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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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 12-1تشرين الثاني/نوفمبر 2021

موجز للورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن سورينام*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشاام .وهو موز لعشار وراا معلوما مقدمة من زاا اااح ة محال ة إلى عملية االساتعراض
()1

الدوري الشام ،.ويقدم في شك .موز تقيدا بال د األاحى لعدد الكلما

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()2

-2

ذكر منظمة الشاعو األاالية في ساورينام أنن غن لي لساورينام أن تحادق على ات انية منظمة العم.

-3

وأوا ا ا ااى مرك مناهض ا ا ااة القت .في العالم بش ا ا اادة بأن تح ا ا اادق ال كومة عازال على ات انية منع

-4

وأوا ا ا ااة ال ملة الدولية للقض ا ا ااال على األس ا ا اال ة النووية بأن تواع س ا ا ااورينام على معاهدة األمم

-5

وذكر المرك االسا ا ااتشا ا اااري الدولي ل قوق اإلنسا ا ااان التابع لكلية ال قوق بجامعة أوكالهوما أن المقرر

الدولية بشأن الشعو األالية والقبلية( 1989 ،رام  )169في موعد أاحاه كانون األول /ديسمبر 2021
زريمة اإلبادة الجماعية والمعان ة علياا

()3

()4

المت دة ل ظر األسل ة النووية وأن تحدق علياا كمسألة ذا

طابع عاز .دولي

()5

الخاص المعني ب ق الشااعو األااالية اد أرساا .في أغلول/ساابتمبر  2012رسااالة إلى سااورينام يسااأل فياا،

ضا اامن مسا ااا  .أارت ،عن التدا ير التي اتخذتاا سا ااورينام لمعالجة ال الة الح ا ا ية والبيىية التي ت ر على
مجتمعا

*

وايانا في يلوين (أ يتينا) وكاويمااكان (أنابايك) بس اابل التلوا بال بق النازم عن أنش ااية تعدغن

تحدر هذه الو يقة من دون ت رير رسمي
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الذهل في أ ارضا ا ا اايام أو بالقر مناا والحظ المرك االسا ا ا ااتشا ا ا اااري الدولي ل قوق اإلنسا ا ا ااان التابع لجامعة
أوكالهوما أن سورينام لم ترد لألسف حتى اآلن على تلك الرسالة التي مر علياا  9سنوا

-6

وأوا ااة الوراة المش ااتركة  2بأن تدعو ال كومة مقرر األمم المت دة الخاص المعني ب قوق الش ااعو

األالية إلى القيام يارة رسمية إلى سورينام

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-7

()6

()7

()8

أوااة منظمة ساتيتشاتينر روزكتا ( روزكتا) بأن تنشاح ال كومة المعاد الوطني ل قوق اإلنساان

وأن تش االلن وفقا لم ادئ باريس ،باالس ااتناد إلى حوار واس ااع النياق و شا اراكة مع المجتمع المدني ،وال س اايما
المنظما

المعنية ب قوق اإلنسان والمنظما

القا مة على حقوق اإلنسان

()9

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراااة القانون الدولي اإلنساااااني
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطااات

المساواة وعدم التميي
-8

أش ا ا ااار

()10

روزكتا إلى الت اغن الكبير في نوعية الخدما

وتوافرها وفي االهتمام الس ا ا ااياس ا ا اااتي ين

المناطق ال ضارية والساكان والمناطق النا ية ،التي يقيم فياا أسااساا الساكان األااليون والقبليون واد أدت

ذلك إلى اس ااتمرار ت اام انتااكا

المياه والحرف الح ي

()11

حقوق اإلنس ااان في مجاال

مث .التعليم والحا ا ة والبيىة وال ح ااول على

-9

وذكر الوراة المشااتركة  2أن الشااعو األااالية توازن نتا ب ساالبية مت اغدة ومكث ة نتيجة ألوزن

-10

وذكر الوراة المشتركة  1أنن لم ي رز بعد سوت تقدم ضىي .فيما يخص سن واعتماد التشريعا

عدم المساواة غير المتناس ة في ححولاا على التعليم والمياه النظي ة واللذال والبيىة اآلمنة
والس ا ااياس ا ااا

القوية والش ا اااملة الالزمة لمنع زميع أش ا ااكال انتااكا

الاوية الجنسانية في زميع األماكن والمعان ة علياا على ن و فعال
-11

ال قوق على أس ا ااا

()13

وأوااة الوراة المشاتركة  1ال كومة بسان واعتماد تشاريعا

وساياساا

()12

المي .الجنس ا ااي أو

شااملة تمنع زميع أشاكال

التميي القا م على المي .الجنسا ااي والاوية الجنسا ااانية وتوفر سا ااب .انتحا اااف اانونية مدنية وزنا ية مناس ا ا ة

لض ايا هذه األشكال من التميي
-12

()14

وأواة الوراة المشتركة  1ال كومة بمواالة إاالح اإلطار القانوني لل ق في ال ياة األسرية،

باالس ا اات ادة من عملية إا ا ااالح القانون المدني الجارية ،وكذلك اإلطار الس ا ااياس ا اااتي الميبق للقض ا ااال على

زميع أش ا ااكال التميي الم اش ا اار وغير الم اش ا اار ض ا ااد المثليا

الاوية الجنسانية وأحرار الاوية الجنسانية وحاملي ا ا
-13

والمثليين وم دوزي المي .الجنس ا ااي وملاغري

الجنسين

()15

وأواااة الوراة المشااتركة  1ال كومة بأن تسااتعرض وأن تنقح عند االاتضااال السااياسااا

القا مة المتعلقة بالنوع االزتماعي ،وإعادة ت دغد النوع االزتماعي ،واسا ا ا ا ا ااتكمال سا ا ا ا ا ااجال

وفقا للنوع االزتماعي والجنس المعاد ت دغدهما ،وذلك لجع .هذه الس ااياس ااا
واألحكام القانونية المل مة ذا

2

الحلة من معاهدا

حقوق اإلنسان

()16

والتدا ير

األحوال المدنية

والتدا ير متوافقة مع الدس ااتور
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التنمية والبيىة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()17

ذكر الوراة المش ا ااتركة  2أن اآل ار البيىية الس ا االبية الاا لة ال ت ال ت ر على أ ارض ا ااي الش ا ااعو

-14

األا االية وأن ال كومة لم تتخذ أي إزرال ملمو

ل ظر اس ااتخدام ال بق في تعدغن الذهل ،رغم وزود أدلة

على أن التلوا غتجاوز بكثير ال دود التي وضعتاا منظمة الح ة العالمية

()18

وذكر منظمة الشاعو األاالية في ساورينام أن االنتااا المساتمر ل قوق الشاعو األاالية هو

-15

االسااتخدام الجامح لل بق في أ ارضااي الشااعو األااالية و القر مناا وهناا ارت ون ا  .بأكملاا معرضااة
لخير التس اامم بال بق أو تعرض ااة لن بال ع .وذكر هذه المنظمة أن الخيوا

التي ادعة س ااورينام أناا

اتخاذتااا لم تسا ا ا ا ا ا ا ر أي منااا عن أي نتاا ب كماا أعر اة عن القااا إزال إدااال ماادة زادغادة لتعادغن الاذهال،

ال تعرف آ ارها على اا ا ا ا ة القرويين وال تتوفر معلوما كثيرة عناا ،غير أناا ت توي على السا ا ا اايانيد حسا ا ا اال
االدعالا

ولم تتخذ ال كومة أي إزرال فعال لمنع استخداماا

()19

وأوااة الوراة المشاتركة  2بأن تن ذ ال كومة حظ ار على اساتخدام ال بق في تعدغن الذهل ،وأن

-16

توفر ،بمشا ا اااركة فعالة من الشا ا ااعو األاا ا االية المتضا ا ااررة ،معالجة يىية فورية للتلوا بال بق الموزود في

أراضي الشعو األالية

()20

وأواا ااى المرك االسا ااتشا اااري الدولي ل قوق اإلنسا ااان التابع لكلية ال قوق بجامعة أوكالهوما بأن

-17

تعتمد ال كومة تشاريعا يك  .عدم اساتخدام ال بق أو تشاتتن في األ ارضاي التي تفيه فياا الشاعو األاالية

والقبلية
-18

()21

وشجع المرك االستشاري الدولي ل قوق اإلنسان التابع لكلية ال قوق بجامعة أوكالهوما ال كومة

على االساات ادة من المساااعدة التقنية المقدمة من األمم المت دة لتقييم ال الة الح ا ية والبيىية في مجتمعا
أ يتينا وأنابايكي المتضررة من التلوا بال بق النازم عن تعدغن الذهل ال رفي والحلير النياق

-19

وأواا ااة روزكتا بأن تمنع ال كومة التعرض للتلوا والمواد الكيميا ية السا ااامة وأن تضا اامن زب ار

فعاال في حال التعرض والتلوا البيىي وأواا ااة ال كومة تقديم تعويضا ااا
مي انية لل وا في المجتمعا

-2

()22

لضا ا ايا التلوا بال بق ،وتوفير

لتشخيص المسا  .الح ية المتحلة بال بق

()23

الحقوق المدنية والسياسية

حق ال رد في ال ياة وال رية واألمان على شخحن
-20

()24

ذكر الش اراكة العالمية من أز .إناال العنف ضااد األط ال أن العقو ة البدنية لألط ال في سااورينام

ال ت ال مشا ا ااروعة على الرغم من التواا ا اايا

المتكررة ب ظرها المقدمة من لجنة حقوق الي  ،.وغيرها من

الايىا المنشأة بمعاهدا  ،واالل الجولة الثانية من االستعراض الدوري الشام .لسورينام في عام 2016
-21

()25

والحظة الشا ا اراكة العالمية من أز .إناال العنف ضا ا ااد األط ال أن العقو ة البدنية ضا ا ااد األط ال

مشاروعة في المن ل ،وفي بع

أماكن الرعاية البدغلة والرعاية الناارية والمدار والم ساساا

اإلااالحية

وال غنص القانون على أي حجة تس ااوس اس ااتخدام اآلبال وغيرهم للعقو ة البدنية ،ولكن األحكام القانونية ض ااد
العنف واالعتدال ال ت سر على أناا ت ظر زميع أشكال العقو ة البدنية في تر ية األط ال

-22

()26

وذكر الش ا ا ا اراكة العالمية من أز .إناال العنف ضا ا ا ااد األط ال أنن غن لي إاا ا ا اادار اانون ي ظر

زميع أشااكال العقو ة البدنية في زميع األماكن ،بما في ذلك من ل األسارة وزميع األماكن التي يمار فياا

ال اللون سلية على األط ال
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إاامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفال من العقا  ،وسيادة القانون
-23

()28

أواااى المرك االسااتشاااري الدولي ل قوق اإلنسااان التابع لجامعة أوكالهوما بأن تحاادر ال كومة

تشا اريعا ،مث .مش ااروع اانون التعدغن لعام  2004الموا ااى بن س ااابقا ،غنص على أنن في حال وزود موافقة
حرة مس قة مستنيرة أو انتااكا

انتحاف مناس ة وتعويضا

ال ريا األساسية

ا ية و يىية ،للشعو األالية أن تلجأ إلى الم اكم لل حول على سب.

كافية

()29

()30

روزكتا أن سا ا ااورينام ال غوزد لدغاا حتى اآلن اانون بشا ا ااأن حرية اإلعالم ويشا ا ااك .ذلك

-24

ذكر

السا اانوا

الخمس الماضا ااية واد أاا ا ة االتحا اااال

ت ديا اااااا للح ا يين ،حيل الحااة إمكانية واااولام إلى ك ار المس ا ولين ال كوميين إلى حد كبير في

مرك ي وفي مناس ا ا
مكتل االتحاال

مختل ة ،أشااار الح ا يون إلى أنام ال ي حاالون على المعلوما

المرك ي ،أو أن الو از ار ت ي .إلى مكتل االتحاال

بشأن مسا  .اااة بقياع معين

-25

وذكر

ال كومية أكثر مرك ية ،في إطار مكتل اتحا اااال

()31

روزكتاا أن مناا ر إا اارياة مختل اة أفااد

التي ييلبوناا من

المرك ي عندما تيرح علياا أسىلة

باأنااا اوطعاة من ابا .الم تم ار

الحا ا ا ا ا ا ا ياة

ال كومية بساابل سااول اإل الس المتحااور وفي الم تم ار الح ا ية ن ساااا ،كثي ار ما تظ .أسااىلة الح ا يين

دون إزابة ،وال ي ظى الح يون ب راة لمتابعة األسىلة

()32

-26

وأواة روزكتا ال كومة بمنااشة واعتماد اانون بشأن حرية اإلعالم في أار واة ممكن

-27

وأواة روزكتا بأن تواف ال كومة إض ال اليابع المرك ي باستمرار على المعلوما

-28

وأوا ا ا ا ا ااة روزكتا ال كومة ن ع ا ا ا ا ا ا ة الجرم عن التش ا ا ا ا اااير وإدرازن في القانون المدني ،وفقا

-29

وأوا ا ا ااى ت الف الدفاع عن ال رية بأن تك  .ال كومة حق حرية الرأي والتعبير بالكام ،.بس ا ا ااب.

-30

وأواا ا ا ا ا ا ااى ت االف الادفااع عن ال رياة باأن توا م ال كوماة الماادتين  175و 175مكر ار من ااانون

ال كومية

ومنع الح يين من تليية األحداا العامة وأواة أيضا بأن تواف ال كومة ترهيل الح يين

للمعاغير الدولية

موالمة تامة مع االلت اما

حظر زميع أشكال الرق
-31

المتعلقة بالتجديف

()36

الدولية ل قوق اإلنسان المتعلقة ب رية التعبير

()37

()38

ذكر المرك األورو ي للقانون والعدالة أن اليبيعة النا ية لداا .سا ااورينام تجع .من السا ااا .على

المتازرين بال شا ا اار العم .دون عقا

وتيرح هذه اليبيعة أيضا ا ااا اا ا ااعو ا

في تت ع البيانا

االتجار بال شر ،وت د من كمية القحص المتاحة ونوعاا لتسليط الضول على هذه المسألة

-32

()39

عن حوادا

وذكر المرك األورو ي للقانون والعدالة أن المتجرين بال شا ا ا اار في سا ا ا ااورينام يسا ا ا ااتادفون النسا ا ا ااال

واألط ال ألغراض االستلالل الجنسي واالستخدام في وظا ف تعتمد على العمالة ذا
في مناطق التعدغن الداالية في البلد وتتعرض النسااال وال تيا

ويجبرن على العم .في يو الدعارة وال انا
-33

()34

()35

مناا إللال المادة  196من اانون العقو ا
العقو ا

()33

ونوادي التعري

الماا ار المنخ ضة

لالسااتلالل الجنسااي في معسااك ار التعدغن

()40

وذكر المرك األورو ي للقانون والعدالة أن من المعروف أن االتجار بال شاار ي دا في سااورينام،

لكن نقص الموارد والاادو ار

التاادريبيااة المقاادمااة من ال كومااة في المناااطق الادااليااة النااا يااة يشا ا ا ا ا ا اكاا .ت ااديااا

للشارطة وذكر أن النياق الكام .لالتجار بال شار غير معروف لألساف ،ونتيجة لذلك ،فمن معظم ال اال

ال غبلر عناا وال يجري الت قيق فياا
4

()41
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-34

وأعر المرك عن سا ا ااروره ألن سا ا ااورينام اعترفة وزود االتجار بال شا ا اار داا .حدودها واتخذ

ايوا للتحادي لن ،ولكنن ذكر أن من المام أن تتخذ ساورينام الم يد من الخيوا
لض ا ا ايا االتجار بال شا اار ،فضا ااال عن توفير يانا

داا .البلد

()42

لتقديم المعونة والمسااعدة

منتظمة ودنيقة بشا ااأن النياق الكام .لالتجار بال شا اار

ال ق في ال ياة األسرية
-35

ذكر الوراة المش ااتركة  1أن ال ق في ال ياة األسا ارية عن طريق ال واك مك ول ححا ا ار لألزواك

غير المثليين بموزال الماادة  80بااالاتران مع الماادة  138من القاانون المادني والحظاة أن القاانون المادني
ايد االسااتعراض ،ولكن لم غول أي اهتمام حتى اآلن لجانل التميي على أسااا

في المادة 80
-36

()43

وذكر الوراة المشا ا ا ا ا ااتركة  1أن كون األزواك من المثليا

المي .الجنسااي والاوية الجنسااانية

والمثليين وم دوزي المي .الجنسا ا ا ا ا ااي

وملاغري الاوية الجنساانية غير م هلين لتبني ط  ،.بسابل عنحار عدم المثلية المشاتر في ال واك ،يشاك.
معاملة تميي ية وغير عادلة على أسا

-3

المي .الجنسي

()44

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في العم .وفي ظروف عم .عادلة ومواتية
-37

()45

أواااة روزكتا بأن تضاايف ال كومة إلى مشااروع القانون المتعلق بالمساااواة في المعاملة ححااة

اانونية لكي غوظف أر ا

العم .األشخاص ذوي اإلعااة

()46

ال ق في الضمان االزتماعي
-38

أواا ااة روزكتا ال كومة تعدغ .مدفوعا الرعاية االزتماعية وفقا لمسا ااتوت أزور المفيشا ااة ،وحذف

القاعدة القا لة بأن المعونة تتواف عند ال واك

ال ق في مستوت مفيشي ال ق
-39

()47

()48

ذكر الوراة المشتركة  2أن إزالة اللابا

وتدمير موااع التراا الثقافي واليبيعي وتلوا محادر

المياه العذبة من االل اسا ا ااتلالل الموارد اليبيفية كان لاا تأ ير سا ا االبي كبير ،وفي بع

على نوعية حياة الشعو األالية
-40

()49

ال اال  ،مناك

وذكر الوراة المشا ااتركة  2أن اسا ااتلالل أ ارضا ااي الشا ااعو األاا االية ،وال سا اايما في مجال تعدغن

الذهل وايع األش ا ااجار ،كان لن أ ر ض ا ااار اوي على إمكانية حح ا ااول مجتمعا

الش ا ااعو األا ا االية على

اللذال و النسا ا ة لمعظم الش ااعو األا االية ،التي كان الح اايد وا اايد األس ااماا بالنسا ا ة لاا مح ااد ار ر يس ااا

لكسل الرزق ،فمن فرص ال حول على اللذال باتة م دودة بشك .مت اغد
-41

()50

وذكر المرك االساتشااري الدولي ل قوق اإلنساان التابع لجامعة أوكالهوما أن تواايا

هندو ار

في الجولة الثانية من االسااتعراض الدوري الشااام ،A/HRC/33/4( .ال قرة 86-133؛ "اعتماد تدا ير تش اريفية
وسااياسااية ،بما في ذلك تخحاايص الموارد المالية لت سااين تليية الخدما

الح ا ية في المناطق الري ية،)،

وكولومبيا ( ،A/HRC/33/4ال قرة 98-133؛ ،تع ي التدا ير الرامية إلى ضاامان المساااواة في ال قوق للشااعو
األالية ،بما في ذلك ال ق في الح ة والتعليم والسكن الال ق ) ،لم تن ذ بعد
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-42

وذكر الوراة المشا ااتركة  2أن ت اغد وزود عمال منازم الذهل غير الشا اارعيين ونشا اااطام في أ ارضا ااي

الشااعو األااالية وحولاا اد تساابل في تلوا محااادر المياه العذبة في تلك المناطق إلى درزة لم تعد فياا محااادر
المياه ا ااال ة لالس ااتاالا اآلمن واد أدت اس ااتخدام ال بق في عملية االس ااتخراك بحا ا ة ااا ااة إلى الق

حالة لم يعد فياا االسااتاالا ممكنا وذكر الوراة المشااتركة  2أنن لم تتخذ سااوت م اد ار

حكومية م دودة

الماضااية ،وأن نظم التنقية كثي ار ما تكون ساايىة الحاايانة وش ارال المياه المف أة في ززازا

االل الساانوا

غال ا ما يكون غير ممكن ااتحاديا ،مما ي رض استاالا المياه الملو ة على الشعو األالية

()52

-43

وأوا ااة الوراة المش ااتركة  2بأن ت س اان ال كومة إمكانية حح ااول مجتمعا

-44

وأوااة منظمة الشاعو األاالية في ساورينام بأن تعم .ال كومة بجد على ت ساين حالة الشاعو

على المياه المأمونة الحال ة للشر  ،وال سيما في المناطق النا ية من البلد
األالية وتوفير الخدما

ال ق في الح ة
-45

األساسية بما في ذلك المياه النظي ة والكار ال

الش ااعو األا االية

()53

()54

()55

ذكر الوراة المشا ااتركة  2أن معظم مجتمعا

العااامة باراماريبو و النسا ة لمعظم أفراد هذه المجتمعا

سا ااورينام األاا االية تقع على بعد مسا ااافة كبيرة من
ت قى المرافق الوحيدة القري ة بما فين الك اية هي

المراك الح ا ية التي تدغرها بعثة سااورينام اليبية ،وهي منظمة مسااتقلة للرعاية الح ا ية ،ال يعم .فياا سااوت

مساعدي الرعاية الح ية وال غ ورها ممارسو اليل العام إال في حاال

نادرة وكثي ار ما ت تقر هذه المرافق

إلى المعرفة المتخححة واألدوية الالزمة لعالك زميع المرضى على الن و المناسل

-46

وذكر الوراة المشاتركة  2أن مرافق الرعاية الحا ية في مجتمعا

()56

الساكان األااليين أو بالقر

مناا كثي ار ما تكون غير اادرة على معالجة أمراض أكثر ايورة ،وأن النق .إلى مساتشا ى أفضا .تجاي ا يجل
أن غتم بالقوار أو اليا ار في معظم ال اال  ،وكثي ار ما يكون مكل ا لللاية

-47

()57

وذكر الوراة المشااتركة  2أنن لم غبذل سااوت زاد الي .زدا لت سااين إمكانية الواااول إلى مرافق

الرعاية الح ية في أراضي الشعو األالية واالل زا ة كوفيد ،19-كانة مرافق الرعاية الح ية في

العااامة متاحة بشاك .م دود ألفراد الساكان األااليين الذغن يفيشاون في مجتمعا

نا ية وأاا ح السا ر إلى

مرافق ا لرعاية الح ا ا ية في العااا اامة مسا اات يال بسا اابل القيود الم روضا ااة على الس ا ا ر ار و ار وزوا ولم

تسا ااتمر سا ااوت منظمة غير حكومية ،وهي بعثة سا ااورينام اليبية ،في تقديم الرعاية في المناطق الداالية من

البلد أ نال اإلغالق
-48

()58

وأواااة الوراة المشااتركة  2بأن ت ساان ال كومة إمكانية ححااول الشااعو األااالية في سااورينام

على الرعاية الح ية ،وال سيما ت سين نوعية مرافق الرعاية الح ية القا مة في مجتمعا

الشعو األالية

أو بالقر مناا ،و تن يذ وتيبيق التدا ير القانونية التي تك  .ال حول على الرعاية الح ية دون تميي

-49

وأواا ااى المرك االسا ااتشا اااري الدولي ل قوق اإلنسا ااان التابع لكلية ال قوق بجامعة أوكالهوما بأن

تعتمد ال كومة تدا ير تش اريفية وسااياسااية لت سااين الخدما

في ال قوق
-50

()60

الح ا ية في المناطق الري ية وضاامان المساااواة

وذكر الوراة المشا ا ااتركة  1أن سا ا ااورينام هي واحدة من البلدان الخمسا ا ااة األولى التي لدغاا أعلى

نس ا ة لوفيا

األماا  ،وأن المناطق الري ية الداالية لدغاا أعلى نس ا ة وكانة أعلى نس ا ة من الوفيا

اا ا ا وف نسا ا ااال المارون والنسا ا ااال ال قي ار

الح ية واالفتقار إلى الرعاية بعد الوالدة

6

()59

()61

في

وأشا ا ااار إلى وزود رعاية دون المسا ا ااتوت الميلو في المرافق
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-51

سياسا

وأوااة الوراة المشاتركة  1بأن تضاع ال كومة وتن ذ ،بالشاراكة مع أاا ا

وتدا ير الرعاية الح ية لألماا

المحال ة المعنيين،

التي تضمن لجميع النسال ال حول على رعاية التوليد الميسورة

والكافية وفي الواة المناسل ،و رنامجا وطنيا مدرزا في المي انية للرعاية بعد الوالدة ،و روتوكوال
توزياية وطنية تعالب األس ا ا ا ا

وطنيا لمران ة وفيا

األماا

الر يسا ا ااة لوفيا

وم ادئ

أ نال ال م .والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ،ونظاما

األماا  ،وآلية راد وطنية تراال عن كثل االتجاها

في وفيا

األماا

()62

-52

وذكر ت االف الدفاع عن ال رية أن من المام أن تباذل ال كومة زاودا عازلاة لتسا ا ا ا ا ا ااجيا .ياانا

-53

وأوااى ت الف الدفاع عن ال رية ت ساين البنية األسااساية لتقديم الرعاية الحا ية وفرص ال حاول

-54

والرض ااع من تجاوز مرحلتي ال م.

داة ،وت سين ا ة األماا

ا ة األماا

على رعاية التوليد في ال اال

في نااية المياف

()63

اليار ة وتدريل القا ال  ،وتع ي الموارد المخححة لح ة األماا

وأوا ااى الت الف ال كومة بذل زاود اس اات انية تمكن األماا

()64

والوالدة في ظروف آمنة ،مع إغالل اهتمام ااص لت س ااين إمكانية وا ااول نس ااال األوس ااا ال قيرة و/أو الري ية

إلى الرعاية الح ية

()65

-55

وذكر الوراة المشااتركة  1أن ال كومة ال تضاامن إمكانية ححااول الجميع على الخدما

-56

وأواا ااة الوراة المشا ااتركة  1بأن تشا اارع ال كومة في عملية إللال تجريم اإلزااض وأن تيسا اارها،

في مجال الح ة وال قوق الجنسية واإلنجا ية

()66

مع ت دغد أهداف معقولة م ددة زمنيا ،في إطار منااشاة وطنية بشاأن وضاع وتن يذ ساياساا
وال قوق الجنسا ا ااية واإلنجا ية ،وذلك باالسا ا ااتناد إلى يانا

اإلزااض (غير) المأمونة وأ رها على ا ة المرأة

()67

-57

والتثقيف

شااملة للحا ة

اا مة على األدلة و وا كافية بشا ا ااأن عمليا

والحظة الوراة المش ا ا ااتركة  1ال ازة المل ة إلى وض ا ا ااع س ا ا ااياس ا ا ااة ريكلية تك  .تمكين المراهقين

ودعمام من أز .اتخاذ ايا ار مسا ااتنيرة فيما يخص اا ا تام وحقواام الجنسا ااية واإلنجا ية وذكر الوراة

أن السا ااياسا ااا

يجل أن تشا اام .التثقيف الجنسا ااي الشا ااام .داا .المدرسا ااة واارزاا للمسا اااهمة في معارف

المراهقين ومااراتام ومواا ام ونيمام مع تمكينام من حماية و/أو تع ي اا ا ا ا ا ا تام ورفاهيتام وكرامتام من
االل اتخاذ ايا ار

-58

حرة ومس ولة ومستنيرة بشأن نمط ال ياة الح ية

وأوا ا ااة الوراة المش ا ااتركة  1بأن تض ا ااع ال كومة وتن ذ س ا ااياس ا ااة وطنية ش ا اااملة إلدماك التثقيف

الجنسااي الشااام .في المناهب التعليمية الوطنية على مختلف المسااتويا

تستادف المراهقين اارك المدرسة
-59

()68

()69

المدرسااية ،وكذلك في البرامب التي

وذكر الوراة المشاتركة  1أن ساورينام ليس لدغاا رنامب وطني شاام .للكشاف عن سارطان عنق

الرحم غتضامن ساياساة وطنية لمكاف ة سارطان عنق الرحم مدرزة في المي انية وذكر الوراة أن هذا ي رم

النساال من التمتع الكام .بال ق في الحا ة ومن ال حاول على ادما الحا ة وال قوق الجنساية واإلنجا ية
المال مة التي تسا ا ااتوفي معاغير التوافر وإمكانية الواا ا ااول والمقبولية والجودة على الن و الذي حددتن اللجنة

المعنية بال قوق االاتحادية واالزتماعية والثقافية

ال ق في التعليم
-60

()70

()71

ذكر منظمة الشااعو األااالية في سااورينام أنن لم تن ذ أي ايوا

فعالة لت سااين مسااتوت تعليم

الش ا ا ااعو األا ا ا االية ،وال س ا ا اايما الش ا ا ااعو التي تفيه في الج ل الجنو ي من البلد وي قى التعليم اال تدا ي

المس ا ااتوت الذي يس ا ااا .الوا ا ااول إلين أكثر ويترك التعليم العالي في العاا ا اامة وحولاا ،وال يمكن للوالدغن
ت م .التكاليف اإلضافية للتعليم العالي
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-61

وذكر الوراة المشااتركة  2أنن لم غتخذ أي إزرال غذكر لت سااين فرص ححااول زماعا

-62

وذكر منظمة الشااعو األااالية في سااورينام أن زا ة كوفيد 19-كان لاا أ ر ها  .على التعليم

-63

وأوا ااة الوراة المش ااتركة  2بأن ت س اان ال كومة فرص حح ااول أط ال الش ااعو األا االية على

األاليين على التعليم ،وال سيما في المناطق النا ية

السااكان

()73

في البلد بأسره ،ولكن اآل ار ت اامة في المناطق الداالية

()74

التعليم ،س ا ا اوال من االل تن يذ مشا ا اااريع حكومية أو من االل دعم المشا ا اااريع غير ال كومية الموزاة ن و

توفير تعليم أفض .وأكثر ماللمة قافيا وأنسل ألط ال الشعو األالية

()75

-64

وأواااة منظمة الشااعو األااالية في سااورينام بأن غتضاامن مشااروع دعم التعليم الثانوي والتقني نظام

-65

وذكر الوراة المشااتركة  2أن المدار غال ا ما تكون غير موزودة في مجتمعا الشااعو األااالية،

ححص لضمان تكاف ال رص لحالح أط ال ارت الشعو األالية واتخاذ تدا ير لمساعدة األسر ماليا

()76

أو تعااني من نقص في الموظ ين ،وأن العادغاد من األط اال يجبرون على الاذهاا

كيلومت ار عدغدة ويكون ذلك غير ميسور ااتحاديا للوالدغن في كثير من ال اال
وذكر الوراة المش ا ااتركة  2أنن في غيا

-66

إلى المادرسا ا ا ا ا ا ااة على بعاد
()77

المدار الم لية ،يض ا ااير أفراد عدة مجتمعا

م لية

تقع على ال ادود مع غيااناا ال رنسا ا ا ا ا ا اياة ،كماا هو ال اال في زمااعاة وايااناا في كااويماااكاان (أنااباايكي) ،إلى

إرسال أط الام إلى المدار اال تدا ية والثانوية عبر ال دود ،تكل ة كبيرة
وذكر الوراة المش ا ااتركة  2أن اليال

-67

في المجتمعاا

()78

ال غتلقون التعليم بالمس ا ااتوت الذي ي دده المفيار الوطني

الم لياة التي اذلاة ال كوماة فيااا زاودا لتوفير التعليم اال تادا ي ويع ت ذلاك في كثير من

األحيان إلى مشااك .لوزساتية تتعلق بمي اد مدرساين إلى المدار في أااليم الشاعو األاالية ومن العوام.

األارت الس ا ااكن غير الال ق وعدم رغ ة المدرس ا ااين في الفيه في ظ .الظروف الم لية التي ال تتوفر فياا

المياه الكافية والكار ال ومرافق االتحاال

()79

وذكر الوراة المش ااتركة  2أن معظم المدرس ااين الذغن توظ ام ال كومة هم من س ااكان العاا اامة

-68

وأن النق .الخاص إلى أ ارض ااي الس ااكان األا االيين زوا أو بالقوار كثي ار ما يكون ض ااروريا ومن المش اااك.

المتكررة نقص األموال ال كومية لضمان النق.

()80

وذكر الوراة المشا ااتركة  2أن المدرسا ااين المعينين في مدار في أااليم الشا ااعو األاا االية غير

-69

مجازين في كثير من األحيان وأن تعيينام في مجتمعا

الشعو األالية ال يكون سوت ز ل من تدريبام

و نال على ذلك ،ال تسا ااتلرق مامتام سا ااوت بضا ااعة أشا ااار ،يخل ام بعدها متدر زدغد وذكر الوراة أن

هذا ال يسا ا اابل سا ا ااوت القلي .من االسا ا ااتم اررية في التدريس وعالوة على ذلك ،ونظ ار ألن معظم المدرسا ا ااين
ليساوا على دراية بممارساا
قافيا

()81

-70

و قافة الشاعو األاالية ،فمنام ال غتمكنون من توفير التعليم المناسال والمال م

وذكر منظمة الش ا ااعو األا ا االية في س ا ااورينام أن مش ا ااروعا لقانون التعليم اال تدا ي اد ادم إلى

البرلمان في كانون األول/ديسامبر  2019ووفقا لمشاروع القانون هذا ،تظ .الللة الاولندية الساورينامية هي
الللة الر يسة للتعليم اال تدا ي ولم توضع أي أحكام للنظر في استخدام ناب متعدد الللا

-71

الجامعي

8

وذكر المنظمة ن سا ا اااا أنن لم غتخذ أي إز ارل إلداال د ارسا ا ااا

()83

لللا

()82

األاا ا االية على المسا ا ااتوت
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-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النسال

()84

-72

ذكر الوراة المشا ا ا ااتركة  1أن النسا ا ا ااال وال تيا
ب يرو

الاوية الجنسااانية والنسااال المحااابا

المااز ار الالتي يعانين من حاال

والمثليا

وم دوزا

نقص المناعة ال ش ارية والمشااتلال

المي .الجنسا ا ا ااي وملاغ ار
بالجنس والنسااال وال تيا

ض ا ااعف غتعرض ا اان للعنف الجنس ا ااي والجنس ا اااني والتميي والوا ا اام في

المجالين الخاص والعام وذكر الوراة أن عوام .الخير تش اام .ا االر الس اان ،وانخ اض مس ااتوت التعليم،
وال م ،.والتعايه الم كر مع شاريك ذكر و اإلضاافة إلى ذلك ،تساام الموااف االزتماعية والثقافية إساااما

كبي ار في ال اظ على األدوار الجنسانية الراسخة داا .المجتمع
-73

()85

وذكر الوراة المشااتركة  1أن الت رش الجنسااي أمر يعترف بن الموظ ون وأا ا ا

الس ا اوال كمشا ااكلة اييرة ،وأنن غرت ط بعوام .ريكلية و قافية مث .عدم المسا اااواة في العالاا

ورياك .التنظيم الارمية ،وسياق الجنسنة ،و قافة السييرة الذكورية
-74

()86

العم .على

ين الجنسا ااين،

وأواا ااة الوراة المشا ااتركة  1بأن تض ا امن ال كومة وتيسا اار إزرال منااشا ااة عامة متعمقة ،بما في
النسا ا ا ااا ية والنقابا

ذلك مع المنظما

العمالية ،كمسا ا ا اااهمة في مشا ا ا ااروع القانون ال الي المتعلق بالت رش

الجنس ا ااي في مكان العم ،.مع االس ا ااتثمار في الواة ن س ا اان في إذكال الوعي بال قوق الجنس ا ااية ،لدت فىا
مستادفة م ددة للة مناس ة قافيا

األط ال
-75

()87

()88

ذكر

روزكتا أن العنف ض ااد األط ال ال غ ال يمث .اض ااية ض ااخمة من اض ااايا حقوق اإلنس ااان

في س ا ا ا ا ااورينام ،بما في ذلك حوادا التأدغل العنيف لألط ال والحظة أن د ارس ا ا ا ا ااة العنف ض ا ا ا ا ااد األط ال

أظار أن رامب ال كومة ل ماية الي  .غير كافية ،بس ا اابل عدم وزود ناب منس ا ااق ونظام تت ع في عملية
الدعم ،واالفتقار إلى نظم إدارة ال اال

ورا ا ا اادها ،واالفتقار إلى عمليا

و روتوكوال

م ددة للمجموعا

المانية العاملة مع األط ال وهناا نقص في األاح ااا يين االزتماعيين في الخدمة العامة وعلى المس ااتوت

غير ال كومي ،فضال عن نقص في رعاية األط ال المحا ين بحدما ن سية وتوزياام على الن و مال م

()89

-76

وذكر

روزكتا أنن اسا ااتنادا إلى التواا اايا المنبثقة عن د ارسا ااة العنف ضا ااد األط ال ،دأ ال كومة

في عام  2018في إنش ا ااال آلية منس ا ااقة لخدما

حماية الي  .من االل ش ا ا كة  IKBenلمقدمي الخدما

على المس ا ااتويين العام وغير ال كومي ولم تن ذ ش ا ا كة  IkBenبعد تن يذا كامال ين زميع مقدمي ادما

حماية الي  .وأواا ا ا ا ا ااة روزكتا بأن تع ز ال كومة شا ا ا ا ا ا كة  ،IKBenوأن ت ودها بما يك ي من الموارد

والمساعدة لتع ي ناب منسق في مجال حماية الي .
-77

وذكر

()90

روزكتااا أن هناااا ن و  44دار إغوال لألط ااال في سا ا ا ا ا ا ااورينااام ،تاادغر معظماااا منظمااا

ااااة أو أفراد ،بما في ذلك منظما

دغنية وتوك .إلياا رعاية األط ال األسار التي لم تعد تساتييع رعاية

أط الاا رعاية مال مة ،أو السا ا االيا  ،في حاال

االعتدال أو غيرها من ظروف ال رمان وذكر

روزكتا

أن معظم المنظما

تمكنة من مواااالة تشاالي .دور الرعاية ب ضاا .التبرعا

ز اة هاذه التبرعاا

وذكر أن ال كوماة لادغااا نظاام للمعوناة الماالياة تادعم من االلان دور األط اال ،لكنااا

والجاا

المان ة األارت ،ولكن في ظ .األزمة المالية في س ااورينام ،التي ت اامة بس اابل أزمة كوفيد،19-

الحظة أن منااشا

-78

المقدمة من القياع الخاص

زر بشأن ك الة هذا النظام والواول إلين

وأواااة روزكتا بأن تجع .ال كومة عمليا

()91

وإزرالا السااياسااة العامة ل عانا المالية المقدمة إلى

دور إغوال األط ال عملية وشا افة وأوااة روزكتا ال كومة أيضاا بأن تأذن لدور إغوال األط ال بال حاول على
دل إعالة الي  .الشاري الخاص باألط ال الخاضعين لرعاغتاا ،الذي ال غ ال غتلقاه الوالدان حاليا

()92
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األشخاص ذوو اإلعااة

()93

اليبية واللوازم األساااسااية لألشااخاص ذوي اإلعااة البدنية لم

-79

ذكر

روزكتا أن تكاليف الخدما

-80

وذكر

روزكتا أن معظم الم اني المدرسية ال يمكن لألط ال ذوي اإلعااة البدنية الواول إلياا

-81

وذكر

روزكتا أن المجلس االستشاري للسياسا الوطنية لألشخاص ذوي اإلعااة لم يعد يعم.

تدرك في ح م المعونة اليبية األساسية التي تقدماا ال كومة

الشعو األالية
-82

()94

()95
()96

()97

ذكر المرك االستشاري الدولي ل قوق اإلنسان التابع لكلية ال قوق بجامعة أوكالهوما أن دستور

س ا ا ااورينام ال يعترف بال ق في الملكية الجماعية ،ولذلك فمن الس ا ا ااكان األا ا ا االيين في المناطق الداالية من

سورينام ال يملكون أو يشللون أو غتمتعون بأراضي أزدادهم بحورة زماعية أو فردية

()98

-83

وذكر الوراة المشتركة  2أن الشعو األالية ال ت ال ت تقر إلى أي شك .من أشكال االعتراف

-84

وأوا ا ااة الوراة المش ا ااتركة  2بأن تقوم ال كومة عازال باتخاذ و/أو تن يذ تدا ير اانونية ،مث .مش ا ااروع

القانوني ب قوااا في ملكية األرض أو أي شك .من أشكال ضمان ال يازة

()99

اانون ال قوق الجماعية للشا ا ا ا ااعو األاا ا ا ا االية والقبلية في سا ا ا ا ااورينام ،موزاة ن و توفير ادر من ال ماية ل قوق
الش ا ا ااعو األا ا ا االية ،بما في ذلك ما أمر بن م كمة البلدان األمريكية ل قوق اإلنس ا ا ااان وذكر الوراة أن هذا

يجل أن يش ا اام ،.في زملة أمور ،االعتراف الرس ا اامي بالس ا االية التقليدية للش ا ااعو األا ا االية في س ا ااورينام ،وحق

الشعو األالية في امتالا األراضي واألااليم والموارد التي تملكاا تقليديا والسييرة علياا
-85

()100

وذكر منظمة الش ا ااعو األا ا االية في س ا ااورينام أن البرلمان أار باإلزماع اانون حماية المناطق

السااكنية والمفيشااة للسااكان األاااليين وغيرهم من ن ا  .سااورينام في  22كانون األول/ديسامبر  ،2017لكن

ليس لاذا القانون أي اوة اانونية ألنن لم يح ا ا اادر عن الر يس وأوا ا ا ااة المنظمة بمعادة النظر في القانون
والتشاور مع الشعو األالية بحورة مجدية في موعد أاحاه كانون األول/ديسمبر 2021

-86

()101

وأواا ااة منظمة الشا ااعو األاا االية في سا ااورينام بأن ترازع ال كومة اانون التعدغن لعام 1986

ليشاام .حقوق الشااعو األااالية في أ ارضااياا وأااليماا ومواردها ،وأن تجري مشاااو ار كافية بشااأن مشااروع
اانون التعدغن وأن تأاذ المسا  .الناشىة في االعت ار اب .تقديمن إلى البرلمان

-87

()102

وذكر المرك االستشاري الدولي ل قوق اإلنسان التابع لجامعة أوكالهوما أن حكم م كمة البلدان

األمريكية ل قوق اإلنسا ااان في اضا ااية شا ااعل سا اااراماكا ضا ااد سا ااورينام ( ،2007السا االسا االة زيم ،رام )172

واألحكام ذا الح االة من إعالن األمم المت دة بش ااأن حقوق الش ااعو األا االية ،الذي اعتمدتن الجمفية العامة

في  13أغلول/سابتمبر  ،2007تحال في ااالح ساكان ساورينام األااليين للساماح لام بالساكن في أ ارضاي
أزدادهم وممارسة حقواام فياا

-88

()103

وذكر منظمة الش ا ا ا ااعو األا ا ا ا االية في س ا ا ا ااورينام أن ال كومة أكد

الت اماا تن يذ ال كم الذي

أااادرتن م كمة البلدان األمريكية ل قوق اإلنسااان في اضااية شااعو كالينيا ولوكونو ضااد سااورينام (م كمة
البلدان األمريكية ل قوق اإلنسااان ( )2015الساالساالة زيم ،رام  )309وال كم الذي أااادرتن الم كمة ن ساااا
في اضااية شااعل ساااراماكا ضااد سااورينام (م كمة البلدان األمريكية ل قوق اإلنسااان ( )2007الساالساالة زيم،

رام  ،)172لكن ال كومة لم تن ذ هذغن ال كمين
-89

()104

وذكر الوراة المش ا ا ا ااتركة  2أن س ا ا ا ااورينام لم تمتث .على الن و المال م لقرار م كمة البلدان األمريكية

ل قوق اإلنساان بشاأن ساندا الملكية الجماعية للشاعو األاالية ،كما حدا في حالة زماعة مويوانا (،)2005
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وشا ا ااعل سا ا اااراماكا ضا ا ااد سا ا ااورينام ( ،)2007وشا ا ااعو كالينيا ولوكونو ضا ا ااد سا ا ااورينام ( )2015وذكر الوراة

أن سا ااورينام لم تعترف بعد بالشا ااخحا ااية القانونية وحقوق ملكية األ ارضا ااي لجميع الشا ااعو األاا االية والقبلية
ومجتمعاتاما

()105

-90

وأوااة منظمة الشاعو األاالية في ساورينام بأن تن ذ ال كومة أحكام م كمة البلدان األمريكية

-91

وأوااى المرك االساتشااري الدولي ل قوق اإلنساان التابع لجامعة أوكالهوما بأن تعترف ال كومة

ل قوق اإلنسان على ن و كام .اب .كانون األول/ديسمبر 2022

()106

باأل ارض ااي المتوار ة للش ااعو األا االية وت مياا وترس اام حدودها ،وأن تعتمد وتن ذ تش اريعا

األاليين بامتالا األراضي بحورة زماعية
-92

()107

تس اامح للس ااكان

وذكر منظمة الش ااعو األا االية في س ااورينام أن هناا نقح ااا مس ااتم ار في ال ماية القانونية من

إاا اادار حقوق التعدغن وايع األشا ااجار والملكية في أ ارضا ااي الشا ااعو األاا االية والعم .زار بشا ااأن اانون
تعدغن زدغد منذ عام  2004لي  .م  .اانون التعدغن لعام  1986وفي عامي  2016و ،2019أنش ا ا ا ااىة
لجنتاان ،لكن نتاا ب اللجنتين غير معروفاة وذكر المنظماة أنان بااإلض ا ا ا ا ا ا ااافاة إلى ذلاك ،لم تكن هنااا أي

مشاركة نشية ومجدية مع الشعو األالية بشأن مضمون القانون

()108

-93

وذكر الوراة المشاتركة  2أن حق الشاعو األاالية في المشااركة ال عالة في اانع القرار أنتاك

-94

وذكر منظمة الشا ااعو األاا االية في سا ااورينام أنن حتى بعد إنشا ااال إدارتين زدغدتين داا .و ازرة

على الحعيد الم لي باإلضافة إلى الحعيد الوطني

()109

التنمية اإلاليمية ،ال ت ال هناا مشا ا ا ا اااركة م دودة أو منعدمة ألفراد الشا ا ا ا ااعو األاا ا ا ا االية في ال ياة العامة

والايىا

ال كومية ،وفي وضا ا ااع المعاغير والسا ا ااياسا ا ااا

تأ ي ار م اش ار على حقواام

-95

()110

العامة والموافقة علياا ،بما في ذلك تلك التي ت ر

وأوا ا ااة المنظمة بأن ت س ا اان ال كومة المش ا اااركة الوطنية للش ا ااعو األا ا االية في ال ياة العامة

والايىا

ال كومية

-96

وأوا ااى المرك االس ااتش اااري الدولي ل قوق اإلنس ااان التابع لجامعة أوكالهوما بأن تك  .ال كومة

()111

حق الس ا ااكان األا ا االيين والقبليين في المش ا اااركة ال عالة في الق ار ار التي ت ر عليام م اشا ا ارة ،بما في ذلك

الموافقة اإلل امية ال رة المسا قة والمسااتنيرة اب .اتخاذ أي ا ار ار بشااأن المشاااريع المتعاد بمنجازها في أ ارضاايام

أو بخحوص موارد ست ر عليام م اشرة
-97

()112

وأواا ااى المرك بأن تنشا ااح ال كومة هيىة اسا ااتشا ااارية للجماعا األاا االية وزماعا المارون لتسا ااوية

المنازعا

ال دودية

-98

وأوااة الوراة المشاتركة  2بأن تعتمد ال كومة وتن ذ اوانين تك  .اشات ار ال حاول على الموافقة

()113

ال رة المس ا قة المسااتنيرة ،وفقا لما أمر بن م كمة البلدان األمريكية ل قوق اإلنسااان ،وأن تضااع ،بمشاااركة
فعالة من ممثلي الشعو األالية المختارين ب رية ،وسيلة ل االح في حالة عدم التقيد اذا المبدأ

-99

النتااكا

وذكر الوراة المشا ا ااتركة  2أن الشا ا ااعو األاا ا االية ومجتمعاتاا الم لية ال ت ال معرضا ا ااة بشا ا اادة
حقوااا من زانل ال كومة أو أطراف الثة ،بما في ذلك االنتااكا

كثرة االمتيا از االسااتخرازية وال راعية ،والم ميا

سا ا ا ااابقا والتي ال ت ال تسا ا ا اابل انتااكا
تولة الس ا االية بعد االنتخابا

المتح ا االة بجملة أمور مناا

اليبيفية ،ومحااالح األطراف الثالثة ال ردية التي من ة

كبيرة ل قوق هذه الشا ا ا ااعو

وذكر الوراة أن ال كومة الجدغدة التي

البرلمانية في عام  2020ايعة وعودا بأن تس ا اارع بس ا اان وتن يذ مش ا ااروع اانون

ال قوق الجماعية للشعو األالية والقبلية في سورينام ،لكناا لم تتخذ أي إزرال غذكر في هذا الحدد
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 اد أ ر على الش ا ا ااعو19-وذكر منظمة الش ا ا ااعو األا ا ا االية في س ا ا ااورينام أن زا ة كوفيد

عن ال الة الاشا ا ا ااة

األارت في البلد وكش ا ا ا ا ة هذه الجا ة النقا

-100

األا ا ا ا االية بش ا ا ا اادة أكثر من الجماعا

 اإلغالق. مث،الايكلية التي تعاني مناا الشا ااعو األاا االية في سا ااورينام و سا اابل تدا ير التخ يف الوطنية
 كان على الشاعو األاالية أن تعتمد إلى حد كبير على القو الذي توفره اللابا، وحظر التجول.الشاام

أو زراعتاا ويسافر الحيادون أياما من القرية للحيد ويعودون بحيد غير كاف إلطعام القرية بأكملاا
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