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  مقدمة    
قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق              -١

 ٢دورته احلادية عشرة يف الفترة مـن         بعقد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
بسورينام يف اجللسة العاشرة املعقـودة      وجرى االستعراض املتعلق    . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
واعتمـد الفريـق    . ميسيدجان. وقد ترأس وفد سورينام مارتن ب     . ٢٠١١مايو  / أيار ٦يف  

  . ٢٠١١مايو / أيار١٠العامل هذا التقرير عن سورينام يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف 
قررين التـايل   ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق امل      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  . أوروغواي وقطر وموريتانيا: لتيسـري االستعراض املتعلق بسورينام) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بسورينام
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/11/SUR/1( ؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             )ب(  

)A/HRC/WG.6/11/SUR/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/11/SUR/3.(  
بلجيكـا  ئمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً       وأحيلت إىل سورينام، عن طريق اجملموعة الثالثية، قا         -٤

وفرنسا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية          وسلوفينيا   واجلمهورية التشيكية 
  .  وهذه األسئلة متاحة على املوقع اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملوالنرويج وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

   احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض  -ألف   
ذكر وفد سورينام أن احلكومة قد بذلت جهوداً كثرية لتحسني معـايري حقـوق                -٥

اإلنسان يف البلد، وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته املنظمات الوطنية والدولية فضالً عن            
 أمهية كبرية على آليـة      وذكر الوفد أن سورينام تعلق    . خمتلف هيئات معاهدات األمم املتحدة    

االستعراض الدوري الشامل، وأهنا تقدر الفرصة املتاحة هلا لتقيـيم منجزاهتـا والتـصدي              
ويف إطار إعداد تقريـر     . للتحديات واملعوقات اليت تقف أمام تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        
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 ، وأجريـت  ٢٠١٠مـايو   /سورينام الوطين أُنشئت جلنة مشتركة بني الـوزارات يف أيـار          
  . مشاورات مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة

وذكر . وأعربت سورينام عن شكرها جمللس حقوق اإلنسان للفرصة اليت أتاحها هلا            -٦
الوفد أنه على قناعة بأن هذا التفاعل وهذا التبادل لوجهات النظر سيمكن سورينام مـن أن                

 فيما يتعلق بتطبيق  ال تزال قائمة قد تكونرفاءة والفعالية أية مواطن القصو   تعاجل مبزيد من الك   
وأكّد الوفد أن سورينام عازمة على تعزيز وضـمان         . اتفاقيات حقوق اإلنسان تطبيقاً كامالً    

وأقّر الوفد بأمهية خمتلف متطلبات إعداد التقـارير        . مجيع احلقوق واحلريات األساسية لشعبها    
ان العاملية واحلريات األساسية، وأفاد     كوسيلة لرصد تطبيق الصكوك اليت تشمل حقوق اإلنس       

  . أن تقريره الوطين يظهر التقدم احملرز خالل السنوات اخلمس األخرية
وحتتوي البنية األساسية حلقوق اإلنسان يف سورينام على مكونات قانونية ومؤسسية             -٧

وعلى وجه التحديـد، شـاركت      . على حد سواء، وتعمل سورينام باستمرار على حتسينها       
يئات التشريعية، والربملان وجملس الدولة بدرجة كبرية يف عملية إعداد نصوص تـشريعية              اهل

وذكر الوفد أن هناك مسائل حمددة قد نوقشت يف تقريره الوطين إضافة إىل احلالة              . وإقرارها
  .الراهنة للقضايا املتعلقة هبذه املسائل واجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا اخلصوص

 ذلك، رّد الوفد على بعض األسئلة احملددة اليت قدمها سـلفاً أعـضاء جملـس               ومع    -٨
  . حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته بلجيكا والتفيا عن إمكانية توجيه دعوة دائمة إىل          -٩
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، أفاد الوفد أنه قد أتيحت الفرصة للمقـررين              

  . يفاد بعثات إىل سورينام بعد التشاور مع احلكومةاخلاصني إل
وفيما خيص السؤال الذي وجهته بلجيكا وفرنسا وهولندا بشأن التـصديق علـى               -١٠

معاهدات حقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا اليت ليست سـورينام بعـد      
 وق األشخاص ذوي اإلعاقـة،    اتفاقية حق طرفاً فيها، صرّح الوفد بأهنا بصدد التصديق على         

. املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    
وإضافة إىل ذلـك، بـدأت      . وقد ُعرضت على الربملان مشاريع قوانني ذات صلة إلقرارها        

 الطفل املتعلق ببيـع     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق   العملية التشريعية الرامية إىل إقرار      
  .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وفيما يتعلق بالسؤال الذي وجهته بلجيكا ملعرفة ما إذا كانت سـورينام تنظـر يف                 -١١
مسألة قبول إجراء الشكاوى الفردية مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اليت ليـست طرفـاً              

ى هذا السؤال إىل أن سورينام تعلق أمهية قصوى على سيادة القانون            فيها، أشار الوفد رداً عل    
وبناء على ذلك، فإن الدولة توفر ملواطنيها احلماية القانونية املناسبة علـى            . وحقوق اإلنسان 

املستوى الوطين إذا اعترب هؤالء املواطنون أن حقاً من حقوقهم اإلنسانية أو أكثر قد تعـرض            
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م مبقتضى التزاماهتا جتاه معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طـرف  وتعكف سورينا . لالنتهاك
. فيها على استعراض تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية، وهي تنظر يف إدخال تعـديالت عليهـا             

  .وبالنظر إىل أمهية آلية إجراء الشكاوى الفردية فإن سورينام تنظر يف قبوهلا
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا      وفيما خيص سؤال اجلمهورية التشيكية واململكة       -١٢

الشمالية خبصوص اخلطوات اليت اختذهتا سورينام إلنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان             
معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ذكر            

لد يف الوقت الـراهن،     الوفد أنه على الرغم من عدم وجود أية مؤسسة من هذا النوع يف الب             
فإن الدولة متنح احلرية الكاملة ملؤسسات حقوق اإلنسان القائمة لكي تعمل هبذه الـصفة إذا            
رغبت يف القيام بذلك وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق            

  ).مبادئ باريس(اإلنسان 
انت سورينام تعتزم رفع احلـد األدىن       وسألت اجلمهورية التشيكية أيضاً عما إذا ك        -١٣

وذكـر الوفـد يف هـذا      .  سنوات كما هو احلـال اآلن      ١٠لسن املقاضاة اجلنائية من سن      
.  عامـاً  ١٢ إىل   ١٠اخلصوص أنه قد صيغ مشروع قانون لرفع سن املسؤولية اجلنائية مـن             

يقاضـي  ويف أثناء ذلك، لـن      . وُعرض مشروع القانون على الربملان للحصول على موافقته       
  . عاما١٢ًمكتب النائب العام اجلناة الذين تقل أعمارهم عن 

وذكر الوفد ما أشارت إليه اجلمهورية التشيكية وفرنسا وهولندا من أنه على الرغم               -١٤
 عاماً، فإن النصوص ال تزال تتضمن احلكم        ٨٠من أن سورينام مل تنفذ أية إعدامات منذ حنو          

ورغبت اجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة     . قتل واخليانة بعقوبة اإلعدام يف حالة جرائم ال     
ويف هذا اخلصوص ذكر الوفد أنه      . يف معرفة ما إذا كانت سورينام تعتزم إلغاء عقوبة اإلعدام         

قد ُعرض على جملس الوزراء مشروع لتعديل قانون العقوبات يتناول إلغاء عقوبة اإلعـدام،              
  .ملان للحصول على موافقتهوسيعرض هذا املشروع بعد ذلك على الرب

 مـن   ١٣٠وفيما يتعلق بأسئلة اململكة املتحدة والنرويج وهولندا خبصوص الفقـرة             -١٥
 ضد  شعوب املارون والشعوب األصلية   تقرير الوفد الوطين واليت تتناول املبادرات اليت اختذهتا         

ن األمريكية حلقوق حكومة سورينام للدفاع عن حقوقها اجلماعية، أفاد الوفد أن حمكمة البلدا  
 يقضي بأن تعترف سورينام باحلقوق اجلماعية يف        ٢٠٠٧ يف عام    اإلنسان قد أصدرت حكماً   

  .األرض لشعب ساراماكا من بني حقوق أخرى
ويف هذا اخلصوص أشار الوفد إىل أن سورينام طبقت جوانب متعددة مـن حكـم      -١٦

اء مشاورات متعمقة أكثـر مـع       احملكمة، أما اجلوانب األخرى من احلكم فإهنا تقتضي إجر        
ووفقاً لذلك، عقدت احلكومة مشاورات أسبوعية مـع الـسلطات          . اجملتمعات احمللية املعنية  

. املمثلة لشعوب املارون والشعوب األصلية فيما يتعلق بالقضايا املتصلة حبقوقهـا يف األرض            
  .القطاع اخلاصوستستمر هذه املشاورات بالتعاون مع اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة و
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وال يزال تنفيذ اجلزء من احلكم الذي يتناول تعديل القوانني واألنظمة بانتظار البت               -١٧
وطلبت سورينام معلومات ومساعدة تقنية بشأن أفضل املمارسات اليت تتعلق بـصياغة            . فيه

 هذا  ويف. تشريع يف هذا الشأن واإلجراءات اليت يتعني اختاذها، مبا يف ذلك إجراءات التشاور            
اخلصوص أشار الوفد إىل زيارة املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية جيمس أنايا إىل              

وقد أطلع املقرر اخلاص حكومة سورينام على وجهات نظره، ويتضمن تقريره آراء            . سورينام
  .قّيمة للمضي قُدماً يف هذه املسألة

 يف الدعوة إىل مـؤمتر وطـين        وإضافة إىل ذلك، ذكر الوفد أن حكومة سورينام تنظر          -١٨
وإن سورينام عازمة على أن تتيح جلميع مواطنيها املساواة يف املعاملة وتكافؤ            . بشأن هذه املسألة  

  .الفرص وهو املبدأ الذي يسترشد به اجلميع يف حتليل املعلومات والتقارير واختاذ القرارات
ما إذا كانت سورينام مستعدة     وسألت هولندا أيضاً يف األسئلة اليت قدمتها مسبقاً ع          -١٩

إللغاء القوانني اليت تقّيد أنشطة تنظيم األسرة وخدمات اإلجهاض باعتبارها قوانني عفا عليها             
الزمن على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف كـانون               

ل تثري جدالً شديداً وال يوجد وأشار الوفد إىل أن مسألة اإلجهاض ال تزا . ٢٠٠٧يناير  /الثاين
  .بعد أي توافق آراء بشأن هذه املسألة على املستوى الوطين

وذكر الوفد أن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا             -٢٠
قد أثارت عدة مسائل تتعلق بوضع املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحـولني              

وكان السؤال املطروح هو معرفة التدابري اليت اختذهتا سورينام حلماية حقوق األقليات            . ياًجنس
 ٨وذكر الوفد أن قانون سورينام حيمي األفراد من التمييز وأن املادة            . اجلنسية وتعزيز حتررها  

أما فيما خيص الـسؤال احملـدد       . من الدستور تنص على أنه ال جيوز التمييز ضد أي شخص          
تعلق باملثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، فقد أكد الوفد أن            الذي ي 

وسيكون مسار العمل الرئيسي هو استهالل مناقشة       . هذه املسألة هي موضع اهتمام احلكومة     
عامة بشأن هذه املسألة احلساسة، وهي مناقشة ستشارك فيها مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف             

ها املنظمات الدينية وممثلو املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني     اجملتمع، مبن في  
  .جنسياً من مجاعات وأفراد

وفيما خيص السؤال الذي طرحته النرويج عن اإلطار الزمين الذي تعتـزم خاللـه                -٢١
بشأن الـشعوب   ) ١٩٨٩(١٦٩سورينام أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

صلية والقبلية يف البلدان املستقلة وتضعها موضع التنفيذ، ذكر الوفـد أن جـوهر تلـك                األ
. االتفاقية هو االعتراف حبقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك حقوقها اجلماعية يف أراضـيها             

ونظراً إىل احلالة الراهنة للقضايا فيما يتعلق بالعملية التشاورية فإن سورينام، ليست يف موقع              
  .١٦٩ بعد من أن تصدق على االتفاقية رقم ميكنها
وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته النرويج عن إحدى توصيات جلنة حقوق الطفل              -٢٢

يف أقرب    بشأن إنشاء وظيفة أمني للمظامل أو هيئة مستقلة أخرى،         ٢٠٠٧اليت قدمتها يف عام     
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اك مشروع تشريع يتعلق    وقت ممكن، لرصد اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، أفاد الوفد أن هن          
وسـُيعرض  . بإنشاء مكتب ألمني املظامل املعين باألطفال معروض حالياً أمام جملس الدولـة           

  . مشروع التشريع على الربملان للحصول على موافقته بعد استالم رّده
واستفسرت سلوفينيا عن اخلطوات اليت تعتزم سورينام اختاذها لزيـادة إمكانيـات              -٢٣

وأشار الوفد أن سورينام تويل أولوية قصوى       . عليم االبتدائي وحتسني نوعيته   احلصول على الت  
فالتعليم يف املـدارس    . وقد أُنشئ مركزان للتعليم عن بعد     . لبناء مدارس جديدة داخل البلد    

احلكومية جماين، وميكن لألمهات احلوامل مواصلة دراستهن يف املدارس وتتـاح هلـن كـل            
ولضمان توفري التعلـيم  .  أثناء فترة احلمل وبعدها على حد سواء   اإلمكانيات ملتابعة دراستهن  

وفيما خيص نوعية التعليم،    . للمنقطعني عن الدراسة، قدمت احلكومة أيضاً عدة برامج مهنية        
وقد دعمت احلكومة أيضاً عـدة      .  عاماً ١١خيترب حالياً نظام ُمحسَّن للتعليم األساسي مدَّته        

  . بتدائي والتعليم يف طور مبكرأنشطة تتعلق بالتعليم قبل اال
وسألت سلوفينيا أيضاً عن التدابري املتخذة خبصوص القضاء علـى العنـف ضـد                -٢٤

ورّد الوفد بأن هناك تشريعاً يتيح التدخل القضائي يف حالة إساءة معاملة األطفال أو . األطفال
بة البدنيـة   وقد صدر مرسوم وزاري حيظر العقو     . حاالت أخرى تتعلق بالعنف ضد األطفال     

يف املدرسة، وإضافة إىل ذلك ُيتاح خط هاتفي جماين للقّصر يف مجيع أحناء البالد وهو خـط                 
  .٢٠٠٨أعيد من جديد يف عام 

كـانون  وفيما يتعلق بالوقوف على مستجدات حالة احملاكمات اخلاصة بأحـداث             -٢٥
فد أن احملاكمة ال تـزال  والتوقعات املتعلقة مبوعد االنتهاء من القضية، ذكر الو  ديسمرب  /األول

ومنذ بدء تلك احملاكمة استمعت احملكمة إىل جمموعة مـن املتـهمني والـشهود              . مستمرة
ومن املؤسف أن   . وال يزال هناك عدد من الشهود الذين سُيدَعون لالستماع إليهم         . واخلرباء

يف مراحلها  وإن عملية تعيني قاض آخر ليحل حمله        . أحد قضاة احملكمة قد فارق احلياة مؤخراً      
واحملاكمات علنية وهي جتري حبضور اجلمهور والصحافة واملراقبني من منظمـات           . النهائية

وذكر الوفد أن احلكومة ال ميكنها أن تقدم توقعات عمليـة عـن موعـد               . حقوق اإلنسان 
  . االنتهاء من هذه القضية بالنظر إىل أهنا مسألة ستبت فيها احملكمة املستقلة

سؤال يتعلق بالتقييم احلايل لوضع السجون وغري ذلك مـن ظـروف            وطُرح أيضاً     -٢٦
وسلّم الوفد بأنه على الرغم من إدخال حتسينات كبرية يف الـسنوات        . االحتجاز يف سورينام  

  . األخرية، فإنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به يف هذه املسائل
ص الحتجاز الشباب حيث ُيحتجز      أُحرز تقدم كبري بإنشاء مركز خا      ٢٠٠٧ويف عام     -٢٧

، يعمـل وفقـاً     "بأوبا دويلي " وإن هذا املركز الحتجاز الشباب، املسمى       . اجملرمون الشباب 
للمبادئ املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفل وهو ما يعين أن الشباب احملتجزين يتلقـون التعلـيم                

  . ثناء فترة االحتجازاملدرسي ويستفيدون من ساعات االستجمام ويتلقون التوجيه املهين أ
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وقد . وفيما يتعلق بالبالغني احملتجزين، أُدخلت حتسينات كبرية على مراكز االحتجاز           -٢٨
وُخفضت معدالت اكتظاظ السجون بدرجة     . مت جتديد السجون التابعة ملراكز شرطة عديدة      

بزيارة ويقوم عاملون يف التمريض     . كبرية على الرغم من أنه ال تزال هناك حاالت لالكتظاظ         
يومية إىل السجون الكربى، ويف حاالت الظروف الطبية العاجلة ُينقل احملتجزون يف سيارات             

ويقضي احملتجزون عموماً معظم وقتهم خـارج       . إسعاف إىل غرف جمهزة حلاالت الطوارئ     
وهم يتلقون ثالث وجبات يف اليوم، واختذت تدابري لتلبيـة طلبـاهتم املتعلقـة              . الزنزانات

  . خلاصة اليت تقتضيها ديانتهم أو التعليمات الطبيةبالوجبات ا
وأكد الوفد أن سورينام تقّر بأن هناك الكثري مما ينبغي القيام به فيما يتعلق بظروف                 -٢٩

وسيقوم املقرر اخلاص املعين حبقوق األشخاص احملـرومني مـن          . إيواء احملتجزين والسجناء  
   ، وهـو  ٢٠١١مايو  /أيار إىل سورينام يف هناية      حريتهم التابع ملنظمة الدول األمريكية بزيارة     

  . ما يدل على رغبة سورينام يف زيادة حتسني ظروف مجيع احملتجزين
وطلبت اململكة املتحدة معرفة آراء حكومة سورينام بشأن زيادة تعزيز حقـوق املـرأة                -٣٠

 أقوى مع اجملتمع    وأشار الوفد إىل أن سياسات حكومة سورينام تتوجه حنو إقامة شراكة          . ومحايتها
  . املدين يف عملية صياغة وتنفيذ السياسات الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة ومحايتها يف سورينام

وذكر الوفد أنه تلقى مسبقاً أسئلة مفصَّلة من وفود عديدة، ووجه شكره إىل تلـك                -٣١
فـد إىل أن    وأشـار الو  . الوفود على ما أظهرته من اهتمام حبالة حقوق اإلنسان يف سورينام          

سورينام ال تزال تلتزم التزاماً قاطعاً بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وتتطلع إىل التفاعل              
  .والتحاور مع أعضاء اجمللس على حنو بناء وتعاوين بشأن االستعراض الدوري الشامل

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض   -باء   
وُوجِّه الشكر إىل وفد سورينام على      . خالل احلوار التفاعلي   وفداً ببيانات    ٣٠أدىل    -٣٢

عرض تقريره واملشاورات اليت أجراها يف إعداد التقرير وعلى ردوده على األسئلة والتزامه يف              
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع الثاين        . إطار عملية االستعراض الدوري الشامل    

  . من هذا التقرير
 إندونيسيا إىل أن انتشار الفقر ال يزال ميثل مشكلة كـبرية يف سـورينام               وأشارت  -٣٣

والحظت إندونيسيا أن سورينام تـسري  . وحتدياً أمام التطور والتقدم يف جمال حقوق اإلنسان     
 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثـل يف إتاحـة          ٢على الطريق الصحيح حنو حتقيق اهلدف       

وأشارت إندونيسيا كذلك إىل أن التفاوت بني اجلنسني يـشكل          . التعليم االبتدائي للجميع  
حتدياً رئيسياً يف النظام التعليمي للبلد وأن احلكومة تعمل على إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق               

  . وقدمت إندونيسيا توصيات. اإلنسان
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وأشارت إىل  . ورحبت تايلند باالهتمام الذي توليه سورينام حلقوق الفئات الضعيفة          -٣٤
سألة املعقدة اليت يواجهها البلد بوصفه بلداً من بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقـصد               امل

وأشارت تايلند أيضاً إىل التقدم احملرز يف جمال  . فيما خيص االجتار بالبشر واهلجرة غري النظامية      
مهية خاصة وذكرت تايلند أهنا تعلق أ    . اإليدز وعالجه /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري     

على حتسني أوضاع السجن فيما خيص السجينات وتعرب عن قلقها إزاء تردي األوضـاع              
  . وقدمت تايلند توصيات. السائدة يف السجن

وهنأت ماليزيا سورينام على هنجها الواسع النطاق يف العملية التحضريية اليت أفضت              -٣٥
 الشامل سيشكل جزءاً أيضاً من      إىل استعراضها الدوري الشامل، وأشارت إىل أن هذا النهج        

وبينما أثنت ماليزيا على سورينام لتعاوهنا الوثيق والتزامها البناء مع الـشركاء       . مرحلة املتابعة 
على املستويات الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف، فإهنا أشـارت إىل التعلـيم والـصحة              

وقدمت . اجه فيها سورينام حتديات   وحقوق املرأة والطفل على أهنا اجملاالت الرئيسية اليت تو        
  .ماليزيا توصيات

وأشارت اهلند إىل التدابري املتخذة حلماية حقوق املرأة وأعربـت عـن تقـديرها                -٣٦
سيما إلتاحة التدريب للنساء املشتغالت باألعمال احلرة يف القطاع الزراعـي            لسورينام، وال 

وفيما يتعلق بالتعليم، أعربت اهلنـد      . وإلتاحة الفرصة هلن للحصول على االئتمانات الصغرية      
. عن قلقها لوجود فوارق على املستويني اجلغرايف واجلنساين وفوارق اجتماعيـة واقتـصادية            

وسألت اهلند عما إذا كانت التدابري املتخذة يف هذا اخلصوص قد أفضت إىل نتائج ملموسـة        
حقوق األشخاص ذوي وشجعت اهلند سورينام على التصديق على اتفاقية      . على أرض الواقع  

اإلعاقة وعلى النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا ميتثل امتثاالً كامالً للمبـادئ               
  ).مبادئ باريس(املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

عملية وأثنت سلوفينيا على سورينام ملا قامت به من أعمال حتضريية شاملة استعداداً ل              -٣٧
وأملت سلوفينيا يف احلصول على معلومات عن اخلطط اليت وضعتها سـورينام            . االستعراض

سيما يف املناطق النائية من البالد فـضالً         لتحسني إمكانية احلصول على التعليم ونوعيته، وال      
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. عن التدابري املتخذة للقضاء على العنف ضد األطفال

ائر بالنهج املشترك بني القطاعات الذي اعتمدته سورينام لتعزيز حقوق          ورحبت اجلز   -٣٨
. ٢٠١١-٢٠٠٦اإلنسان مشرية إىل اإلطار اخلاص باخلطة اإلمنائية املتعددة السنوات للفترة           

تزال أقلية يف    والحظت اجلزائر التحديات العديدة اليت تواجهها سورينام وذكرت أن املرأة ال          
وأشارت اجلزائر إىل ضرورة إيالء اهتمام خاص       . طاعني العام واخلاص  املناصب العالية يف الق   

. حلماية حقوق الطفل فضالً عن الفئات الضعيفة، وبصفة خاصة تلك اليت تعيش يف الريـف              
  .وقدمت اجلزائر توصيات

وأقرت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتأثري السليب لألزمة االقتصادية على اقتـصاد             -٣٩
ظت اجلهود اليت تبذهلا سورينام يف جمال مكافحة العنف ضد األطفال والشباب،            والح. البلد
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وجلنة وطنية للقـضاء     والطفل، إنشاء مكتب لسياسات املرأة   وأشارت يف هذا اخلصوص إىل      
  .وقدمت فرتويال توصية.  على التوايل٢٠٠٩ و٢٠٠٧على عمل األطفال يف عامي 

وأشارت إىل أن املـرأة     . حلكومة حلقوق الطفل  ورحبت كندا باألولوية اليت توليها ا       -٤٠
ورحبت كندا  . يزال يطرح مشكلة   تزال ضعيفة بشكل ال مثيل له، وأن االجتار بالبشر ال          ال

باجلهود املبذولة إلعمال حقوق األمريكيني اهلنود وشعوب املارون مشرية مع ذلـك إىل أن              
.  على حساب احلقوق اجلماعيـة     يتم على املستوى الفردي    االعتراف هبذه احلقوق كثرياً ما    

وأشارت كندا بقلق إىل التقارير اليت تفيد تردي أوضاع السجون وإساءة معاملة الـسجناء              
.  عاماً ٨٠تطبق منذ أكثر من      فضالً عن استمرار وجود عقوبة اإلعدام على الرغم من أهنا مل          

  .وقدمت كندا توصيات
ى عقوبة اإلعدام يف بعض احلاالت      يزال ينص عل   وأشارت فرنسا إىل أن التشريع ال       -٤١

وأشـارت فرنـسا إىل     . ١٩٨٢ على الرغم من األخذ بوقف اختياري هلذه العقوبة منذ عام         
 إزاء انتهاكات حقـوق     ٢٠٠٤ أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من قلق يف عام          ما

 العقـاب،   اإلنسان املرتكبة يف ظل النظام العسكري وإفالت مرتكيب هذه االنتهاكات مـن           
وأحالت بصفة خاصة إىل اإلعدامات خارج نطـاق القـضاء الـيت نفـذت يف كـانون                 

وسلطت فرنسا الضوء أيضاً على     . ١٩٨٦  وإىل جمزرة موافانا يف عام     ١٩٨٢ديسمرب  /األول
. وأخرياً أشارت فرنسا إىل التمييز ضد املـرأة       . مسألة العقوبة البدنية وإساءة معاملة األطفال     

  .صياتوقدمت فرنسا تو
واعترفت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية بالـسجل احلافـل              -٤٢

لسورينام يف جماالت كثرية نوقشت أثناء االستعراض الدوري الشامل وأعربت عن أملـها يف    
أن تويل سورينام يف املستقبل اهتماماً أكرب يف التقرير الـوطين ملـسائل املثليـات واملثلـيني         

وشجعت اململكة املتحدة سـورينام     .  امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً وحقوقهم     ومزدوجي
اململكـة   وقدمت. على أن تويل اهتمامها ملسائل تتعلق بأوضاع السجن وأماكن االحتجاز         

  .املتحدة توصيات
وأشارت كوبا إىل التحديات اليت تواجهها سورينام النامجة عن األزمة االقتـصادية              -٤٣

وأقـرت  . ماضيها االستعماري القريب واستغالهلا دولياً من جانب الدول الصناعية        العاملية و 
كوبا باجلهود اليت تبذهلا سورينام يف جمال حقوق اإلنسان، وبصفة خاصـة القـضاء علـى             

 يف ذلك اإلجنازات احملققة يف جمايل مبا(الفوارق بني اجلنسني وإجراء حتسينات يف جمال الصحة         
. وتعزيز التعليم االبتدائي  )  وعالجهما ااإليدز واملالري /قص املناعة البشري  الوقاية من فريوس ن   

  .وقدمت كوبا توصيات
والحظت . وأشارت النرويج إىل املستوى املدهش للوئام بني األعراق السائد يف البلد      -٤٤

أن سورينام ذكرت بأهنا ستلتزم حبكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الـصادر يف              
وأقرت النرويج باجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني       .  يف قضية شعب ساراماكا    ٢٠٠٧ عام
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وقـدمت  . وأعربت النرويج عن قلقها إزاء االجتار بالقّصر واستغالهلم جنسياً        . املرأة والرجل 
  .النرويج توصيات

 بني  وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء تباطؤ وترية اإلصالح القضائي لتحقيق املساواة            -٤٥
. وأشارت أيضاً إىل تقارير تفيد التمييز ضد املرأة يف سوق العمل. املرأة والرجل حبكم القانون

فيما يتعلق   والحظت هنغاريا أيضاً التقارير اليت تفيد أن سورينام بلد املقصد واملنشأ والعبور           
 بـاحلقوق   وأثنت هنغاريا على سورينام للجهود اليت بذلتها يف االعتـراف         . باالجتار بالبشر 

اجلماعية للشعوب األصلية، لكنها ظلت تعرب عن قلقة إزاء حمنة هذه الـشعوب، وبـصفة               
خاصة فيما يتعلق حبقوقها يف األراضي، وإزاء التقارير اليت تفيد القطع غري القانوين لألشجار              

  .وقدمت هنغاريا توصيات. والتعدين يف مناطق الشعوب األصلية
إىل برامج عديدة تتعلق باملساواة بني اجلنسني فضالً عـن          وأشارت الربازيل بتقدير      -٤٦

اإليـدز،  /املبادرات املتخذة لتعزيز حقوق املسنني والقضاء على فريوس نقص املناعة البشري          
وأشارت الربازيل إىل أن اإلسـاءة البدنيـة        . سيما توفري مضادات الفريوسات العكوسة     وال

. ثنت على املبادرات املتخذة بشأن هذه املـسألة       تزال تشكل حتدياً، وأ    واجلنسية لألطفال ال  
وذكّرت الربازيل بإنشاء فريق عامل ثنائي معين بقضايا اهلجرة والقنصلية وجماالت التعـاون             

  .وقدمت الربازيل توصيات. الثنائي مع سورينام، مثل الصحة والتعليم والتغذية املدرسية
وقاية من فريوس نقص املناعـة البـشري   ورحبت األرجنتني بالتقدم الكبري احملرز يف ال      -٤٧

وإضافة إىل ذلك رحبت األرجنتني باإلجنازات اليت حققهـا         . وعالجه يف حالة النساء احلوامل    
كمـا رحبـت    . البلد يف السنوات العشر األخرية يف خفض الوفيات النامجة عن مرض املالريا           

 حقـوق األشـخاص ذوي      باملعلومات اليت تفيد أن سورينام قد قررت التصديق على اتفاقية         
اإلعاقة، والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف             

واستفسرت األرجنتني عن التقدم احملرز يف أعقاب التدابري اليت اعتمدهتا سورينام           . املواد اإلباحية 
  .ت األرجنتني توصياتوقدم. للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل النظام العسكري

 ٢٠٠٩ورحبت أستراليا بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال يف عـام               -٤٨
ورحبـت  . وشجعت سورينام على اختاذ تدابري لضمان اضطالع اللجنة بواليتـها بفعاليـة           

 للسماح للسجناء برفع شـكاواهم إىل الـسلطات         ٢٠١٠أستراليا باإلجراء املتخذ يف عام      
بيـد أن   .  بدون أن ختضع للرقابة، وشجعت السلطات على متابعة تلك الشكاوى          القضائية

وقـدمت  . أستراليا أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد تردي أوضاع السجون يف البلد            
  .أستراليا توصيات

وأثنت هولندا على سورينام للصراحة اليت اتسم هبا تقريرها الوطين وأعربـت عـن           -٤٩
والحظت هولندا التدابري العديدة املتخذة لتعزيز املساواة       . د املقدمة على األسئلة   تقديرها للردو 

بني اجلنسني، مثل التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وجتـرمي               
. االغتصاب يف إطار الزوجية وعلى بعض املشاريع البحثية الوارد وصفها يف تقرير سـورينام             



A/HRC/18/12 

GE.11-14595 12 

. ا بالتغيريات الكبرية اليت شهدها نظام القضاء يف الـسنوات القليلـة املاضـية           وأقرت هولند 
والحظت أيضاً أن التقرير الوطين ال يتناول موقف املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية             

  .وقدمت هولندا توصيات. واملتحولني جنسياً
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وطلبت أملانيا معلومات عن كيفية متابعة سورينام لتوصية         -٥٠

اليت تتعلق خبفض عدد نزالء السجون وحتسني أوضاع السجن وعن سياسات البلد املتبعـة إزاء       
 الصادر  ٢٠٠٧وعن تنفيذ قرار عام     ) أي األمريكيني اهلنود وشعوب املارون    (األقليات القومية   

راضي اجلماعية، وعن كيفيـة     عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق مبلكية األ        
متابعة سورينام لتوصية جلنة حقوق الطفل املتعلقة بأن تعتمد قانون العقوبات املنقح الـذي              

  .وقدمت أملانيا توصية. ينص على رفع سن املسؤولية اجلنائية
ووجهت الصني شكرها إىل سورينام على التقرير الذي قدمته وأشارت بتقـدير إىل             -٥١

ها بتحسني نظامها القانوين قد عززت املؤسسات الوطنية اليت تلتمس تعزيز           أن احلكومة بقيام  
كما أشارت الصني إىل اجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني          . حقوق اإلنسان ومحايتها  

وأعربت الصني عن تفهمها للتحديات اليت تواجهها سورينام        . وحتسني حالة الفئات الضعيفة   
صحة بسبب مستوى منوها، ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي مساعدة بناءة           يف جمايل التعليم وال   

  . إىل البلد لدعمه يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وأقرت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا سورينام لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها،               -٥٢

لعدل والـشرطة،  وأشارت يف هذا اخلصوص إىل إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان داخل وزارة ا      
 كما رحبت إسبانيا مبشاركة سورينام يف رعايـة البيـان           .ومكتب لسياسات املرأة والطفل   

املشترك الذي يرمي إىل وقف أفعال العنف وما يتصل هبا من انتهاكات حقـوق اإلنـسان                
املرتكبة ضد األشخاص على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وذلـك أثنـاء الـدورة               

  .وقدمت إسبانيا توصيات. رة جمللس حقوق اإلنسانالسادسة عش
وأشارت شيلي إىل أن التقرير الوطين لسورينام يسلّم بأن تنفيذ توصـيات هيئـات               -٥٣

املعاهدات وقرارات حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ميثل أحد التحديات الرئيـسية            
لك رأت شيلي أن التعاون مع نظام       وبناًء على ذ  . اليت ستتصدى هلا سياساهتا حلقوق اإلنسان     

وهنأت شيلي  . تعدد األطراف يقتضي احلصول على مساعدة تقنية من األمم املتحدة         احلماية امل 
سورينام على املنجزات اليت حققتها يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري وانتقاله مـن               

وطلبت شيلي معلومات مفصلة عن حمتوى خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة            . األم إىل الطفل  
  . وقدمت شيلي توصيات. وعن تنفيذ اخلطةباملساواة بني اجلنسني 

وأشارت ملديف إىل اجلهود اليت تبذهلا سورينام لتعزيز حقـوق املـرأة والطفـل                -٥٤
واعترفت بالتحدي الذي تواجهه يف تقدمي نظام تعليم موحد إىل األطفال يف املناطق   . ومحايتها

ينما أعربت ملـديف عـن      وب. الريفية واحلضرية، وأقرّت باجلهود املبذولة يف هذا اخلصوص       
تفهمها للتحديات اهلائلة اليت تواجهها البلدان اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما أقل البلدان             
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منواً واملعوقات اليت حتد من قدراهتا، فإهنا رأت أن االلتزام العلين واملتسم بالشفافية مع شركاء               
  .وقدمت ملديف توصيات. حدياتدوليني هو العامل الرئيسي املساعد على التصدي هلذه الت

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء عدم وجود أي محايـة خاصـة        -٥٥
للشعوب األصلية أو اعترافاً هبا يف قوانني سورينام وإزاء استمرار حالة احلرمان اليت تعاين منها          

ية أيضاً إىل املـشاكل     وأشارت الواليات املتحدة األمريك   . الشعوب األصلية يف مناطق عديدة    
اليت تواجهها الشعوب األصلية من جراء التعدين غري املشروع وغـري اخلاضـع للرقابـة يف                

وإضافة إىل ذلك أعربت الواليات املتحدة األمريكية عـن قلقهـا إزاء االجتـار              . أراضيها
ـ             د باألشخاص باجتاه سورينام أو انطالقاً منها، وحثت سورينام على تعزيز جهودها لتحدي

هوية الضحايا ومساعدهتم ومضاعفة اجلهود يف جمال إذكاء الوعي وإتاحـة سـبل قانونيـة      
  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. للضحايا األجانب بديلة للترحيل

وأعربت ترينيداد وتوباغو عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا سورينام لتعزيز حقـوق              -٥٦
ويف هذا اخلصوص . فيما يتعلق حبقوق النساء واألطفال والشباباإلنسان ومحايتها، وال سيما 

، ذكّرت ترينيداد وتوباغو أيضاً بإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان داخل وزارة العدل والـشرطة     
 ومكتب سياسات املرأة والطفل، واملعهـد       واملكتب الوطين لسياسات املساواة بني اجلنسني،     

  . توصياتوقدمت ترينيداد وتوباغو. الوطين للشباب
. وأقرت املكسيك جبهود سورينام الرامية إىل تنفيذ توصيات هيئـات املعاهـدات             -٥٧

وسلطت الضوء أيضاً على األعمال اليت اضطلعت هبا سورينام العتماد قانون ملكافحة العنف             
املرتيل ولدعم إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وإعداد مـشروع قـانون              

  .وقدمت املكسيك توصيات. لشعوب األصليةيتعلق حبقوق ا
وأثنت بلجيكا على سورينام الستهالهلا مشاريع عديدة بالشراكة مع وكاالت األمم             -٥٨

بيد أهنا أشارت إىل عدم إحراز تقدم ملموس، وال سيما فيما يتعلق بتعزيز حقـوق               . املتحدة
ام اختاذهـا للقـضاء علـى    واستفسرت بلجيكا عن التدابري اليت تعتزم سورين     . املرأة والطفل 

االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال وهي ظاهرة تنتشر بكثرة وتشكل أرضية خصبة النتشار            
 لعقوبة اإلعدام حبكـم     إىل الوقف االختياري  وأشارت بلجيكا أيضاً    . شبكات االجتار بالبشر  

ميثاق (إلنسان   وتوقيع سورينام على اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق ا        ١٩٨٢الواقع منذ عام    
  .وقدمت بلجيكا توصيات). سان خوسيه

وأثنت سلوفاكيا على سورينام ملا توليه من أولوية حلقوق الطفل والعتماد وتطبيـق               -٥٩
وأشارت سلوفاكيا إىل التقارير الـيت      . تشريعات أساسية وتدابري عملية للتصدي هلذه املسألة      

 إطار تشريعي حمدد لضمان إعمال حقوق       تفيد تعرض الشعوب األصلية للتمييز واالفتقار إىل      
كما أشارت سلوفاكيا إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد             . تلك الشعوب 

أشارت إىل بطء وترية اإلصالحات القانونية وإىل عدم إحراز تقدم يف حتقيق املـساواة بـني            
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. املرأة والرجل حبكم الواقع
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ورحبت إكوادور باجلهود اليت بذلتها سورينام للتشاور مع اجملتمع املدين ومشاركته             -٦٠
وذكَّرت بأن سورينام بلد غين باملوارد الطبيعية ومتنوع األعـراق          . يف إعداد تقريرها الوطين   

وقـدمت  . واإلثنيات وبأن نسبة عالية من سكانه تنحدر من فئات الشعوب األصلية والقبلية           
  .اتإكوادور توصي

وأشارت بربادوس إىل التقدم احملرز يف تعزيز املسائل اليت تتعلـق باملـساواة بـني                 -٦١
كما أشارت إىل أنه جرى تنقيح القانون وفقاً لربوتوكول منـع وقمـع االجتـار               . اجلنسني

وأشارت بربادوس إضافة إىل ذلك إىل      . باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال واملعاقبة عليه     
فقر املدقع وحتسني احلصول على املياه الصاحلة للشرب ومواصلة اجلهـود           خفض معدالت ال  

واقترحت بربادوس أن تـسرع سـورينام       . املبذولة لتحقيق التحاق اجلميع بالتعليم االبتدائي     
عملية التصديق على املعاهدات وناشدت هيئات املعاهدات ومفوضية األمم املتحدة الـسامية            

  . التقنية لتنفيذ املعاهداتحلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة
وأشارت جامايكا إىل املبادرات اليت اختذهتا سورينام على مدى السنتني املاضيتني، مبا      -٦٢

يف ذلك إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان واألنشطة املضطلع هبا بالتعاون مع برنـامج األمـم               
ل ذلك تقييم احلالة    املتحدة اإلمنائي للتشجيع على إطار تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويشم         

وأشـارت  . يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات ووضع استراتيجية لوسائط اإلعـالم          
جامايكا أيضاً إىل التركيز اخلاص على الفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفـال والـشباب              

  .واملسنني فضالً عن التركيز على التعليم والصحة
تعليقات اليت أبدهتا وأحاط علماً بالشواغل اليت       ووجه الوفد شكره إىل الدول على ال        -٦٣

ال تزال تثار، مثل التعليم داخل البلد وحقوق الشعوب األصلية وشعوب املارون، وال سـيما    
حقوقهم اجلماعية يف جمايل حقوق اإلنسان واألرض وحقوق املرأة والطفل وعقوبة اإلعـدام             

  .وأوضاع السجون والتصديق على املعاهدات وما إىل ذلك
وأكد الوفد أنه على الرغم من القيود املالية واالقتصادية املفروضة على سـورينام،               -٦٤

فإهنا تتطلع إىل هدف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بوصفه هدفاً قيماً جداً وقد التزم البلـد             
وشرعت سورينام يف عملية املناقشة والتعاون مع منظمـات غـري           . بتعزيز حقوق اإلنسان  

من جتارهبا وقد اسـتفادت     عمل سورينام أيضاً إىل جانب بلدان مماثلة لالستفادة         وت. حكومية
  .  االستعراض الدوري الشاملمن عملية

وفيما يتعلق بالتعليم، ذكر الوفد أيضاً أن احلالة السائدة يف العاصـمة ويف منـاطق                 -٦٥
ال تزال تـثري قلقـاً      أخرى من البلد مقبولة متاماً حىت وإن كانت احلالة السائدة داخل البلد             

شديداً ألن هذه املناطق الداخلية هي مناطق ريفية تقع بعيداً يف أعمـاق الغابـات املطـرية                 
وإحدى املشاكل اخلاصة املطروحة هي إجياد مدرسني مؤهلني يرغبون يف الذهاب           . األمازونية

ف وزارة  وهذه هي املسائل اليت جيري حبثها بدقة، وتعك       . إىل هناك والعمل يف ظروف صعبة     
  .التعليم على وضع مشاريع وبرامج ملعاجلة ذلك
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وفيما خيص مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام، أكد الوفد من جديد أن قانون العقوبـات                -٦٦
  .وال يتضمن مشروع قانون العقوبات املنقح أية إشارة إىل عقوبة اإلعدام. خيضع للمراجعة

راك اجلهات صاحبة املصلحة يف     وذكر الوفد أن سورينام وضعت خططاً عملية إلش         -٦٧
التزامها جتاه الشعوب األصلية وشعوب املارون فيما يتعلق حبقوقهم اجلماعية يف األراضـي،             

وتود سورينام أن . وذلك ألن سورينام بلد متنوع للغاية ويوجد فيه أكثر من ست فئات إثنية            
وقد . والشعوب األصليةتشرك مجيع هذه الفئات يف العملية إلجياد حل ملسألة شعوب املارون           

بّين الوفد أيضاً أن احلالة يف سورينام خمتلفة نوعاً ما عن غريها من احلاالت يف بلدان أمريكا                 
فجماعة املارون يف سورينام ليست صغرية بل إهنا        . الالتينية األخرى اليت لديها شعوب أصلية     

 البالد منذ أكثر مـن      أكرب من مجاعات الشعوب األصلية وهي تعيش يف املنطقة الداخلية يف          
وقد قضى حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأن متنح هذه اجلماعة            . ثالمثائة عام 

ويف بعض املناطق هناك تداخل واضح يف مسائل        . احلقوق نفسها املمنوحة للشعوب األصلية    
لدان أخرى  وبناء على ذلك فإن املسألة ليست جمرد نسخ ما حيدث يف ب           . احلقوق يف األراضي  

وحتتاج سورينام إىل إجياد حل خاص هبا وهذا هو السبب الذي جيعلها حتتاج إىل              . يف املنطقة 
  .وقت أكرب ملعاجلة هذه املسألة

ومع ذلك، تبذل سورينام . وأُحرز تقدم كبري فيما يتعلق بأوضاع السجن واالحتجاز   -٦٨
 االحتجاز   احلبس املؤقت ومرافق   يف أماكن كل ما يف وسعها ملواصلة حتسني احلالة، وال سيما          

  .لدى الشرطة
وفيما خيص التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، إن العملية طويلـة يف               -٦٩

بلدان كثرية وال يزال أمام سورينام شوط طويل يف املرحلة الراهنة قبل التصديق على اتفاقية               
اسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق        

  .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وفيما خيص العمال املهاجرين يف سورينام، أشار الوفد إىل أهنم يعملون يف تعـدين                -٧٠

وحتتـاج  . األصـلية الذهب يف املناطق النائية الداخلية اليت تقطنها شعوب املارون والشعوب           
سورينام إىل أن تراعي حقوق الشعوب األصلية وشعوب املـارون يف األراضـي يف إطـار                

وإذا احتاجت سورينام إىل املساعدة فستطلبها كما فعلت        . معاجلتها ملسائل العمال املهاجرين   
 عندما طلبت إىل جيمس أنايا أن يقوم بزيارة سورينام لينظر يف مسألة احلقوق يف األراضـي               

  .فيما خيص الشعوب األصلية وشعوب املارون
ويف اخلتام، ذكر الوفد أن هناك مسائل كثرية حتتاج إىل مزيد من النظر فيهـا وأن                  -٧١

ورحب الوفد باالستعراض الدوري الشامل الذي ميثل فرصـة         . سورينام تود أن تفعل ذلك    
وقد . الستعراض والدراسةوستخضع مجيع التعليقات واالقتراحات ل. للتعلم يستفيد منها البلد   

  .التزمت سورينام بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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 أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   

ترد فيما يلي التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي والـيت حتظـى بتأييـد                -٧٢
  : سورينام

االنتهاء من عملية التصديق على الربوتوكـول االختيـاري ذي            -١-٧٢
   ؛)إسبانيا(تفاقية حقوق الطفل الصلة ال

النظر يف التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية الـيت ليـست             -٢-٧٢
سورينام بعد طرفاً فيها، وال سيما الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            
الطفل، واالنتهاء من عملية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            

  ؛)إكوادور(اإلعاقة 
زاماهتا الدولية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل        إكمال الت   -٣-٧٢

االنضمام إىل الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة، والسـيما الربوتوكـوالن          
  ؛ )فرنسا(االختياريان التفاقية حقوق الطفل 

إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف املنـاهج الدراسـية              -٤-٧٢
  ؛)إندونيسيا(

اء الوعي يف جمال حقوق اإلنسان بوجه    بدء محالت وبرامج إلذك     -٥-٧٢
  ؛)ماليزيا(عام وحقوق املرأة والطفل بوجه خاص 

اء على فـريوس    زيادة تعزيز السياسات الوطنية الرامية إىل القض        -٦-٧٢
اإليدز إلتاحة الفرصة للجميع للحصول علـى الوقايـة         /نقص املناعة البشري  

  ؛)الربازيل(والعالج والرعاية والدعم 
 مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على إعـداد وثيقـة           العمل  -٧-٧٢

أساسية مشتركة كوسيلة لتبسيط أعباء تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهـدات           
  ؛)ملديف(وختفيفها 

االستمرار يف العمل مع املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب       -٨-٧٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األصلية 

ات الرامية إىل ضمان االستقرار يف العمل للنـساء         تشجيع املبادر   -٩-٧٢
  ؛)املكسيك(احلوامل 

زيادة تعزيز قدرات املكتب الوطين لسياسات املساواة بني اجلنسني         -١٠-٧٢
  ؛)هولندا(
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفـال            -١١-٧٢
  ؛)كوبا(واألحداث وتدارك ضعفهم 

  ؛)كندا(دقة يف مجيع ادعاءات إساءة معاملة السجناء التحقيق ب  -١٢-٧٢
حتسني أوضاع السجن، مبا يف ذلك من خالل االستجابة بفعاليـة             -١٣-٧٢

  ؛)أستراليا(لشكاوى السجناء 
اختاذ تدابري خلفض اكتظاظ السجون وضمان تلبية املعايري الدولية           -١٤-٧٢

  ؛)اكند(يف جمال الوجبات الغذائية املقدمة إىل السجناء 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز مركز املرأة ومحايتـها مـن          -١٥-٧٢

العنف، مبا يف ذلك عن طريق اإلنفاذ الكامل لقانون القضاء على العنف املرتيل             
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (٢٠٠٩الصادر يف عام 

لصلة وإنفاذها وغريها مـن     اإلسراع يف تطبيق التشريعات ذات ا       -١٦-٧٢
التدابري الرامية إىل وضع حد حلاالت العنـف املـرتيل واإلسـاءة لألطفـال              

  ؛)ماليزيا(واستغالل النساء والفتيات جنسياً 
وضع استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار بالبشر واعتماد التشريع          -١٧-٧٢

  ؛)كندا(الضروري لتنفيذها 
لة ومتسقة وخطة عمـل ملكافحـة       وضع استراتيجية وطنية شام     -١٨-٧٢

  ؛)تايلند(االجتار بالنساء واألطفال 
إيالء املزيد من االهتمام ملكافحة االجتار باألطفـال واسـتغالهلم            -١٩-٧٢

  ؛)اجلزائر(جنسياً 
التحقيق بدقة يف جرائم االجتـار بالبـشر ومقاضـاة مرتكبيهـا              -٢٠-٧٢

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
شكال العنف ضد األطفال، وال سيما العقوبة البدنية        حظر مجيع أ    -٢١-٧٢

  ؛)بلجيكا(اليت ال تزال ُتمارس يف املدارس بصورة قانونية 
تعزيز وتنفيذ استراتيجيات احلد من الفقـر الراميـة إىل ضـمان            -٢٢-٧٢

حصول اجملتمعات احمللية احملرومة على ما يناسب من املأوى والغذاء والرعايـة            
  ؛)ندونيسياإ(الصحية والتعليم 

تعزيز برامج احلد من الفقر بـإيالء اهتمـام خـاص للحقـوق               -٢٣-٧٢
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتمتع هبا أكثر الفئات حرماناً ومكافحة          

  ؛)اجلزائر(الفوارق اإلقليمية على مستوى تنمية تلك الفئات 
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 ممارسة احلـق يف     مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري اهلادفة إىل تعزيز        -٢٤-٧٢
  ؛)كوبا(التعليم واحلق يف الصحة 

مواصلة حتسني نوعية التعليم وإمكانية احلـصول علـى التعلـيم       -٢٥-٧٢
  ؛)إندونيسيا(والوصول إىل املرافق ذات الصلة 

مواصلة وتكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني معـدالت االلتحـاق            -٢٦-٧٢
  ؛)سلوفينيا(باملدارس ونوعية التعليم 

مواصلة بذل اجلهود لضمان حتسني تنفيذ اخلطط التعليمية، وبصفة           -٢٧-٧٢
  ؛)إكوادور(خاصة يف املناطق الريفية 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتسني فـرص احلـصول علـى              -٢٨-٧٢
التعليم، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية، بوسائل، منها زيادة عدد املدرسـني            

  ؛)ماليزيا(ومواد تعليمية ولوازم تربوية وضمان توفري بنية أساسية مناسبة 
مواصلة بذل اجلهود إلنفاذ التشريعات اليت تراعـي احتياجـات            -٢٩-٧٢

الصبيان والبنات بوجه عام، مبا يف ذلك حتقيق املـساواة يف احلـصول علـى         
التعليم االبتدائي املتاح للجميع، وعلى األخص فيما يتعلق بالصبيان والبنـات        

  ؛)جنتنياألر(ذوي اإلعاقة 
اختاذ تدابري فعالة على وجه السرعة لتحسني احلصول على التعليم            -٣٠-٧٢

األساسي جماناً جلميع األطفال، والتركيز بصفة خاصة علـى أولئـك الـذين     
يعيشون يف املناطق الداخلية من البالد والذين ينتمون إىل فئـات الـشعوب             

  ؛)سلوفاكيا(األصلية واألقليات 
الواليـات املتحـدة    (ر مع الـشعوب األصـلية       مواصلة احلوا   -٣١-٧٢

  ؛)األمريكية
مواصلة طلب املساعدة من اجملتمع الدويل بدعم من فريق األمـم             -٣٢-٧٢

املتحدة القطري لتعزيز سياسات سورينام حلقوق اإلنسان وتنفيذ التوصـيات          
املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وال سيما يف جمال بناء قـدرات             

  ؛)تايلند(شؤون حقوق اإلنسان لديها موظفي 
التماس املساعدة التقنية والتعاون الدويل واسـتخدامهما لتوحيـد           -٣٣-٧٢

السياسات الوطنية املعدة لصاحل األطفال والشباب مع إقامة هياكل أساسية تفي           
باحتياجات هذه السياسات وإشراك مجيع شرائح اجملتمع يف النضال من أجـل            

فل، وإيالء اهتمام خاص ألولئك الذين هم يف حالة ضعف          االعتراف حبقوق الط  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(شديد 
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وستبحث سورينام التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب،            -٧٣
على أال يتجاوز ذلك الدورة الثامنة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد يف                 

  :٢٠١١سبتمرب /أيلول
النظر يف التصديق تدرجيياً على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق           -١-٧٣

  ؛)شيلي(اإلنسان اليت ال تزال معلقة، وهو ما يقتضي التماس املساعدة التقنية 
     التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان الـيت           -٢-٧٣

  ؛)سلوفينيا(مل تصدق عليها بعد وإلغاء عقوبة اإلعدام 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -٣-٧٣

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  ؛)وآيرلندا الشمالية

النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب   -٤-٧٣
 الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختيـاري،       املعاملة أو العقوبة القاسية أو    

  ؛)الربازيل(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
االنتهاء من عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة      -٥-٧٣

  ؛)إسبانيا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
يست النظر يف التصديق على تلك الصكوك الدولية الرئيسية اليت ل    -٦-٧٣

سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        سورينام بعد طرفاً فيها، وال    
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبروتوكوهلا االختيـاري،           
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،            

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       والربوتوكوالن االختياريان امللحقان با   
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        

  ؛)إكوادور(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن          -٧-٧٣

لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية       ضروب املعاملة أو العقوبة ا    
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق          
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     

غـاء عقوبـة    بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إل        
  ؛)األرجنتني(اإلعدام 

إكمال التزاماهتا الدولية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها باالنضمام       -٨-٧٣
إىل الصكوك الدولية ذات الصلة، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
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ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة والربوتوكـول            
  ؛)فرنسا(فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة االختياري الت

 بشأن وضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -٩-٧٣
 بـشأن خفـض حـاالت انعـدام اجلنـسية           ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية عام    

  ؛)سلوفاكيا(
) ١٩٨٩(١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١٠-٧٣

  ؛)النرويج(ألصلية والقبلية يف البلدان املستقلة بشأن الشعوب ا
) ١٩٨٩(١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١١-٧٣

بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة لضمان زيـادة احلمايـة            
حسبما يقتضيه الوضع اخلاص بالشعوب األصلية والقبلية يف البلـد وهبـذه            

 لقرار حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان املتعلـق           الروح االمتثال 
  ؛)إكوادور(بسندات امللكية اجلماعية 

مراجعة التشريع الوطين، وال سيما قانون اجلنسية واإلقامة وقانون           -١٢-٧٣
العقوبات وقانون األحوال الشخصية بإلغاء األحكام الـيت ميكـن أن تيـّسر         

  ؛)املكسيك(التمييز 
  ؛)ملديف(ؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إنشاء م  -١٣-٧٣
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز           -١٤-٧٣

إسـبانيا  ) (مبادئ بـاريس  (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
  ؛)وإندونيسيا

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حلماية حقـوق اإلنـسان            -١٥-٧٣
  ؛)اجلزائر(للمعايري الدولية القائمة وتعزيزها وفقاً 

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار              -١٦-٧٣
  ؛)إسبانيا وإكوادور(اإلجراءات اخلاصة 

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار إجراءات األمـم             -١٧-٧٣
  ؛)ملديف(املتحدة اخلاصة حلقوق اإلنسان 

 دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار إجراءات األمـم          توجيه دعوة   -١٨-٧٣
  ؛)سلوفينيا(املتحدة اخلاصة 

النظر يف توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار          -١٩-٧٣
إجراءات األمم املتحدة اخلاصة، وهو ما قد يسهم يف التعاون التفـاعلي مـع          

  ؛)شيلي(املنظومة 
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  ؛)فرنسا( الرجل واملرأة بفعالية تعزيز املساواة بني  -٢٠-٧٣
  ؛)إندونيسيا(التصدي للفوارق بني اجلنسني بصورة استباقية   -٢١-٧٣
إلغاء مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة يف التشريع احمللـي وإدراج             -٢٢-٧٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بالكامل يف اإلطار القـانوين             
  ؛)اسلوفاكي(الوطين 

مواصلة وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات اليت ترمي إىل املساواة           -٢٣-٧٣
بني اجلنسني، وال سيما فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية وبقضايا العنف اجلنسي            

  ؛)الربازيل(أو املرتيل 
توفري مجيع التدابري الضرورية لتحسني مشاركة املـرأة يف احليـاة             -٢٤-٧٣

  ؛)اجلزائر(السياسي واالقتصادي العامة ويف اجملالني 
تعزيز املبادرات الرامية إىل ضمان املساواة يف شروط حصول املرأة        -٢٥-٧٣

  ؛)املكسيك(على العمل 
إدراج املنظور اجلنساين كعنصر من عناصر املنـهاج الدراسـي             -٢٦-٧٣

للقضاء على القوالب النمطية والعوامل الثقافية اليت تؤدي إىل عدم املـساواة            
  ؛)نرويجال(

تنظيم محالت توعية على مستويي املرأة والرجل إلعطاء صـورة            -٢٧-٧٣
إجيابية عن املرأة واملساواة بني املرأة والرجل يف املراكز واملسؤوليات يف اجملالني            

  ؛)هنغاريا(اخلاص والعام 
زيادة اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة يف احلقوق بـني الرجـل             -٢٨-٧٣

ذلك عن طريق أنشطة التوعية ملكافحة املمارسـات الثقافيـة          واملرأة، مبا يف    
األبوية والقوالب النمطية اجلنسانية اليت حتد مـن ممارسـة تلـك احلقـوق              

  ؛)األرجنتني(
مواصلة تنظيم محـالت توعيـة لتعزيـز املـساواة يف الظـروف               -٢٩-٧٣

هبـدف  واملسؤوليات بني املرأة والرجل على حد سواء يف اجملالني اخلاص والعام            
القضاء على استمرار املواقف األبوية والنمطية وحتقيق املزيد من متثيل املـرأة يف             

  ؛)إسبانيا(مناصب صنع القرار واملناصب اإلدارية 
اعتماد تدابري فعالة وتنفيذها للقضاء على التمييز، على أي أساس            -٣٠-٧٣

كان، ضد مجيع الفئات الضعيفة مع التركيز بشكل خاص علـى الـشعوب             
  ؛)سلوفاكيا(ألصلية ا
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هتيئة الظروف القانونية الضرورية لتفادي التمييز ضـد شـعوب            -٣١-٧٣
املارون والشعوب األصلية من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية واحلالـة          

  ؛)أملانيا(الصحية واحلصول على الرعاية الصحية 
  ؛)كندا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٢-٧٣
  ؛)فرنسا(م هنائياً إلغاء عقوبة اإلعدا  -٣٣-٧٣
إلغاء عقوبة اإلعدام والتوقيع على الربوتوكول االختياري الثـاين           -٣٤-٧٣

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والتـصديق عليـه            
  ؛)إسبانيا(

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -٣٥-٧٣
  ؛)بلجيكا(ة وإلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً باحلقوق املدنية والسياسي

إقرار التعديالت املعلقة اليت ستدخل على قانون العقوبـات مـن             -٣٦-٧٣
  ؛)هولندا(أجل إلغاء عقوبة اإلعدام 

إضفاء الصبغة الرمسية على ختلي سورينام عن تنفيذ عقوبة اإلعدام            -٣٧-٧٣
تنص على عقوبة اإلعـدام     منذ عهد طويل، بإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت         

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
تنفيذ اإلصالحات املؤسسية الرامية إىل إلغاء األحكام احلالية اليت           -٣٨-٧٣

  ؛)إكوادور(تتعلق بعقوبة اإلعدام 
تنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من خالل مقاضـاة            -٣٩-٧٣

 ١٩٨٢ديـسمرب   /مات خارج نطاق القضاء يف كـانون األول       مرتكيب اإلعدا 
  ؛)فرنسا( ومعاقبتهم حسب االقتضاء ١٩٨٦عام    وجمزرة موافانا يف 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني معاملة السجينات، بوسائل منـها           -٤٠-٧٣
تعميم قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة            

والتماس املساعدة من مفوضية األمـم املتحـدة        ) عد بانكوك قوا(للجانيات  
السامية حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة           

  ؛)تايلند(لتطبيق هذه القواعد 
اإلسراع يف اعتماد التشريعات الضرورية ووضـع اسـتراتيجية           -٤١-٧٣

الجتار باألطفال والنـساء،   شاملة ملكافحة االجتار بالبشر وخطة عمل ملكافحة ا       
  ؛)هنغاريا(وال سيما ألغراض االستغالل اجلنسي 

توفري دورات تدريبية معززة للمكلفني بإنفاذ القانون واملـوظفني           -٤٢-٧٣
العاملني يف جمايل اهلجرة والقضاء خبصوص حاالت االجتار بالبشر وضحايا هذا           
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 ضحايا االجتـار بالبـشر   االجتار، وتوفري سبل قانونية بديلة للترحيل لألجانب      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

اختاذ التدابري لضمان اضطالع اللجنة الوطنية للقضاء على عمـل            -٤٣-٧٣
  ؛)أستراليا(األطفال بواليتها بفعالية 

احلظر الصريح للعقوبة البدنية يف املدرسة واملرتل وكذلك يف أيـة             -٤٤-٧٣
  ؛)فرنسا(منشأة عامة يرتادها األطفال 

اعتماد التدابري القانونية الضرورية حلظر مجيع أشكال العنف ضد           -٤٥-٧٣
األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، وال سيما يف األسـرة              

  ؛)املكسيك(واملدرسة ودور رعاية األطفال البديلة وأماكن احتجاز األحداث 
ملتمثلـة يف احلظـر     متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل بفعاليـة ا         -٤٦-٧٣

الصريح مبوجب القانون جلميع أشكال العنف ضد األطفال، وال سيما العقوبة           
البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف األسرة واملدرسة ودور رعاية األطفال             
البديلة وأماكن احتجاز األحداث ومن مث تنفيـذ تلـك القـوانني بفعاليـة              

  ؛)سلوفينيا(
 إلنشاء مرافق مدرسية يف املناطق النائية وتنفيذ نظام         إيالء األولوية   -٤٧-٧٣

فعال جلمع البيانات املتعلقة باألطفال الذين يعيشون يف املقاطعـات املتامخـة            
  ؛)النرويج(للبلدان اجملاورة 

اعتماد قانون العقوبات املنقح، متشياً مع توصية اتفاقيـة حقـوق             -٤٨-٧٣
ىن لـسن املـسؤولية اجلنائيـة    الطفل، وهو قانون ينص على رفع احلـد األد       

  ؛)ترينيداد وتوباغو(
توحيد سن الرشد فيما خيص العالقات بني جنس وآخر والعالقات           -٤٩-٧٣

اجلنسية املثلية واعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى مناسبة حلظـر التمييـز            
  ؛)النرويج(صراحة على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

رشد فيما خيص العالقات بني جنس وآخر والعالقات       توحيد سن ال    -٥٠-٧٣
اجلنسية املثلية واعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى حلظر التمييز صـراحة           

  ؛)هولندا(على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
وضع تدابري عملية لتعزيز ورصد مستوى احلصول على خدمات           -٥١-٧٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ه اخلدمات الرعاية الصحية للمرأة ونوعية هذ
مواصلة اجلهود الرامية إىل االعتراف باحلقوق اجلماعية للشعوب          -٥٢-٧٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(األصلية واحلفاظ على هذه احلقوق 
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االعتراف باحلقوق اجلماعية للـشعوب األصـلية يف أراضـيها            -٥٣-٧٣
 يف األراضي يف الربملـان  ومواردها بإعطائها األولوية عندما تثار مسألة احلقوق    

أكتـوبر  /على النحو املشار إليه يف بيان احلكومة الـصادر يف تـشرين األول            
  ؛)كندا (٢٠١٠

اإلقرار قانوناً حبقوق الشعوب األصلية والقبلية يف امتالك أراضيها           -٥٤-٧٣
ومواردها وأقاليمها اجملتمعية وتطويرها والتحكم هبا واستغالهلا وفقاً للقـوانني          

  ؛)هنغاريا(ية والنظام التقليدي حليازة األراضي العرف
اختاذ التدابري الضرورية للعمل مبقتضى احلكم الـذي أصـدرته            -٥٥-٧٣

 يف قـضية شـعب      ٢٠٠٧حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام        
ساراماكا واحترام حقوق الشعوب األصلية وشعوب املـارون يف أراضـيها           

  ؛)النرويج(
ستفادة جمتمعات سورينام احمللية للشعوب األصلية استفادة       ضمان ا   -٥٦-٧٣

كاملة قدر اإلمكان من توفري اخلدمات العامة واالعتراف حبقها يف أراضـيها            
قانوناً، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ قرار حمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق              

  ؛)اململكة املتحدة (٢٠٠٨اإلنسان الصادر يف عام 
كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بالكامل فيما       تنفيذ حكم حم    -٥٧-٧٣

يتعلق بامتيازات قطع األشجار والتعدين يف إقليم شـعب سـاراماكا وإدراج            
احلقوق يف األراضي اخلاصة مبجموعات الشعوب األصلية واملارون يف اإلطار          

  ؛)هولندا(القانوين لسورينام 
سانية ومواصلة تعزيـز    ضمان متتع املهاجرين جبميع حقوقهم اإلن       -٥٨-٧٣

  ؛)الربازيل(اجلهود الرامية إىل تنظيم أوضاعهم 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكـس موقـف          /ومجيع االستنتاجات و    -٧٤

وال ينبغـي   . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  . قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيات على أهنا/تأويل هذه االستنتاجات و
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  املرفق
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