للتنفيدذ بشد اسدتغالل تلد اجملتمعدات لدألرض .وهندداه يكمدن التعقيدد الددذج يندع دروع الدولددة
ن اختاذ إجراءات دددة لتعيني وترسيم احلدود.

 -53أما احلكم الصادر عن دكمة البلدا األمريكية حلقوإل اانسا ن قضية مجاعة مويوانا
ضددد سددورينام فقددد نفددذ بالكامددال تقريب د ا .وتتندداول األجدزاء الدديت ل يدزال يتعددني تنفيددذها مددن احلكددم
ترسيم حدود األراضي وهي ستنفذ بالتزامن مع تنفيذ احلكم الصادر ن قضية عب ساراماكا.
عرفد خطد ا قريدة مويواندا باعتبارهدا
 -5٤ون قضية مويواندا جتددر اا دارة إىل أ احملكمدة قدد َّ
ملك د د ا لقبائد ددال املد ددارو ( تمعد ددات قبليد ددة) ن حد ددني أ ملكيد ددة تل د د األراضد ددي تعد ددود للسد ددكا
األصليني .وهناه اع اضات أعرب عنها الشعوب األصلية ن هذا الصدد.
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 -55وبااض ددافة إىل ذلد د تطب ددق الش ددركات املتع ددددة النس دديات والش ددركات احمللي ددة الك ددبس
بالفعال مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية ن املمارسة العملية إذ يتعني عليهدا أ تتشداور مدع
السكا احملليني من الشعوب األصلية واجملتمعات القبلية.
 -56ففددي سدداراكري علددو سددبيال املثددال اضددطلع احلكومددة بدددور الوسدديط ن اتفدداإل بددني
الصنادل.
ومالَّه َّ
عب ساراماكا ُ
 -5٧وتوسط احلكومة أيضا ن اتفاإل بني ركة إيامغولد وسكا قرية كوفيكامب.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -5٨أدىل  55وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور ن الفرع الثاي من هذا التقرير .
 -59وأ دادت إندونيسديا بانضدمام سدورينام إىل البوتوكددول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفددال
بشد د بي ددع األنف ددال واس ددتغالل األنف ددال ن البغ دداء ون املد دواد ااباحي ددة وبوض ددع خريط ددة نري ددق
ملكافح ددة الجت ددار ( )201٨-201٤ووض ددع خط ددة عم ددال بشد د القض ددايا النس ددانية وإدخ ددال
تعديالت علو قانو العقوبات لتعزيز ةاية األنفال .وأ ادت أيضا بالهود اليت تبذئا سورينام
انشاء امل سسة الوننية حلقوإل اانسا .
 -60وأ ددادت آيرلندددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام فعلي دا حب دذفها مددن قددانو العقوبددات .ولحم د
ورود إ ارات إىل عقوبة ااعدام ن قانو العقوبات العسكرج و جع سدورينام علدو تعديلدخل.
وأعرب د عددن قلقهددا أيض د ا أل البيإددة التش دريعية لسددورينام يكددن أ تتعددارض مددع التمتددع بدداحلق ن
حرية التعبري .وأعرب عن قلقها كذل إةاء التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي
ومغايرج ائوية النسانية وحاملي صفات النسني.
 -61وأثند د إيطالي ددا عل ددو ح ددذ عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو العقوب ددات ورحبد د باهتم ددام
سورينام حبقوإل الطفال ول سيما باسطوات املتخذة ملكافحة عمال األنفال.
 -62وردت وةيد ددرة العد دددل والشد ددرنة علد ددو بعد ددئ املسد ددائال الد دديت أثد ددريت ن جلسد ددة التحد دداور.
وفيما يتعلق بامل سسة الوننية حلقوإل اانسا أكدت الدوةيرة أهندا سدتبدأ أعمائدا ن  10كدانو
األول/ديسمب .2016
 -63وفيمددا يتعلددق بالجتددار باأل ددخا
ئاتني املس لتني.

وةايددة األنفددال قالد إ سددورينام تتصدددس بالفعددال

 -6٤وفيمددا يتعلددق سد لة النضددمام إىل اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب وغددريه مددن ضددروب املعاملددة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسدانية أو املهيندة الديت أثار دا إندونيسديا قالد الدوةيرة إ الوفدد سدينقال
تل د التوصددية إىل احلكومددة لبح د إمكانيددة النضددمام .وكددذل األمددر بالنسددبة لالتفاقيددة الدوليددة
حلماية حقوإل مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
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 -65وفيما يتعلق س لة التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي ومغدايرج ائويدة
النسد ددانية وحد دداملي صد ددفات النسد ددني الد دديت أ د ددارت إليهد ددا آيرلند دددا أكد دددت الد ددوةيرة أ ه د د لء
ل يواجهددو أج ييددز سدواء ن القددانو أو بصددفة عامددة .ويُ مددال أ تددتمكن سددورينام ن غضددو
بضع سنوات من تقدت تقرير عن تشريع ددد يضمن ئم التمتدع حبقدوإل متسداوية .وأ دارت إىل
أ سورينام فيها  20موعة إثنية خمتلفدة تددين بدديانات دىت وإقدرار تشدريع بشد هدذه املسد لة
حيتاج إىل توفر نوع من التوافدق ن اآلراء .ومدع ذلد جتددر اا دارة إىل أ وةارة العددل والشدرنة
تعر حقوإل املثليات واملثليني ومزدوجي امليال النسي ومغايرج ائوية النسانية وحداملي صدفات
النسني باعتبارها من حقوإل اانسا .
 -66وفيما يتعلق بالس ال الذج نرحتخل إيطاليا بش عقوبدة ااعددام قالد إ هدذه العقوبدة
ستلغو من قانو العقوبات العسكرج حبلول هناية عام .2016
 -6٧وأ دادت جامايكددا بالتعدديالت الدديت أدخلد علددو قدانو النسددية وااقامدة وعلددو قددانو
النتخدداب؛ وبصددياغة تشدريع ملكافحددة التحددرا النسددي ن مكددا العمددال وتعددديال القددانو املدددي
ددا يددن علددو إدخددال نمددام إجدداةة األمومددة ن القطدداع اسددا ؛ وصددياغة وتنفيددذ خطددة مكافحددة
العنددف املنددز للف د ة 201٧-201٤؛ والتوقيددع علددو البوتوك ددولت الختياري دة لتفاقيددة حق ددوإل
الطفال .وأ ادت أيضا ببنامت التحويالت النقدية املشرونة اسالَّإل.
ونوهد د ماليزي ددا ب ددالهود املبذول ددة للقض دداء عل ددو التميي ددز ض ددد املد درأة م ددن خ ددالل اعتم دداد
َّ -6٨
تشريعات جديدة أو إدخال تعديالت علو القوانني املعمول هبا وتنفيذ السياسات والدبامت ذات
الصددلة .ونوهد أيضد ا باتبدداع هنددت ددامال ن ددال ةايددة الطفددال .لكنهددا رأت أ باامكددا إيددالء
مزيددد مددن الهتمددام للحالددة الجتماعيددة  -القتصددادية ولفددر الوصددول إىل العدالددة املتاحددة أمددام
األ خا ذوج ااعاقة والشعوب األصلية وسائر الفإات الضعيفة.
 -69وأ د ددادت مل د ددديف بانض د ددمام س د ددورينام إىل اتفاقي د ددة حق د ددوإل األ د ددخا ذوج ااعاق د ددة
وب ددالهود املبذول ددة ن إن ددار مب ددادرات مكافح ددة التميي ددز ن البل ددد .وأعرب د ع ددن تق ددديرها للت دددابري
الرامية إىل دعم قطاع الصحة العقلية ا ن ذل اسطة الوننية األخرية املتعلقدة بالصدحة العقليدة
( .)201٧ -2015وأحان علم ا أيض ا بتنفيذ خطة لإلسكا للف ة .201٧-2012
 -٧0وأعرب د د املكسد ددي عد ددن تقد ددديرها انشد دداء سد ددورينام م سس د دةا وننيد ددة حلقد ددوإل اانسد ددا
وانضددمامها إىل اتفاقيددة حقددوإل األ ددخا ذوج ااعاقددة.و ددجع سددورينام علددو إلغدداء عقوبددة
ااعدددام مددن قددانو العقوبددات العسددكرج .وأ ددادت بتنفيددذ القددانو الرامددي إىل احلددد مددن الفقددر
وإنشاء نمام ضما اجتماعي مستدام وإجراء تعديال تشدريعي لضدما املسداواة بدني النسدني ن
نقال النسية لتجنب حالت انعدام النسية بني األنفال.
 -٧1وأ اد البال األسدود بدالتزام سدورينام كافحدة العندف املندز  .وركدز علدو التعدديالت الديت
أدخل علو قانو النسية وااقامة ومساواة املرأة بالرجال ن احلقوإل املتعلقدة بنقدال جنسديتها إىل
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ةوجها وأنفائا .وأ دار إىل الشدواغال الديت أعربد عنهدا لندة اسدباء التابعدة ملنممدة العمدال الدوليدة
بش األنفال ضحايا الجتار والدعارة فطلب إىل سورينام تقدت معلومدات إضدافية عدن الهدود
املبذولة لضما توافر اسدمات املناسبة ئم.
 -٧2ورحددب املغددرب بددالتغيريات الدديت أدخل د علددو قددانو النسددية وااقامددة لضددما ققي ددق
املسدداواة بددني النسددني ن نقددال النسددية ملنددع حددالت انعدددام النسددية .وأ دداد أيض دا بق درار إلغدداء
الرسددوم املدرسددية ن املددرحلتني البتدائيددة والثانويددة لتحسددني فددر احلصددول علددو التعلدديم وكددذل
بددالهود الراميددة إىل مكافحددة التمييددز العنصددرج واعتمدداد الس د اتيجية الوننيددة ملكافحددة الجتددار
باأل خا .
 -٧3وأثن ناميبيا علو سورينام انشاء لنة تتوىل تنسيق عملية تنفيذ التوصيات املنبثقة عن
الستعراض الدورج الشامال ومبادرات مكافحة العنف املنز ول سيما ن إنار مشدروع تددريب
القيادات الدينية املعنو االتدخال ن قضايا العندف املندز ا .ورحبد أيضدا بالتعدديال الدذج أدخدال
ن عام  201٤علدو قدانو النسدية وااقامدة وباعتمداد القدانو املتعلدق بملغداء عقوبدة ااعددام مدن
قانو العقوبات.
 -٧٤ورحب هولندا بملغاء عقوبة ااعدام من قانو العقوبدات وبمعطداء أ يدة حلقدوإل املدرأة
لكنها لحم أ خطة مكافحة العنف املنز للف ة  201٧-201٤قظ باملوافقة .وكررت
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 .
 -٧5ورحب د نيكدداراغوا بااصددالحات التش دريعية وبدداسطوات املتخددذة لتحسددني حالددة حقددوإل
اانس ددا املكفول ددة للنس دداء واألنف ددال .وهند د ت س ددورينام عل ددو إلغ دداء عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو
العقوبددات .و ددجع نيك دداراغوا س ددورينام عل ددو مواص ددلة اله ددود ول س دديما ن ددالت احل ددق ن
الص ددحة والتعل دديم واحل ددد م ددن الفق ددر وحق ددوإل الفإ ددات األكث ددر ض ددعفا مث ددال النس دداء واألنف ددال
والشعوب األصلية.
 -٧6وأعربد د باكس ددتا ع ددن تق ددديرها لس ددتحداا تشد دريعات وسياس ددات للنه ددوض حبق ددوإل
اانسا ومنها علو سبيال املثال قانو النسية وااقامة وقانو الت مني الصحي األساسي علو
الص د ددعيد الد د ددونا وقد د ددانو مكافحد د ددة التعقد د ددب واسطد د ددة الشد د دداملة بش د د د األنفد د ددال وامل د د دراهقني
( )2016-2012وخطة العمال الوننية للقضاء علو عمال األنفال.
 -٧٧ورحبد بنمددا بمنشداء م سسددة وننيدة حلقددوإل اانسدا وإلغدداء عقوبدة ااعدددام مدن قددانو
العقوبات وباملبادرات اليت اختذت ملنع العنف املنز ا ن ذل العنف ضد النساء.
 -٧٨ورحب باراغواج بتعديال قدانو النسدية وااقامدة لضدما املسداواة بدني النسدني ن نقدال
النسية و جع سورينام علو ضما فر األنفال الذين لن يستفيدوا مدن ذلد التعدديال ن
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احلص ددول عل ددو اس دددمات الص ددحية والتعليمي ددة .وحثد د س ددورينام عل ددو اعتم دداد ت دددابري ترم ددي إىل
مكافحة العنف القائم علو نوع الن وإساءة معاملة النساء والجتار باأل خا .
 -٧9وأعرب الفلبني عن تقديرها للبنامت الذج يهد إىل توعية املدرأة بقضدية العندف املندز
وللجهود املبذولة لتنقي القانو املدي مدن أجدال قسدني حقدوإل املدرأة ن العمدال .بيدد أهندا أعربد
عن القلدق إةاء ورود ادعداءات بشد عددم العد ا حبقدوإل الشدعوب األصدلية ووجدود حاجدة إىل
قسني فر األنفال ن احلصول علو اسدمات التعليمية.
 -٨0ورحب البتغال بالتصديق علو البوتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بشد بيدع
األنفددال واسددتغالل األنفددال ن البغدداء ون املدواد ااباحيددة وبملغدداء الرسددوم املدرسددية مددا أدس إىل
قسني فر احلصول علو التعلديم ل سديما بالنسدبة لألسدر الديت تعديش ن املندانق الداخليدة مدن
البلددد واألسددر املعيشددية الفقددرية .ورحب د أيض دا بالتش دريع الددذج يددن علددو إنشدداء م سسددة وننيددة
حلقوإل اانسا .
 -٨1وأعرب مجهورية كوريا عن تقديرها للمبادرات والسياسدات الديت اختدذها مكتدب الشد و
النسدانية لتعزيددز املسدداواة بددني النسددني وةايددة املدرأة مددن العنددف .وأ ددارت إىل تنمدديم دورة تدريبيددة
بعندوا االتددخال ن قضددايا العندف املنددز ا بوصدفخل مثددالا جيددا للتوعيددة بقضدية العنددف القدائم علددو
ونوه أيض ا بالقانو املنشر للم سسة الوننية حلقوإل اانسدا وأعربد عدن أملهدا
نوع الن َّ .
ن أ تتمتع البنية األساسية حلقوإل اانسا بالستقاللية وأ تتسم بالفعالية.
 -٨2وردا علددو الس د ال املتعلددق بامل سسددة الوننيددة حلقددوإل اانسددا أكددد وفددد سددورينام أهنددا
س ددتكو مس ددتقلة ومتوافق ددة م ددع املب دداد املتعلق ددة رك ددز امل سس ددات الونني ددة لتعزي ددز وةاي ددة حق ددوإل
اانسا (مباد باري ).
 -٨3وفيما يتعلق بقانو العفو الذج أ دارت إليدخل هولنددا وباا دارة إىل قدانو العفدو األول
قال الوفد إ سورينام ل يكنهدا أ تعفدو عدن بعدئ منتهكدي حقدوإل اانسدا وتسدتثا آخدرين.
وقددانو العفددو الثدداي ل يثددال مبددادرة حكوميددة بددال كددا مبددادرة مددن البملددا  .وأضددا قددائالا إ
سدورينام ترغدب ن إهنداء هدذا الوضدع بطريقدة إ ابيدة والشدروع ن عمليدة الوسدانة وتقصدي احلقدائق
عن نريق منممة الدول األمريكية .والقضية اليت عرض علو احملاكم ب أ تنتهي أيضا.
 -٨٤وخبصدو العنددف املندز وإسدداءة معاملدة األنفددال أنلقد وةارة العدددل والشدرنة مد خرا
مش ددروعا جتريبيد دا بشد د مكافح ددة إس دداءة معامل ددة األنف ددال واس ددتغالئم ن إح دددس ق ددرس الس ددكا
األصليني ن الزء الغريب من البلد لتحديد املنهجيات الديت ينبغدي إعددادها .وتعتدزم سدورينام أيضدا
إنش دداء م سس ددة يك ددو ه دددفها الرئيس ددي ت ددوفري احلماي ددة لألنف ددال .لك ددن بل ددوا ه ددذا ائ ددد ن
عام  201٨يتطلب توفر مزيد من اسباء واألخصائيني الجتماعيني.
 -٨5ورحب د السددنغال بالتدددابري الدديت اختددذ ا سددورينام ن إنددار متابعددة التوصدديات الدديت قبلتهددا
أثناء الولة األوىل من السدتعراض الددورج الشدامال وهدي توصديات للد إلغداء عقوبدة ااعددام
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وتنقددي قددانو النسددية وااقامددة وتددوفري الرعايددة الصددحية اجملانيددة لألنفددال حددىت سددن  16سددنة
واختاذ مبادرات تعطي األولوية حلقوإل املرأة.
 -٨6وأ ددادت س درياليو بددالهود املبذولددة ملكافحددة انعدددام املسدداواة بددني النسددني و ددجع
علو التعجيال باعتماد التشريعات اليت ختول األم من النسية ألنفائا .و دجع سدورينام أيضدا
علددو ضددما توافددق امل سسددة الوننيددة حلقددوإل اانسددا مددع مبدداد ب داري  .وحث د سددورينام علددو
تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الولة األوىل.
 -٨٧ورحب سلوفينيا بالهود املبذولة ن الت حقدوإل املدرأة واملسداواة بدني النسدني وإلغداء
عقوبة ااعدام من قدانو العقوبدات لكدن القلدق ل يدزال يسداورها بشد عددم إلغداء هدذه العقوبدة
مددن قددانو العقوبددات العسددكرج .ولحم د بقلددق أ سددورينام تصدددإل علددو اتفاقيددة مناهضددة
التعذيب وأ التشريعات النائية ل تعر التعذيب تعريفا يتطابق مع املعايري الدولية.
 -٨٨وأثن د جنددوب أفريقيددا علددو سددورينام انشددائها لنددة تتددوىل تنفيددذ توصدديات السددتعراض
الدددورج الشددامال .وأ دادت أيض دا اهددود سددورينام ن سددبيال إلغدداء عقوبددة ااعدددام والقضدداء علددو
الفق ددر .و ددجع س ددورينام عل ددو ض ددما مش دداركة الش ددعوب األص ددلية والقبلي ددة ن احلي دداة العام ددة
والسياسية مشاركة كاملة وفعالة.
 -٨9وهن ت إسبانيا سدورينام علدو إجدراء انتخابدات ديقرانيدة و دفافة ن عدام  2015وعلدو
اعتمادهددا ن اآلونددة األخددرية قددانو العقوبددات الديددد الددذج تضددمن إلغدداء عقوبددة ااعدددام .وهن دا
أيض د ا عل ددو تص ددديقها عل ددو البوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة حق ددوإل الطف ددال بش د بي ددع األنف ددال
واستغالل األنفال ن البغاء ون املواد ااباحية.
 -90ورحب
باأل خا  .و
باري .ونلب
وعن أية تدابري

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا باعتماد اس اتيجية وننية ملكافحة الجتار
جع سورينام علو توسيع وليدة امل سسدة الوننيدة حلقدوإل اانسدا وفقدا ملبداد
احلصدول علدو معلومدات إضدافية عدن اعتمداد تشدريعات داملة ملكافحدة الجتدار

التشهري.
رج اختاذها الغاء جترت

 -91وأ دادت ترينيددداد وتوبدداغو اهددود سددورينام ن سدبيال تعزيددز املسدداواة بددني النسددني و كددني
ونوه أيض ا بمنشاء نمام اجتماعي للتصدج للفقر وتوفري احلماية الجتماعيدة مدن خدالل
املرأةَّ .
اعتمد دداد وتنفيد ددذ التش د دريعات املتعلقد ددة باحلد ددد األدىن لألجد ددور واسد ددتحقاقات املعا د ددات التقاعديد ددة
والت مني الصحي األساسي.
 -92ورحب د د اململك د ددة املتح د دددة لبيطاني د ددا العمم د ددو وآيرلن د دددا الش د ددمالية بالتق د دددم احمل د ددرة من د ددذ
السددتعراض األخددري ددا ن ذلد ن ددالت حقددوإل املدرأة ومكافحددة التمييددز وققيددق املسدداواة بددني
النس ددني .ورحب د بملغ دداء عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو العقوب ددات وبملغائه ددا الو ددي م ددن ق ددانو
العقوبددات العسددكرج .و ددجع سددورينام علددو مواصددلة جهودهددا مددن أجددال الع د ا ن القددانو
حبقوإل اجملتمعات األصلية ن األرض وضما استفادة هذه اجملتمعات من اسدمات العامة.
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 -93وأنرت الوليات املتحدة األمريكية علو سورينام اصالح قانو النسية حي ألغي
األحكددام الدديت تنطددوج علددو ييددز ضددد املدرأة .وأعربد عددن قلقهددا إةاء امتندداع املدددعني العددامني عددن
العد ا بتوجيهددات دكمددة العدددل الدواردة ن حكمهددا الصددادر ن تشدرين الثدداي/نوفمب 2015
بش عدم دستورية قدانو العفدو وإةاء عددم كفايدة املدوارد الالةمدة ملكافحدة الجتدار باأل دخا
واسدتخدام األنفددال ن القطدداع غددري الر دي وإةاء انتهدداء فد ة التعلدديم االزامدي عنددد سددن تقددال عددن
احلد األدىن لسن العمال.
 -9٤و ددكرت أوروغدواج سددورينام علددو جهودهددا مددن أجددال املشدداركة ن السددتعراض .ورحبد
بد ددالتوقيع علد ددو البوتوك د دولني الختي د دداريني لتفاقيد ددة حق د دوإل الطف د ددال والتصد ددديق علد ددو البوتوك د ددول
الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل الطفددال بش د بيددع األنفددال واسددتغالل األنفددال ن البغدداء ون امل دواد
ااباحيددة فض دالا عددن ترحيبهددا بددالهود الراميددة إىل إعمددال حقددوإل املدرأة .وأحان د علمد ا بتدددريب
موظفني للعمال ن امل سسة الوننية حلقوإل اانسا .
ونوهد د مجهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة بالتص ددديق عل ددو اتفاقي ددة حق ددوإل األ ددخا ذوج
َّ -95
ااعاق ددة وعل ددو البوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة حق ددوإل الطف ددال بشد د بي ددع األنف ددال واس ددتغالل
ونوهد حبصددول مجيددع األنفددال حددىت سددن  16سددنة علددو
األنفددال ن البغدداء ون املدواد ااباحيددةَّ .
الرعاي ددة الص ددحية اجملاني ددة وعل ددو التعل دديم اجمل دداي ن املرحل ددة البتدائي ددة واملس ددتوس األول م ددن املرحل ددة
الثانوية.
 -96ورحب د الزائددر بالتدددابري املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات املقدمددة خددالل السددتعراض الدددورج
الشامال األول .ورأت أ سورينام بذل جهودا كبرية ن امليادين املتعلقة حبقوإل املرأة ومكافحة
ونوه د
العنددف املنددز وضددما املسدداواة بددني الرجددال وامل درأة ن ددالت منهددا اكتسدداب النسدديةَّ .
باعتماد اس اتيجية وننية ملكافحة الجتدار باأل دخا واللتدزام بتسدوية قضدية حقدوإل الشدعوب
األصلية ن األرض.
 -9٧وهنَّد د ت األرجنت ددني س ددورينام عل ددو ااص ددالح التشد دريعي ال ددذج أفض ددو إىل إلغ دداء عقوب ددة
ااعدام من قانو العقوبات.
 -9٨وأعرب د أرمينيددا عددن تقددديرها لس د اتيجية مكافحددة الجت دار باأل ددخا وإلغدداء الرسددوم
املدرسددية مددا أدس إىل قسددني فددر احلصددول علددو التعلدديم .ورحب د بددالهود املبذولددة لالع د ا
حبقوإل الشعوب األصلية ن األراضي .وأ دارت إىل عددد مدن الصدكوه الدوليدة األساسدية حلقدوإل
اانسا اليت يصدإل عليها بعد.
ونوه د أس د اليا بملغدداء عقوب دة ااعدددام مددن قددانو العقوبددات علددو إثددر اللتزامددات الدديت
َّ -99
قطع د ن السددتعراض الدددورج الشددامال لعددام  .2011لكددن القلددق ل ي دزال يسدداورها إةاء تعليددق
داكمة الرئي بوتريو و 22خصا من املتهمني معخل لرتكاب عمليات قتدال خدارج القضداء ن
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عددام  19٨2ذهددب ضددحيتها  15معارض د ا سياسددي ا .وأعرب د أيض د ا عددن قلقهددا إةاء إ درا وةارة
الش و الداخلية علو امل سسة الوننية حلقوإل اانسا .
 -100ورحب د أذربيجددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام مددن قددانو العقوبددات وبالس د اتيجية الوننيددة
ملكافحة الجتار باأل خا والتصديق علو البوتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال بش
بي ددع األنف ددال واس ددتغالل األنف ددال ن البغ دداء ون املد دواد ااباحي ددة .ورحبد د بقد درار تع ددديال ق ددانو
النسية وااقامة لضما املساواة بني النسني ن نقال النسية.
 -101وأثن جزر البهاما علو سورينام لهودها ن سبيال تعزيدز حقدوإل اانسدا دا ن ذلد
ن ددالت ققيددق املسدداواة بددني النسددني والجتددار باأل ددخا وةايددة األنفددال ودعددم اجملتمددع
املدددي وهددي جهددود تبددذل ن سددياإل وضددع مددا صددعب .ونلبد معلومددات عددن الس د اتيجيات
اليت رج تنفيذها لزيادة مشاركة املرأة ن السياسة وصنع القرار.
 -102وأثن د د بربد ددادوو علد ددو إنشد دداء لند ددة لتنفيد ددذ توصد دديات السد ددتعراض الد دددورج الشد ددامال.
و ددجع كددذل علددو إنشدداء م سسددة وننيددة حلقددوإل اانسددا تتمتددع بالسددتقاللية وفق دا ملبدداد
باري  .وحث سورينام علو التصدديق علدو البوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل الطفدال بشد
ا د د اه األنف ددال ن املناةع ددات املس ددلحة .و ددجع عل ددو مواص ددلة التع دداو م ددع هيإ ددات األم ددم
املتحدة وبذل الهود ملكافحة الجتار باأل خا .
 -103ورحبد بلجيكددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام وفقد ا لتوصددية كاند قددد قدددمتها ن السددتعراض
ونوه أيض ا بتعهد سدورينام بملغداء عقوبدة ااعددام مدن قدانو العقوبدات
الدورج الشامال األخريَّ .
العسددكرج .ورحب د حبمددر العقوبددة البدنيددة ن القددانو ودع د إىل تنمدديم ةددالت توعيددة بش د
العقوبة البدنية .وأعرب عن قلقها إةاء استمرار ظاهرة عمال األنفال ن املنانق الريفية.
 -10٤وأثن د الباةي ددال علددو س ددورينام لقيامهددا ددا يلددي :إدخ ددال تعددديال عل ددو قددانو العقوب ددات
يقضددي بملغدداء عقوبددة ااعدددام؛ والتصددديق علددو اتفاقيددة حقددوإل األ ددخا ذوج ااعاقددة؛ واختدداذ
تدابري تتعلق بتحقيق املساواة بني النسني ومس لة العنف ضد املرأة وحقوإل األ خا املصدابني
بفددريوو نق د املناعددة البش درية/اايدة؛ واعتمدداد اسطددة ااةائيددة للف د ة  2016-2012والتدددابري
القانونية الرامية إىل إنشاء نمام ونا للحماية الجتماعية.
 -105و ددجع كن دددا عل ددو توس دديع نط دداإل إلغ دداء عقوب ددة ااع دددام ليش ددمال ق ددانو العقوب ددات
العس ددكرج .ورحب د د باعتم دداد س ددورينام خريط ددة الطري ددق املتعلق ددة كافح ددة الجت ددار باأل د ددخا
( )201٨ -201٤و ددجع علددو املسددارعة إىل العمددال بشددكال فعددال علددو وضددع تدددابري ةايددة
ملموسة تستهد األ خا املهمشني واألكثر ضعف ا.
دديلي ع ددن تق ددديرها للتق دددم ال ددذج ل ددوحظ ن الس ددنوات املاض ددية ن اجمل ددالت
 -106وأعربد د
امل سس د ددية والقانوني د ددة والسياس د ددية هبد د دد ك د ددني املد د درأة وتعزي د ددز مش د دداركتها ن احلي د دداة السياس د ددية
ونوه بزيادة مشاركة املرأة ن البملا .
والقتصاديةَّ .
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 -10٧وأعرب د الصددني عددن تقددديرها لإلج دراءات الدديت اختددذ ا سددورينام مددن أجددال تعزيددز التنميددة
القتصددادية والجتماعيددة املسددتدامة وإ دداعة الوئددام بددني ااثنيددات .ورحبد بانضددمامها إىل اتفاقيددة
حقددوإل األ ددخا ذوج ااعاقددة؛ وبتنمدديم ةددالت ملكافحددة العنددف املنددز وتعزيددز املسدداواة بددني
النسدني ومشدداركة املدرأة ن احليدداة السياسدية؛ وخبطددة العمددال الوننيددة للقضداء علددو عمددال األنفددال؛
وتوفري الرعاية الطبية اجملانية.
 -10٨وألق د كولومبيددا الضددوء علددو الت دزام سددورينام بملغدداء عقوبددة ااعدددام .وعرض د كولومبيددا
إنالع سورينام علو جتربتها فيما خي الشعوب األصلية والتعليم والصحة وعدم التمييز.
 -109ورد وفددد سددورينام علددو الس د ال الددذج نرحتددخل أرمينيددا بش د النضددمام إىل اتفاقيددة منددع
جريددة ااب ددادة الماعي ددة واملعاقب ددة عليه ددا واتفاقي ددة مناهض ددة التع ددذيب فق ددال إ امل سس ددة الونني ددة
حلقوإل اانسا املزمع إنشاؤها ستدرو األمر.
 -110وعن رفع احلدد األدىن لسدن الدزواج إىل  1٨سدنة قدال إ سدن الرضدا املنصدو عليدخل ن
القدانو املدددي قدد أعيددد النمدر فيددخل ن عدام  2003فرفددع مدن  13إىل  15سددنة بالنسدبة للفتيددات
ومددن  15إىل  1٧سددنة بالنسددبة للفتيددا  .وقددد اق د ح ن مشددروع التش دريع احلددا رفددع هددذه السددن
إىل  1٨سنة بالنسبة للفتيا والفتيات علو حد سواء وفق ا لتفاقية حقوإل الطفال.
 -111وفيما يتعلق بالس ال الذج نرحتخل أس اليا بش حالدة املثليدات واملثليدني ومزدوجدي امليدال
النسددي ومغددايرج ائويددة النسددانية وحدداملي صددفات النسددني قددال إ سددورينام تسددعو إىل ةيددادة
الوعي رغم أهنا تواجخل صعوبات ن ققيق القبول لدس أكثر من  20موعة إثنية.
 -112وردا عل ددو بي ددا الولي ددات املتح دددة أف دداد الوف ددد بد د س ددورينام أنشد د ت وح دددة مكافح ددة
الجتددار باأل ددخا ن جهدداة الشددرنة ونفددذت ب درامت لتوعيددة أفدراد الشددرنة بش د عدددم معاملددة
الضددحايا ك داجملرمني .وقددال أيض دا إ سددورينام لددديها مالجددر اي دواء النسدداء واألنفددال مددن ضددحايا
الجتار وإهنا بصدد إنشاء أماكن ايواء الضحايا من الذكور.
 -113وفيم ددا يتعل ددق بعم ددال األنف ددال ن القتص دداد غ ددري الر ددي ددا ن ذل د ن قط دداع تع دددين
الذهب الضيق النطاإل قال إ من األ ية كا أ نعلم أ األنفال ن سدورينام يعملدو لددس
آبددائهم خددالل العطددالت املدرسددية .وهددذه ثقافددة سددائدة ن سددورينام .بيددد أ احلكومددة تعمددال علددو
إنفاذ القانو املتعلق بسن التعليم االزامي.
 -11٤وفيمددا يتعلددق بالتعليقددات الدديت قدددمتها الولي ددات املتحدددة بش د نمددام العدالددة أك دددت
الد ددوةيرة أهند ددا ل يكد ددن أ تقبد ددال البيد ددا الد ددذج يد ددوحي ب د د نمد ددام العدالد ددة ن سد ددورينام ل يتمتد ددع
بالستقاللية أل هذا األمر لي صحيحا.
 -115وقال د إ س ددن التعل دديم االزام ددي س د ُ فع إىل  16س ددنة وأعربد د ع ددن أمله ددا ن أ يب دددأ
سريا هذا القانو ن العام القادم.
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 -116وفيما يتعلدق بتوصدية ترينيدداد وتوبداغو الديت تددعو إىل فصدال األحدداا عدن البدالغني أثنداء
الحتجاة قال إ إصالحية األحداا ل ل بعد مبىن منفصالا بيد أ األحداا حيتجزو
عزل عن البالغني.
 -11٧وفيما يتعلق بفر األ خا ذوج ااعاقة ن احلصول علو التعليم حسدن سدورينام
ددا ن ذل د د ن املن ددانق الريفي ددة لك ددن جه ددود التحس د دني انص د دب عل ددو املرحل ددة
ه ددذه الف ددر
البتدائية.
 -11٨وهند ت كوسدتاريكا سدورينام علدو التقددم الددذج أحرةتدخل فيمدا يتعلدق بتحقيدق املسداواة بددني
النسددني والقدددرة علددو صددنع الق درار مددن قبيددال تنمدديم ةلددة عددام  .2015وبااضددافة إىل تل د
املب ددادرة لحمد د أ مش دداركة املد درأة ق ددد ةادت .واع فد د باهتم ددام س ددورينام ب ددالتثقيف ن ددال
حقوإل اانسدا والتددريب علدو املسداواة بدني النسدني .وأ دارت بقلدق أيضدا إىل مالحمدات لندة
القضاء علو التمييز العنصرج بش حالة الشعوب األصلية ن سورينام.
 -119وسلم كوبا بالتحديات اليت تواجخل أج تمدع متعددد األعدراإل واألديدا مثدال سدورينام.
ونوهد بددالهود املبذولددة ملكافحددة أوجددخل عدددم املسدداواة بددني النسددني ن املنددزل واجملتمددع مددن قبيددال
تد دددريب املد ددوظفني العمد ددوميني وتنمد دديم ةد ددالت التوعيد ددة .وسد ددلط الضد ددوء علد ددو التقد دددم احملد ددرة
فيما يتعلق حبقدوإل الطفدال ومكافحدة الجتدار باأل دخا واحلدد مدن الفقدر .وأ دارت إىل اسدتمرار
وجود قديات فيما يتعلق حبقوإل الشعوب األصلية.
 -120وأ دادت الدداةره بسدورينام لتصددديقها علدو معمدم الصددكوه األساسدية حلقدوإل اانسددا
وتقديها تقارير إىل هيإات املعاهدات .لكنها أسف لعدم تصديق سورينام علو اتفاقية مناهضة
التعددذيب وأعربد عددن أملهددا ن أ تصددب سددورينام نرفدا فيهددا .وأبددرةت اسددتعداد مبددادرة اتفاقيددة
هذه املس لة.
مناهضة التعذيب لدراسة سبال مساعدة سورينام ن إحراة تقدم خبصو
 -121وسددلم إك دوادور ب دمحراة تقدددم ن اجملددال التشدريعي فيمددا يتعلددق بملغدداء العقوبددة البدني دة
وعمال األنفال وغري ذل مدن أ دكال العندف ضدد األنفدال .ووجهد النتبداه بشدكال خدا
إىل املكتددب املنشد ملعالددة القضددايا النسددانية؛ وتددوفري التدددريب بشد التشدريعات الوننيددة املتعلقددة
بدالعنف املندز واملسدائال النسددانية؛ والتعداو مدع اجملتمددع املددي مدن أجددال تشدجيع املشداريع الراميددة
إىل كني املرأة ن اجملالت الجتماعية والسياسية والقتصادية.
 -122ورحبد مصددر بددالهود الدديت بددذلتها سددورينام فيمددا يتعلددق بتحقيددق املسدداواة بددني النسددني
ددا ن ذلد تعددديال قددانو النسددية وااقامددة والتدددابري املتخددذة ملكافحددة الجتددار باأل ددخا  .كمددا
رحب باع ا سورينام بوجود أوجخل لعدم املساواة بني الرجال والنساء ن سوإل العمال وأعرب
عن أملها ن أ تواجخل سورينام التحديات القائمة.
 -123ورحب د فرنسددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام ن سددورينام ودعتهددا إىل مواصددلة إصددالحا ا مددن
أجال الح ام الكامال حلقوإل اانسا .
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 -12٤ورحب د جورجيددا بملغدداء عقوبددة ااعدددام مددن قددانو العقوبددات ونوه د بدداعتزام سددورينام
إلغدداء عقوبددة ااعدددام مددن قددانو العقوبددات العسددكرج .ورحب د جورجيددا بتنقددي قددانو النسددية
وااقامددة بغيددة كفالددة املسدداواة بددني النسددني وأ ددارت إىل ضددرورة اختدداذ مزيددد مددن اسطدوات الغدداء
األحكام التمييزية ضد املرأة ن التشريعات احمللية.
 -125وأثن د أملانيددا علددو سددورينام الغائهددا عقوبددة ااعدددام مددن قددانو العقوبددات وقال د إهنددا
تتطلددع إىل إلغائهددا امد ا مددن خددالل إصددالح قددانو العقوبددات العسددكرج .ول يدزال القلددق يسدداورها
إةاء احلاج ددة إىل إيد ددالء املزيد ددد مد ددن الهتمد ددام لتنفيد ددذ حكمد ددني حملكمد ددة الد دددول األمريكيد ددة حلقد ددوإل
اانسا وملس لة الحتجاة السابق للمحاكمة وحلقوإل الطفال.
 -126ورحبد غانددا بداسطوات املتخددذة فيمدا يتعلددق بتعزيددز املسداواة بددني النسدني و كددني املدرأة
ومكافحة الجتار باأل خا واحلد من الفقر وتعزيز احلقوإل القتصادية والجتماعية والثقافيدة
للفإددات الضددعيفة وإنشدداء م سسددة وننيددة مسددتقلة حلقددوإل اانسددا وفق دا ملبدداد بدداري  .لكنهددا
أعرب عن القلق لعدم إدراج التدريب والتثقيف ن ال حقوإل اانسا ن املناهت الدراسية.
 -12٧وأ ددارت غواتيمددال إىل اسط دوات الدديت اختددذ ا سددورينام مددن أجددال تعزيددز وةايددة واح د ام
حقوإل اانسا األساسية لميع األ خا .
 -12٨وهند ت هدداييت سدورينام علددو تقريرهددا الدونا الشددامال والواسددع النطداإل ولحمد التقدددم
احملرة ن الت حقوإل املرأة والطفال.
 -129وهند د ت هن دددوراو س ددورينام عل ددو قراره ددا إلغ دداء عقوب ددة ااع دددام م ددن ق ددانو العقوب ددات.
و ددجع سددورينام علددو جتسدديد موقفهددا املتعلددق بدداحلق ن احليدداة ن قددانو العقوبددات العسددكرج
أيضد ا .ورحبد بالتقدددم الددذج أحرةتددخل سددورينام علددو مسددتوس البنيددة التحتيددة امل سسددية مددن خددالل
إنشاء م سسة وننية حلقوإل اانسا  .وكررت ااعراب عن دعمها لسورينام.
 -130وأ د ددارت ائند ددد إىل التد دددابري اا ابيد ددة املتعلقد ددة بعد دددم املسد دداواة بد ددني النسد ددني وحقد ددوإل
األ ددخا ذوج ااعاقددة وااج دراءات الراميددة إىل مكافحددة العتددداء علددو األنفددال واسددتغالئم
جنسيا .ونلب مزيددا مدن املعلومدات عدن الدنهت املتعددد األوجدخل الدذج قيدال ن التقريدر الدونا إندخل
ُمتَّب ددع ن التص دددج للتميي ددز النس دداي .و ددجع س ددورينام عل ددو مواص ددلة التنفي ددذ الفع ددال لق ددانو
مكافحة العنف املنز والهود الرامية إىل قسني فر حصول أنفال القبائال علو التعليم.
 -131وفيمددا يتعلددق حبالددة ددعب سدداراماكا كددرر وفددد سددورينام القددول ب د بلددده علددو و د
النتهدداء مددن تنفيددذ حكددم موايوانددا إل أ احملكمددة ارتكب د خط د ن احلكددم إذ نسددب موايوانددا
لقبائددال املددارو ن حددني أ هددذه األرض تعددود ن الواقددع للشددعوب األصددلية .وهددذا األمددر يطددرح
مشكلة .أما بالنسبة للحكم املتعلق بسداراماكا فداألمر خمتلدف .وقدد عقددت احلكومدة مناقشدات
مددع قبائددال سدداراماكا أل ترسدديم األراضددي بالشددكال الددذج قبِّددذه احملكمددة قددد ي د دج إىل أعمددال

18

GE.16-11346

A/HRC/33/4

غب ونشوب نزاع بني الماعات ااثنيدة .ولدذل ينبغدي ال يد ن تنفيدذ حكدم سداراماكا إىل
حني التوصال إىل اتفاإل مع قبائال عب ساراماكا ااثنيت عشرة.
 -132ون استام

ثانيا -استنتاجات و/أو

كر الوفد مجيع الوفود علو ما أبدتخل من دعم وما قدمتخل من توصيات.
توصيات**

 -133درستتس ستتورينام التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا وهتتي
تحظى بتأييدها:
 1-133التوقيع والتصديق علتى الرروتووتوا االيتيتاري الثتاني الملحتق بالع تد
التتدولي الصتتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام
(بلجيكا)؛
 2-133التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي
الصال بالحقوق المدنية والسياسيةل ال تادع ولتى ولاتاء عقوبتة اإلعتدام (أستتراليا)
(الررتااا) (بنما) (الجرل األسود) (فرنسا) (ووستاريكا) ؛
 3-133النظر في االنضمام ولى الرروتوووا االيتيتاري الثتاني الملحتق بالع تد
التتدولي الصتتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام
(األرجنتين)؛  النظر في االنضمام ولى الرروتوووا االيتياري الثاني الملحق بالع تد
التتدولي الصتتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةل ال تتادع ولتتى ولاتتاء عقوبتتة اإلعتتدام
(أوروغواي)؛
 ٤-133التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي
الصال بالحقوق المدنية والسياسية واتصاذ جميع الصطوات الالزمة إللاتاء عقوبتة
اإلعدام من القانون العسكري (ويطاليا)؛
 5-133التوقيع والتصديق على الصتكو الدوليتة األساستيةل بمتا في تا اتفاقيتة
مناهضة التعذيب وغير متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالونستانية أو
الم ينة (سيراليون)؛
 6-133التوقيتع والتصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتة التعتتذيب وغيتتر متتن ضتترو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (ويطاليا)؛
 ٧-133االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضرو المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (أرمينيا) (غانا) (وندا)؛ والتصتديق علتى
__________
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اتفاقيت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب وغيت تتر مت تتن ضت تترو المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو
الالونس ت تتانية أو الم ين ت تتةل (جم وري ت تتة مق ت تتدونيا اليوغس ت تتالفية س ت تتابقا) (ال ت تتدانمر )
(المملكة المتحدة لرريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٨-133المستتارعة ولتتى التصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب وغيتتر متتن
ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (غواتيماال)؛
 9-133الدفع قدما في اتجا التصديق علتى اتفاقيتة مناهضتة التعتذيب وغيتر
من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (شيلي)؛
 10-133النظر في التصديق على اتفاقية مناهضتة التعتذيب وغيتر متن ضترو
المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالونس تتانية أو الم ين تتة (الفلر تتين)؛ والنظ تتر ف تتي
االنضتتمام ولتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب وغيتتر متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة
القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (أوروغواي)؛
 11-133االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضرو المعاملة أو
العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالونست ت تتانية أو الم ين ت تتة ومواءم ت تتة تش ت ت تريعات ا وفقت ت ت ا لت ت تتذل
(سلوفينيا)؛
 12-133االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضرو المعاملة أو
العقوب تتة القاس تتية أو الالونس تتانية أو الم ين تتة وول تتى الرروتوو تتوا االيتي تتاري التفاقي تتة
حقوق الطفل بشأن اشترا األطفاا في المنازعات المسلحة (فرنسا)؛
 13-133التوقي تتع والتص تتديق عل تتى الص تتكو الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي
ل ت تصتترط طرف تا في تتا بعتتدل ال ستتيما الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
بشأن اشترا األطفاا في المنازعات المسلحةل وهو ما أوصي به سابق ا (وسرانيا)؛
 1٤-133التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل بشتتأن
اشترا األطفاا في المنازعات المسلحة (ويطاليا)؛
 15-133المستتارعة ولتتى التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق
الطفل بشأن اشترا األطفاا في المنازعات المسلحة (غواتيماال)؛
 16-133النظر في التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية حقتوق الطفتل
بشأن اشترا األطفاا في المنازعات المسلحة (جزر الراهاما)؛
 1٧-133التصديق على اتفاقية حقوق األشصال ذوي اإلعاقة (هندوراس)؛
 1٨-133المسارعة ولى التصديق علتى اتفاقيتة حقتوق األشتصال ذوي اإلعاقتة
(غواتيماال)؛
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 19-133النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة حق تتوق األش تتصال ذوي اإلعاق تتة
(وووادور)؛
 20-133مواصتتلة وتس تريع الج تتود الراميتتة ولتتى التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق
األشصال ذوي اإلعاقة (جزر الراهاما)؛
 21-133اغتنتتام فرصتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتصال ذوي اإلعاقتتة
لتحسين الضمان االجتماعي والصدمات العامة لألشصال ذوي اإلعاقة (الصين)؛
 22-133االنضتتمام ولتتى اتفاقيتتة منتتع جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعاقرتتة علي تتا
(أرمينيتتا)؛والتصتتديق علتتى اتفاقيتتة منتتع جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعاقرتتة علي تتا
(غانا)؛
 23-133تسريع اعتماد قانون ونشاء المحكمة الدستورية وفقا لدستور سورينام
(مصر)؛
 2٤-133التعجيلل على النحو المنصول عليته فتي الدستتورل بإنشتاء محكمتة
دستورية تتمتع بجملة ايتصاصات من بين ا استعراض مدى توافق القانون التوطني
مع الصكو الدولية لحقوق اإلنسان (غواتيماال)؛
 25-133مواصتتلة توطيتتد السياستتات المجتمعيتتة اإليجابيتتة لصتتالط القطاعتتات
الضعيفةل ال سيما األطفاا والمراهقون (جم ورية فنزويال الروليفارية)؛
 26-133المضت تتي فت تتي وديت تتاا تحست تتينات فيمت تتا يتعلت تتق بمشت تتاروة الشت تترا ل
وتمكي تتن ل وتعل تتيم ل وق تتدرت عل تتى تنظ تتي المش تتاريعل والمش تتاريع االجتماعي تتة
الصاصة ب (ماليزيا)؛
 2٧-133ونش ت تتاء مطسس ت تتة وطني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان وفقت ت ت ا لمر ت تتاد ب ت تتاريس
(ووست تتتاريكا)؛ ونشت تتاء مطسست تتة وطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وفق ت ت ا لمرت تتاد بت تتاريس
(باوستان) (جورجيا)؛
 2٨-133ونشتتاء مطسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان وفقت ا لمرتتاد بتتاريس
(أستراليا)؛
 29-133النظر في ونشاء مطسسة وطنية لحقوق اإلنستان وفقت ا لمرتاد بتاريس
(ال ند)؛
 30-133تعزيز استقالا المطسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (مصر)؛
 31-133ضمان االمتثاا لمراد باريس فتي ونشتاء مطسستات ا الوطنيتة لحقتوق
اإلنسان (ماليزيا)؛
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 32-133اتصاذ جميع التدابير الالزمة إلنشتاء مطسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان
وفقا لمراد باريس (فرنسا)؛
 33-133اتصت تتاذ جميت تتع التت تتدابير الالزمت تتة لضت تتمان امتثت تتاا مطسست تتت ا الوطنيت تتة
لحقوق اإلنسان امتثاالا تاما لمراد باريس (الررتااا)؛

 3٤-133ونشتتاء مطسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان تكتتون مستتتقلة وتمل ت واليتتة
واسعة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقا لمراد باريس (جنو أفريقيا)؛
 35-133منط المطسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المزمتع ونشتااها واليتة واستعة
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقا لمراد باريس (جم ورية ووريا)؛
 36-133مواصلة الج ود الرامية ولى تعزيز مطسسات حقتوق اإلنستان ومواءمتة
التشريعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق اإلنسان التي هي طرع في ا (المار )؛
 3٧-133اتصت تتاذ جميت تتع التت تتدابير الالزمت تتة إلدرال حقت تتوق اإلنست تتان والتثقيت تتف
الجنساني في المناهج المدرسية للمساعدة فتي تعزيتز التوعي بحقتوق اإلنستان فتي
سورينام (غانا)؛
 3٨-133تنفي تتذ بت ترامج تثقيفي تتة ف تتي مج تتاا حق تتوق اإلنس تتان لفا تتدة الم تتو فين
الحكوميينل بمن في مو فو ونفاذ القانونل من أجل تفادي العنف والتمييتز علتى
أي أساس وانل ال سيما وزاء الفئات الضعيفة (وولومريا)؛
 39-133مواص تتلة تعاون تتا م تتع ال يئ تتات والص تتكو الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان
(المار )؛
 ٤0-133مواصتتلة تعاون تتا متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة لألم ت المتحتتدة
(أذربيجان)؛
 ٤1-133تقتتدي تقاريرهتتا المتتتأيرة بموجتتب الع تتد التتدولي الصتتال بتتالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (سيراليون)؛
 ٤2-133مواصلة تعزيز تمكين المرأة (باوستان)؛
 ٤3-133مواصلة معالجة الثارات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة (ناميريا)؛
 ٤٤-133مواصتتلة الج تتود الراميتتة ولتتى تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق الم ترأة ومعالجتتة
الثارات التشريعية المتصلة ب ذ المسألة (جورجيا)؛
 ٤5-133مواصتتلة اتصتتاذ وج تراءات ملموستتة ب تتدع القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد
المرأة وتحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين (ووبا)؛
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 ٤6-133العمل بشكل فعاا على تعزيتز المستاواة بتين الرجتل والمترأةل واتصتاذ
جميع التدابير الالزمة لمكافحة العنف ضد المرأة واالتجار باألشصال (فرنسا)؛
 ٤٧-133اعتماد تدابير ملموسة لتعزيتز مشتاروة المترأة فتي الميتدانين السياستي
والعام (سلوفينيا)؛

 ٤٨-133المضتتي فتتي اعتمتتاد سياستتات عامتتة تشتتمل التتتدابير اإليجابيتتةل بصتتفة
مطقتة وذا لزم األمرل متن أجتل زيتادة مشتاروة المترأة فتي الميتدانين السياستي والعتام
(شيلي)؛
 ٤9-133تصمي وتنفيذ سياسات فعالة لتعزيز المستاواة بتين الجنستين استتنادا
ولى مطشرات ووحصاءات لقياس أثرها (المكسي )؛
 50-133تعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين فتتي القتتانون وفتتي الممارستتة متتن أجتتل
زيادة مشاروة المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية للرلد (باراغواي)؛
 51-133تنفيذ برامج موج ة نحو تحقيق النتا ج لتمكتين المترأة متن المشتاروة
في قوة العمل وفي المجاا السياسي (ملديف)؛
 52-133تنفيتتذ حم تتالت إلذو تتاء التتوعي م تتن أج تتل تعزيتتز التك تتافط ب تتين المت ترأة
والرجتتل فتتي الفتترل والمستتطوليات فتتي المجتتالين الصتتال والعتتام علتتى حتتد ستتواء
(بنما)؛
 53-133تنظي حمتالت توعيتة تتعلتق بالتكتافط بتين الرجتل والمترأة فتي الفترل
والمسطولياتل من أجل ولااء التمييز على أساس نوع الجتنس وزيتادة تمثيتل المترأة
في مناصب المسطولية (وسرانيا)؛
 5٤-133اتصاذ التدابير المناسرة لضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييتز
ضد المرأة في جميع المجاالتل ال ستيما مشتاروة المترأة فتي العمليتة الديمقراطيتة
والقضاء على التمييز القا على نوع الجنس في سوق العمل (هندوراس)؛
 55-133سن تشريعات شتاملة تكفتل تمامت ا تطريتق مرتدأ عتدم التمييتزل وضتمان
تمتتتع وتتل فتترد متتن أف تراد المجتمتتع تمتع تا وتتامالا بجميتتع حقتتوق اإلنستتان (جنتتو
أفريقيا)؛
 56-133اتصتتاذ جميتتع الصطتتوات الالزمتتة العتمتتاد التتتدابير التش تريعية وتتتدابير
أيرى لتطريق حظر صتريط للتمييتز علتى أستاس الميتل الجنستي وال ويتة الجنستانية
(هولندا)؛
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 5٧-133ستتن تش تريعات تتصتتدى علتتى وجتته التحديتتد للتمييتتز ضتتد المثليتتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين (أستراليا)؛
 5٨-133اعتمتتاد تش تريع يتتال لمنتتع التمييتتز علتتى أستتاس الميتتل الجنستتي أو
ال وية الجنسانية (شيلي)؛
 59-133اتص تتاذ يط تتوات فعال تتة لك تتي ي تتوفر اإلط تتار الق تتانوني للرل تتد الحماي تتة
لحقتتوق المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة الجنستانية
وحاملي صفات الجنسين (الررازيل)؛
 60-133تكثي تتف الت تتدابير الرامي تتة ول تتى من تتع العن تتف ض تتد المثلي تتات والمثلي تتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي وماتتايري ال ويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
ومعاقرة مرتكريه (شيلي)؛
 61-133وضتتع وتنفيتتذ ب ترامج تدريريتتة لفا تتدة ضتترا الشتترطةل العتتاملين متتن
والمتدربينل من أجل التصدي للوص والتمييز ضد المثليتات والمثليتين ومزدوجتي
الميل الجنسي وماايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (آيرلندا)؛
 62-133تس ت تريع ج ودهت تتا الراميت تتة ولت تتى ولات تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدام ولات تتاء وت تتامالا
(سلوفينيا)؛
 63-133توس تتيع نط تتاق ولا تتاء عقوب تتة اإلع تتدام بم تتا يش تتمل ولااءه تتا م تتن ق تتانون
القضاء العسكري (وسرانيا)؛
 6٤-133تعزيز اإلطار القانوني الوطني لمكافحة التعذيب عن طريتق النظتر فتي
االنضمام ولى اتفاقية مناهضة التعذيب (وندونيسيا)؛
 65-133تحسين األوضاع في السجون (السنااا)؛
 66-133تحسين األوضاع في مرافق االحتجاز السابق للمحاومة (ألمانيا)؛
 6٧-133مواصتتلة ج ودهتتا الرامي تتة ولتتى تعزي تتز حقتتوق الم ترأةل ال س تتيما متتن أج تتل
القضاء على جميع أشكاا العنف ضد المرأة (جم ورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا)؛

 6٨-133المضي في اتصاذ تدابير بناءة من أجل ضمان التنفيتذ الفعتاا لقتانون
مكافحة العنف المنزلي لعام ( 2009ناميريا)؛

 69-133النظتتر فتتي تتتوفير التتتدريب المنتتتظ علتتى أهميتتة ضتتمان المستتاءلة عتتن
ممارستتة العنتتف القتتا علتتى نتتوع الجتتنس ووصتتوا الضتتحايا ولتتى العدالتتةل ال ستتيما
تدريب متو في ونفتاذ القتانون والمتو فين القضتا يينل بمتن فتي المتدعون العتامون
(جم ورية ووريا)؛
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 ٧0-133تعزي تتز وتوس تتيع نط تتاق أوج تته الحماي تتة والرت ترامج المتعلق تتة بالتص تتدي
للعنف القا على نوع الجنس واالستتاالا الجنستي لألطفتاال بمتا يشتمل ضتحايا
االتجارل عن طريق ضمان حصوا الناجين علتى المتأوىل فضتالا عتن وصتول ولتى
العدالةل واستفادت من يدمات الرعاية الصحيةل ويدمات الدع (وندا)؛
 ٧1-133تحس تتين حماي تتة األطف تتاا؛ وتعزي تتز س تترل اوتش تتاع ض تتحايا االعت تتداء
الجنس تتي م تتن األطف تتاا ف تتي مرحل تتة مرك تترة وتق تتدي المش تتورة ل ت ت ؛ ووذو تتاء وع تتي
الجم ور باآلثار الضارة للعقوبة الردنية (ألمانيا)؛
 ٧2-133اعتماد ما يلزم من وصالحات قانونية وتدابير السياسة العامتة لضتمان
حظر جميع أشكاا العنف ضد األطفاال بما في ذل ممارسة العقوبة الردنيتة فتي
المجالين الصال والعام على السواء (المكسي )؛
 ٧3-133مواص تتلة تكثي تتف الج تتود المرذول تتة م تتن أج تتل تعزي تتز وحماي تتة حق تتوق
الطف تتلل ال س تتيما فيم تتا يتعل تتق بتنفي تتذ ت تتدابير فعال تتة للقض تتاء عل تتى عم تتل األطف تتاا
(األرجنتين)؛
 ٧٤-133مواصلة تعزيز ترسانت ا القانونية فيما يتعلق بعمل األطفاا (وسرانيا)؛
 ٧5-133تعزيتتز الج تتود المرذولتتة علتتى المستتتوى التش تريعي وتتتدابير السياستتة
العامة لمكافحة االتجار باألشصال ألغراض االستاالا الجنستي واالستتاالا فتي
العمل (هندوراس)؛
 ٧6-133فتتتط المتتأوى المقتتتر إليتتواء ضتتحايا االتجتتار متتن النستتاء واألطفتتاال
وتصص تتيا م تتوارد وافي تتة ل تتدع تق تتدي ي تتدمات طويل تتة األم تتد لض تتحايا االتج تتار
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 ٧٧-133الترويز بقدر أورر على تدريب القضاة والمسطولين عن ونفتاذ القتانون
بشأن االتجار باألشصال (هايتي)؛
 ٧٨-133مواصلة توفير التتدريب وتنفيتذ التتدابير الراميتة ولتى التصتدي لالتجتار
باألشصالل مع ويالء اهتمام يال لتعزيز وحماية حقوق الطفل (ووبا)؛
 ٧9-133زيتتادة الج تتود الرامي تتة ولتتى تحدي تتد ضتتحايا االتج تتار بالرشتتر وتق تتدي
المستتاعدة ل ت ل وتنفيتتذ االستتتراتيجية الوطني تتة لمكافحتتة االتجتتار بالرشتتر وت تتوفير
التمويل الكافي لذل (بلجيكا)؛
 ٨0-133اتصاذ الصطوات الالزمة لتنفيذ يريطة الطريق التي وضعت ا لمكافحة
االتجتتار بالرشتتر متتن أجتتل ضتتمان االمتثتتاا للمعتتايير التتدنيا للقضتتاء علتتى االتجتتارل
بطرق من ا ونشاء هيكل مشتر بين الوواالت لمكافحة االتجار؛ واتصتاذ يطتوات
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لصف تتل الطل تتب عل تتى االتج تتار ألغت تراض االس تتتاالا الجنست تي والعم تتل القس تتريل
بما في ذل من يالا حمالت التثقيف العام والدعوة (وندا)؛
 ٨1-133اتصاذ يطوات ملموسة لتحسين فرل الفئات الضعيفة في الحصوا
علتتى التمثيتتل القتتانوني والوصتتوا ولتتى العدالتتةل متتن يتتالا تتتوفير ب ترامج للمستتاعدة
القانونية بتكلفة معقولة (ماليزيا)؛
 ٨2-133ضمان حصوا نظام القضتاء علتى المتوارد الالزمتة إلجتراء محاومتات
مس تتتقلة ونزي تتة وست تريعة لمرتكر تتي أعم تتاا القت تتل الت تتي ج تترت ف تتي و تتانون األوا/
ديسمرر ( 1982الواليات المتحدة األمريكية)؛
 ٨3-133تنفي تتذ توص تتيات اللجن تتة المعني تتة بحق تتوق اإلنس تتان ع تتن طري تتق مقاض تتاة
مرتكر تتي عملي تتات اإلع تتدام ي تتارل نط تتاق القض تتاء ف تتي و تتانون األوا/ديس تتمرر 1982
ومجزرة موايوانا في عام  1986ووصدار األحكام بحق حسب االقتضاء (هولندا)؛
 ٨٤-133ضتمان ويتتداع األحتتداا المحتجتزين فتتي مرافتتق منفصتتلة عتتن الرتتالاين
(ترينيداد وتوباغو)؛
 ٨5-133مواصتلة اتصتاذ تتتدابير للقضتاء علتتى الفقتر متن يتالا تنفيتذ سياستتات
عامة شاملة تترع ن ج ا يقوم على حقوق اإلنسان (وووادور)؛
 ٨6-133اعتمتتاد تتتدابير تش تريعية وسياستتيةل بمتتا فتتي ذل ت تصصتتيا المتتوارد
الماليتتة متتن أجتتل تحستتين نطتتاق االستتتفادة متتن الصتتدمات الصتتحية فتتي المنتتاطق
الريفية (هندوراس)؛
 ٨٧-133وضتتع سياستتة صتتحية وطنيتتة متتن أجتتل يفتتل معتتدا وفيتتات األم تتات
المرتفع (السنااا)؛
 ٨٨-133مواصتتلة تنفيتتذ الصطتتة الوطنيتتة للصتتحة العقليتتة والصطتتة االستتتراتيجية
الوطنية لمكافحة فيروس نقا المناعة الرشريةل وتحسين مستوى الرعايتة الصتحية
في الرلد (الصين)؛
 ٨9-133النظتتر فتتي اعتمتتاد برنتتامج أوثتتر تحديتتدا للتصتتدي الرتفتتاع معتتدالت
االنتحارل ال سيما بين الشرا ل عن طريتق جملتة أمتور بين تا وحيتاء الصطتة الوطنيتة
للصحة العقلية (جامايكا)؛
 90-133رفع سن انت اء التعلتي اإللزامتي ولتى  16ستنة علتى األقتل (الواليتات
المتحدة األمريكية)؛
 91-133زيتتادة الج تتود الراميتتة ولتتى تحستتين فتترل الحصتتوا علتتى التعلتتي فتتي
المناطق الريفية (ترينيداد وتوباغو)؛
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 92-133مواص تتلة تحس تتين ومكاني تتة الوص تتوا ول تتى جمي تتع مس تتتويات التعل تتي ل
بما في ذل في المناطق الريفية الدايلية (وندونيسيا)؛
 93-133تحسين ومكانية حصوا جميع الناس على التعلي ل ال ستيما األطفتاا
في المناطق الدايلية من الرلد (الجزا ر)؛
 9٤-133تحسين فرل جميع األطفاال بمن في
على التعلي االبتدا ي والثانوي (ملديف)؛

ذوو اإلعاقةل فتي الحصتوا

 95-133اتصاذ يطوات تضمن عدم اقتصار فرل التعلي المتاحة لألشتصال
ذوي اإلعاقتتة علتتى مجتتاالت التعلتتي الم نتتي وأن تشتتمل مجتتاالت تعليميتتة أوستتع
نطاقا (ترينيداد وتوباغو)؛
 96-133تحسين وضع الشعو األصلية وضمان حقوق ا (مصر)؛

 9٧-133اعتماد تدابير وونشاء محفل رسمي لضتمان وحمايتة حقتوق الشتعو
األصلية (غواتيماال)؛
 9٨-133تعزيتتز التتتدابير الراميتتة ولتتى ضتتمان المستتاواة فتتي الحقتتوق للشتتعو
األصليةل بما في ذل الحق في الصحة والتعلي والسكن الال ق (وولومريا)؛
 99-133تعزي تتز مر تتدأ التعل تتي للجمي تتعل وبصاص تتة ألطف تتاا الش تتعو األص تتلية
والقرليتتةل فض تالا عتتن تكثيتتف الج تتود الراميتتة ولتتى الحفتتاج علتتى لاتتات مجتمعتتات
الشعو األصلية (الفلرين)؛
 100-133احت ترام وضتتمان حقتتوق الستتكان األصتتليين المتعلقتتة بالحفتتاج علتتى
أراضي وثقافت وموارده (وندا)؛
 101-133ضتتمان تنفي تتذ الحكم تتين الص تتادرين ع تتن محكم تتة الرل تتدان األمريكي تتة
لحقوق اإلنستان بشتأن مجتمتع موايوانتا وشتعب ستاراماوال علتى نحتو ستريع ووامتل
(ألمانيا)؛
 102-133اعتماد تدابير تتفق مع المعايير الدولية وترمي ولى تقليل اآلثتار الستلرية
للتعدين على الريئة وعلى حقوق الشعو األصلية وأراضي ا (ووستاريكا).
 -13٤تحظى التوصيات التالية بتأييد سورينام التي ترى أن ا نُت ِّفذت أصالا:

 1-13٤التوقيتتع والتصتتديق علتتى الصتتكو الدوليتتة الر يستتيةل بمتتا فتتي ذل ت
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكاا التمييز العنصري (سيراليون)؛
 2-13٤مواصلة ج ود وصال قطاع العدالةل من أجل تعزيز استقالا الج از
القضا ي وتيسير وصوا الجميع ولى العدالة (مصر)؛
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 3-13٤رصت تتد مت تتوارد وافيت تتة لنظام ت تتا القضت تتا يل واتصت تتاذ الصطت تتوات الالزمت تتة
لضمان استقالا القضاء (أستراليا).
 -135س تتتدرس س تتورينام التوص تتيات التالي تتةل وس تتتقدم ردودا علي تتا ف تتي وق تتس مناس تتب
ال يتجت تتاوز موعت تتد الت تتدورة الثالثت تتة والثالثت تتين لمجلت تتس حقت تتوق اإلنست تتان التت تتي ست تتتُعقد فت تتي
أيلوا/سرتمرر :2016
 1-135التصتتديق علتتى الصتتكو الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما اتفاقيتتة
مناهضة التعذيب وغير متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالونستانية أو
الم ينتتة وبروتووول تتا االيتيتتاري؛ االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتصال متتن
االيتف تتاء القس تتري؛ الرروتوو تتوا االيتي تتاري التفاقي تتة القض تتاء عل تتى جمي تتع أش تتكاا
التمييتتز ضتتد الم ترأةل ووتتذل اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رق ت  169المتعلقتتة
بالشعو األصلية والقرلية في الرلدان المستقلة (الررازيل)؛
 2-135التصديق على الرروتوووا االيتياري الملحتق بالع تد التدولي الصتال
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الررتااا) (ووستاريكا)؛
 3-135التوقيتتع والتصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى
جميع أشكاا التمييز ضد المرأة (ويطاليا)؛
 ٤-135التصتتديق علتتى الرروتووتتوا االيتيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى جميتتع
أشكاا التمييز ضد المرأة (أوروغواي) (باراغواي) (شيلي) ؛
 5-135التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيتر
متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالونستتانية أو الم ينتتة (ووستتتاريكا)
(هندوراس)؛
 6-135التصديق على الرروتوووا االيتياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيتر
من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (غواتيماال)؛
 ٧-135المضي قدما في اتجا التصديق على الرروتووتوا االيتيتاري التفاقيتة
مناهضة التعذيب وغير متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالونستانية أو
الم ينة (شيلي)؛
 ٨-135النظر في االنضمام ولى الرروتوووا االيتيتاري التفاقيتة مناهضتة التعتذيب
وغير من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو الم ينة (أوروغواي)؛
 9-135التوقيع والتصديق على الرروتووتوا االيتيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل
المتعلق بإجراء تقدي الرالغات (بلجيكا)؛
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 10-135التوقيتتع والتصتتديق علتتى الصتتكو الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي ل ت
تصتترط طرف تا في تتا بعتتدل ال ستتيما االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتصال متتن
االيتفاء القسريل وهو ما أوصي به سابقا (وسرانيا)؛
 11-135النظتتر فتتي االنضتتمام ولتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتصال
من االيتفاء القسري (أوروغواي)؛
 12-135التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع األشت تتصال مت تتن
االيتفت تتاء القست تتريل واالعت ت تراع بايتصت تتال اللجنت تتة المعنيت تتة بحت تتاالت االيتفت تتاء
القسري في تلقي الرالغات والنظر في ا (بنما)؛
 13-135التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع األشت تتصال مت تتن
االيتفاء القسري وقروا ايتصال اللجنة المعنية بحاالت االيتفاء القسري عمالا
بالمادتين  31و 32من االتفاقية (فرنسا)؛
 1٤-135التوقي تتع والتص تتديق عل تتى الص تتكو الدولي تتة األساس تتيةل بم تتا ف تتي ذلت ت
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره (سيراليون)؛
 15-135التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع العمت تتاا
الم اجرين وأفراد أسره (هندوراس)؛
 16-135اإلست تراع بالتصت تتديق عل تتى االتفاقيت تتة الدولي تتة لحمايت تتة حق تتوق جميت تتع
العماا الم اجرين وأفراد أسره (غواتيماال)؛
 1٧-135النظ تتر ف تتي االنض تتمام ول تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع
العمتاا الم تتاجرين وأفتراد أستره (وندونيستتيا)؛ النظتتر فتي التصتتديق علتتى االتفاقيتتة
الدولية لحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره (الفلرين)؛
 1٨-135التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة رقت ت  169المتعلق تتة
بالشعو األصلية والقرلية في الرلدان المستقلة (غانا) (هندوراس)؛
 19-135التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة رقت ت  169المتعلق تتة
بالش تتعو األص تتلية والقرلي تتة ف تتي الرل تتدان المس تتتقلة ووض تتع بروتوو تتوالت رس تتمية
للحصوا على موافقت ا الحرة والمسرقة والمستنيرة (باراغواي)؛
 20-135التوقيع والتصتديق علتى اتفاقيتة عتام  1954بشتأن وضتع األشتصال
عتتديمي الجنستتيةل واتفاقيتتة عتتام  1961بشتتأن يفتتل حتتاالت انعتتدام الجنستتية
(الررتااا)؛
 21-135التصديق على اتفاقية اليونسكو الصاصة بمكافحة التمييز فتي مجتاا
التعلي (هندوراس)؛
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 22-135مواءمة تشريعات ا الوطنية مواءمة تامة مع نظام روما األساسي (سلوفينيا)؛
 23-135مواءم تتة تش ت تريعات ا الوطني تتة مواءمت تتة تام تتة مت تتع نظ تتام رومت تتا األساست تتي
للمحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتةل بطتترق من تتا ودرال أحكتتام تتتنا علتتى التعتتاون الفتتوري
والكامتتل متتع المحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة والعمتتل بفعاليتتة علتتى التحقيتتق فتتي ج ترا
اإلب تتادة الجماعي تتة والجت ترا ض تتد اإلنس تتانية وجت ترا الح تتر ومالحق تتة مرتكري تتال
واالنضت تتمام أيض ت ت ا ولت تتى االتفت تتاق المتعلت تتق بامتيت تتازات المحكمت تتة الجنا يت تتة الدولي ت تة
وحصانات ا (المملكة المتحدة لرريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 2٤-135مواصلة ج ودها من أجل ونشاء مطسسة وطنية لحقوق اإلنسان على
النح تتو المنص تتول علي تته ف تتي مرس تتوم ع تتام 1991ل بص تتياته المعدل تتة ف تتي آذار/
مارس ( 2015هايتي)؛
 25-135ونشتاء مع تد وطنتي لحقتوق اإلنستان بمتا يتماشتى متع مرتاد بتتاريسل
وفق تا ألمتتر التنفيتتذ المتعلتتق بتتالموارد الرش ترية للمطسستتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان
المنشأة في عام ( 2015أوروغواي)؛
 26-135توجيه دعوة دا مة ولى اإلجراءات الصاصة التابعة للمجلس (الررتااا)؛
 2٧-135توجيه دعوة دا مة لجميع اإلجراءات الصاصة التابعة لمجلس حقوق
اإلنسان (أوروغواي)؛
 2٨-135توجيه دعوة دا مة ولى جميع المكلَّفين بواليات في وطار اإلجراءات
الصاصة (الجرل األسود)؛
 29-135توجيه دعوة دا مة ومفتوحة ولى اإلجتراءات الصاصتة التابعتة لمجلتس
حقوق اإلنسان (شيلي)؛
 30-135توجيتته دعتتوة دا متتة ومفتوحتتة ولتتى جميتتع اإلج تراءات الصاصتتة علتتى
النحو الموصى به سابقا (وسرانيا)؛
 31-135النظر في ومكانية توجيه دعتوة دا متة ومفتوحتة لجميتع آليتات حقتوق
اإلنسان (باراغواي)؛

 32-135ضمان تنفيذ مردأ عدم التمييز على أي أساس وانل على نحو ما ينا
عليه القانون الوطني الساريل في مجاا الحقوق المدنية والسياسية (وولومريا)؛
 33-135اعتماد تشتريعات وتعزيتز التتدابير لمنتع التمييتز علتى أستاس العترق أو
اإلعاقة أو الميل الجنسي أو ال وية الجنسانية (المكسي )؛
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 3٤-135اعتماد تتدابير فعالتة لضتمان تروع احتجتاز تحفت ورامتة الستجناءل
ال سيما قواعد األم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملتة الستجناء (قواعتد
نيلسون مانديال) (جنو أفريقيا)؛
 35-135اعتماد يطة عمل وطنية جديدة للقضاء على عمل األطفتاا وضتمان
تنفيذها تنفيذا فعاالا (ويطاليا)؛

 36-135اتصاذ وجراءات عملية للقضاء على أسوأ أشكاا عمل األطفتاال وتنقتيط
المرستتوم المتعلتتق بتفتتتيل العمتتل لتطيتتذ فتتي االعترتتار ومكانيتتة الستتما لمفتشتتي العمتتل
بمراقرة روع عمل األطفاا العاملين في القطاع غير الرسمي (بلجيكا)؛

 3٧-135المرتادرة علتتى وجتته االستتعجاا ولتتى تتتذليل العقرتات التتتي تعرقتتل ستتير
برنتتامج التحويتتل النقتتدي المشتترو بطتترق متتن بين تتال عنتتد االقتضتتاءل المستتاعدة
التقنية و/أو المالية المقدمة من الشرواء اإلقليميين والدوليين (جامايكا)؛
 3٨-135رفع السن الدنيا للمسطولية الجنا ية والزوال ولى  18سنة (سيراليون)؛
 39-135تعتتديل تشتريعات ا متتن أجتتل رفتتع الستتن التتدنيا للتتزوال بمتتا يتماشتتى متتع
المعايير الدولية (سلوفينيا)؛
 ٤0-135ولاتتاء تج تري التش ت ير وودراجتته ضتتمن القتتانون المتتدني وفق تا للمعتتايير
الدوليةل واعتماد قانون لحرية اإلعالم تماشي ا مع المعايير الدولية (آيرلندا)؛

 ٤1-135وضع وتنفيذ تدابير تتتالءم متع وتل فئتة عمريتة ب تدع ضتمان ومكانيتة
الحصتوا علتى التثقيتف والصتدمات الطريتة فتي مجتاا الصتحة الجنستية واإلنجابيتتة
(وولومريا)؛
 ٤2-135االنت اء من مشروع القانون المتعلق باألشصال ذوي اإلعاقة ب تدع
تنفيذ (هايتي)؛
 ٤3-135اتصتتاذ التتتدابير الالزمتتة لمكافحتتة تلتتوا األراضتتي والميتتا متتن ج تراء
النفايات الصناعية الصطرة (الجزا ر).
 -136جميتتع االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي ه تتذا التقري تتر تعر تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدوا) التتتي قتتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينراتتي أن يف ت أن تتا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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المرفق
تشكيلة 
الوفد
The delegation of Suriname was headed by Ms. Jennifer van Dijk-Silos, Minister of Justice
and Police, and composed of the following members:
• Ms. Jennifer Kamta, Official at the Bureau for Human Rights, Ministry of Justice
and Police;
• Ms. Meryll Malone, Senior Desk Officer, Multilateral Affairs Department, Ministry
for Foreign Affairs.
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