
CCPR/C/SR.2173  األمــم املتحـدة 

 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق
 املدنية والسياسية

 
Distr.: General 
28 October 2005 
Arabic 
Original: English 

 

  املعنية حبقوق اإلنساناللجنة
  الثمانون الدورة
  ٢١٧٣ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٤مارس /آذار ١٨، اخلميس يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

 
 عمور السيد :الرئيس

   
 احملتويات

 

 )تابع( من العهد ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
 رير الدوري الثاين لسورينامالتق 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نســخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التصــويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
وستصدر أية تصويبات حملاضر جلسـات هـذه الـدورة يف وثيقـة تصـويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة                

 .وجيزة
 

04-27516 (A) 
*0427516* 



CCPR/C/SR.2173
 

 ١٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   ) من العهد٢املادة (اإلطار الدستوري والقانوين 
 ١مشـريا إىل السـؤال رقـم        ): سورينام(السيد ليمون    - ٤

ــانون إن علــى قائمــة املســائل  ــال إن مشــروع ق شــاء حمكمــة  ، ق
دســتورية ال يــزال معروضــا علــى اجلمعيــة الوطنيــة، ويف تلــك   
األثنــاء يظــل مــن اختصــاص احملــاكم الوطنيــة إيقــاف تنفيــذ أي 
قضايا حمددة أو أحكام تشريعية تناقض الدسـتور أو الصـكوك           

والوفد لـيس لديـه علـم    . الدولية اليت تكون سورينام طرفا فيها  
 القـانون وسـيحث     بأي عقبة خاصـة حتـول دون سـن مشـروع          

 .اجلمعية الوطنية على التعجيل بالعملية

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع( من العهد ٤٠

ــر  ــورينام  التقريــــــــــ ــاين لســــــــــ ــدوري الثــــــــــ  الــــــــــ
)CCPR/C/SUR/2003/2( 

بناءا على دعوة الرئيس، جلس أعضـاء وفـد سـورينام            - ١
 .إىل مائدة اللجنة

ــون ا - ٢ ــيد ليمـ ــورينام (لسـ ــة  ): سـ ــر الدولـ ــدما تقريـ مقـ
ــورينام    ــة يف ســـ ــات الدميقراطيـــ ــرف، وصـــــف املؤسســـ الطـــ
واالنتكاسات اليت حتـول دون التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنسـان       

ــعينات   ــنظم العســـكرية يف الثمانينـــات وأوائـــل التسـ . حتـــت الـ
وبالرغم من التأخر يف تقـدمي التقـارير يف املاضـي الـذي يعـزى               

 إىل تعطيـــل االضـــطرابات العســـكرية وشـــبه    إىل حـــد كـــبري 
العسكرية لسيادة القانون داخل سورينام، إن سـورينام ملتزمـة     
باالمتثال لواجبات تقدمي تقاريرها وضمان احلقـوق واحلريـات        
األساســــية باإلضــــافة إىل احلقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة 

وتلك احلقوق منصوص عليهـا يف الدسـتور،        . والثقافية لشعبها 
ــام  الــــذ ــة يف عــ ، ١٩٨٧ي اعتمــــد بعــــد إحــــالل الدميقراطيــ

، الــــيت أدخلــــت إثــــر ١٩٩٢والتعــــديالت الدســــتورية لعــــام 
ــادة ــدميقر  إعـ ــم املـــدين الـ ــةاحلكـ ــرة الثانيـ ــدل رد . اطي للمـ ويـ
ــده ــام        بل ــة يف ع ــه اللجن ــها ل ــيت قدمت ــئلة ال ــى األس الســريع عل

ــا الـــدوري الثـــاين يف  ٢٠٠٢ ــه /حزيـــران وتقـــدمي تقريرهـ يونيـ
ــى ج٢٠٠٣ ــت     علـ ــا يف الوقـ ــاء بواجباهتـ ــا بالوفـ ــة التزامهـ ديـ

 .املناسب مستقبال

وقــال إن  علــى قائمــة املســائل، ٢وانتقـل إىل الســؤال   - ٥
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان حتت النظـام العسـكري          

وقـد مت إخـراج رفـات       . يعترب أولوية بالنسـبة للحكومـة احلاليـة       
خــرباء  مبســاعدة �ديســمرب/كــانون األولاغتيــاالت �ضــحايا 

من هولندا ومت تسجيل عدد مـن املشـتبه فـيهم مبكتـب النائـب               
وقد مت أخذ إفادات مـن املشـتبه فـيهم والشـهود وأفـراد              . العام

إنابــة �أســر الضــحايا يف ســورينام وهولنــدا وقــد قامــت جلنــة   
للتحقيق برئاسة قاضي حتقيقات بزيـارة هولنـدا عـدة          � قضائية

ة لـوائح اهتـام ضـد       وستصـدر احلكومـ   . مرات ملواصلة التحقيق  
 .املشتبه فيهم حال مجع األدلة الالزمة

وقــد عــني مكتــب النائــب العــام موظــف ادعــاء أقــدم   - ٦
 يف قريـة املـارون      ١٩٨٦لريأس عملية التحقيـق يف مذحبـة عـام          

وممــا يؤســف لــه، أن عــددا مــن األفــراد الــذين كــان   . مبويوانــا
ىل وانتقــل اآلخــرون إ. ميكــن أن يقــدموا معلومــات قــد توفــوا  

ــدا أو فرنســا   ــا الفرنســية (هولن ــم غــري مســت  )غيان دين ع، أو أهن
ومع ذلـك، ال تـزال احلكومـة ملتزمـة حبـزم         . لإلدالء بشهادهتم 
ــق  ــيت    . بإهنــاء التحقي ــزال عــدد مــن احلــوادث األخــرى ال وال ي

وقعت يف الثمانينات تبدو مترابطـة مبـا يف ذلـك اغتيـال مفـتش          
يــد التحــري قه ســاباجو وغــريبيكــو ينــغ واختفــاء دالشــرطة غو

دعــــــا الــــــرئيس الوفــــــد لتنــــــاول قائمــــــة املســــــائل  - ٣
)CCPR/C/80/L/SUR.( 
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وترحب الدولـة الطـرف     . اآلن من جانب مكتب النائب العام     
 .بأي مساعدة ميكن أن تقدمها اللجنة أو اجملتمع الدويل

 علـى قائمـة املسـائل، إن        ٣وقال، مشـريا إىل السـؤال        - ٧
 كـــانون اتالاغتيـــا�الـــدكتور بـــابويرام كـــان أحـــد ضـــحايا  

ث أي انتـهاكات    ومل حتد . قيد التحقيق حاليا  � ديسمرب/األول
 .للحق يف احلياة منذ زوال النظام العسكري

 ٣املــادة (اواة بــني اجلنســني ومبــدأ عــدم التمييــز ــــاملس 
 )من العهد

 ٤قال، مشـريا إىل السـؤال       ): سورينام (السيد ليمون  - ٨
على قائمة املسائل، أن وزارة الشـؤون الداخليـة قـد اعتمـدت             

 اجلنسـانية لتنـاول عـددا       برناجما مقيـدا زمنيـا للسياسـات العامـة        
ــة الــيت متيــز ضــد املــرأة    وتعمــل . مــن أحكــام التشــريعات احمللي

ــة علــى حنــو وثيــق مــع املنظمــات غــري     وزارة الشــؤون الداخلي
احلكوميـــة واملنظمــــات الدوليــــة ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة  

وقـد مت تقـدمي نسـخة مـن         . والوزارات األخرى ملعاجلة الوضـع    
 .نسانية إىل اللحنةبرنامج السياسات العامة اجل

 على قائمـة املسـائل أن       ٥وأوضح، مشريا إىل السؤال      - ٩
 قـد   ١٩٩٣مشروع تعديل قانون العقوبات الذي قدم يف عام         

، عينـــت وزارة الشــؤون الداخليـــة  ٢٠٠١ويف عــام  . ســحب 
جلنة مشتركة بني الوزارات لتقيـيم حقـوق املـرأة يف سياسـات             

 الصـكوك الدوليـة ذات      احلكومة والتنمية االجتماعيـة يف إطـار      
الصلة وتقييم التشريعات املتصلة بنـوع اجلـنس وتنقيحهـا عنـد            
الضرورة واقتـراح إدخـال تعـديالت علـى التشـريعات القائمـة             

 .على التمييز
ــذيب     ـــع التع ـــاة ومنــ ـــق يف احليــ ــان (احلـ  ٧ و ٦املادت

 )من العهد
 ٦قال، مشـريا إىل السـؤال       : )سورينام (السيد ليمون  - ١٠
لى قائمـة املسـائل، إن إلغـاء عقوبـة اإلعـدام يسـتدعي نقاشـا          ع

مستفيضا بني عدة جهات فاعلـة يف اجملتمـع مبـن فيهـا الزعمـاء               

الدينيني واملنظمات غري احلكومية ومنظمـات حقـوق اإلنسـان          
 وحاليـا،   .والزعماء السياسيني واملشرعني ومنظمـات الضـحايا      

أعضـاء  (الفاعلـة  اآلراء منقسمة، إذ أن بعضا من تلك اجلهات   
ــدينيني اال قلقــة إزاء ارتفــاع نســبة اجلــرائم   ) ربملــان والزعمــاء ال

ــة ــاء   . املرتكب ــة يف اإللغ ويف الوقــت احلاضــر، ال تفكــر احلكوم
 .القانوين أو الفعلي لعقوبة اإلعدام

 علـى قائمـة املسـائل قـائال         ٧وانتقل إىل السـؤال رقـم        - ١١
 إىل اتفاقيـة مناهضـة   إنه مل يتم اختاذ قرار بعـد بشـأن االنضـمام     

ــة القاســية أو     ــة أو العقوب التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
ــة ــانية أو املهينـ ــورينام، منـــذ  . الالإنسـ ــرينوقـــد ظلـــت سـ  تشـ

، طرفـا يف اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـع            ١٩٨٧نوفمرب  /الثاين
التعذيب واملعاقبة عليه، الـيت حتـدد معـايري مماثلـة ملعـايري اتفاقيـة               

ولــذلك، ال تــرى احلكومــة حاجــة عاجلــة إىل . تحــدةاألمــم امل
 .االنضمام التفاقية األمم املتحدة

 علـى قائمـة املسـائل، إن    ٨وقـال، مشـريا إىل السـؤال     - ١٢
نـغ أعيـد    يالتحقيق يف جرميـة قتـل مفـتش الشـرطة هريمـان غود            

وبالرغم من أن السلطات قـد     . ٢٠٠٢أغسطس  /آبفتحه يف   
ــا تواجــه عــ    ــادات إال أهن ــاتأخــذت إف ــراد . دة عقب إذ أن األف

طاء معلومـات أو يغـريون شـهاداهتم أو ببسـاطة           عمترددين يف إ  
ومـع  . يدعون بأهنم غري قادرين على تذكُّر تفاصيل مـا حـدث          

 .ذلك، احلكومة مصممة على مواصلة حتقيقها
 علـى قائمـة املسـائل، إنـه         ٩وقال، مشريا إىل السـؤال       - ١٣

 ٦راوح أعمـارهم بـني      مل تكن هناك حاالت انتحار أطفـال تتـ        
نامي، األطبـــاء يومبوجـــب التشـــريع الســـور  .  ســـنوات١٠و 

ملزمـــون بـــإبالغ مكتـــب النائـــب العـــام عـــن مجيـــع حـــاالت   
ــأن      االنتحــار ــاء ب ــب صــحة االدع ــت ســجالت املكت ، وال تثب

 سـنة مـن   ١٤ و ٦السبب الرئيسي للوفاة بني الفتيات مـا بـني      
لـك املنظمـات    وال مت . العمر االنتحار بسبب االعتـداء اجلنسـي      

غري احلكومية واملؤسسات األخـرى أي معلومـات تتعلـق هبـذه      

05-27516 3 
 



CCPR/C/SR.2173
 

 ٨املـادة   (حظـــــر الرق واملمارســــات الشبيهة بـالرق        
 )من العهد

وينبغــي أن تقــدم أي معلومــات متلكهــا اللجنــة إىل  . احلــوادث
 .حكومته على حنو عاجل

قـال إن دراسـة استقصـائية       ): سورينام (السيد ليمون  - ١٦
ة دول مــن منطقــة البحــر الكــارييب مبــا إقليميــة أجريــت يف عــد

فيها سورينام، قـد كشـفت عـن ظـاهرة االجتـار بالنسـاء حتـديا                
) ٣٠٧املــادة (ألحكــام القــانون اجلنــائي، الــذي جيــرم االجتــار   

وعمال بتوصيات الفريق العامل اخلـاص      ). ٣٠٦املادة  (والبغاء  
الذي أنشأته وزارة العـدل والشـرطة ملكافحـة االجتـار بالنسـاء              

، اختذت احلكومة بالتعاون الوثيـق مـع        )١٣السؤال  (لفتيات  وا
مكتــب النائــب العــام بســرعة إجــراءات تصــحيحية يف شــكل    
تركيز وجود الشرطة يف بعض املؤسسات لضمان عدم إكـراه          

 عوتعد احلكومة حاليا، بالتعـاون مـ      . النساء جنسيا بأي طريقة   
ن منظمات غري حكومية، كتيبات إلبالغ تلك النسـاء حبقـوقه         

ــار بالبشــر بصــورة       ــة ومكافحــة االجت ــبل اإلنصــاف املتاح وس
 .عامة

وواصــل قــائال فيمــا يتعلــق بإســاءة معاملــة احملتجــزين،  - ١٤
، إن احلكومة، الـيت تعمـل وفقـا لتوصـيات جلنـة             )١٠السؤال  (

ف االحتجاز، قد أدت قوات الشـرطة بـالتحقيق         حتقق يف ظرو  
فــورا يف مجيـــع االهتامـــات املتعلقــة بســـوء املعاملـــة وعمليـــات   

ونتيجة التحقيـق، مت فصـل العديـد        . الضرب واالعتداء اجلنسي  
ــرطة واإلصـــالحيات  ــباط الشـ ــوة  . مـــن ضـ ــذلك متلـــك قـ وكـ

وعمــال . ة نفســها وحــدة حتقيــق داخليــة تعمــل برتاهــة  طالشــر
إىل التــــدابري الــــواردة يف فســــه، وباإلضــــافة بتقريــــر اللجنــــة ن

ــر ــا التقريــ ــدوري الثــ ــرات (ين الــ ــري )١٥٥-١٥٣الفقــ ، جيــ
ــاء ــد  بنـ ــاز جديـ ــز احتجـ ــق   مركـ ــيعزز مرافـ ــام سـ ــدد املهـ  متعـ

ــكل مل الســــجن ــى  بشــ ــوظ، وتلقــ ــرطة  ١٠٠حــ ــابط شــ  ضــ
ــدريبا ــة ال تــــ ــجناءيف معاملــــ ــة   . ســــ ــنت حالــــ ــد حتســــ وقــــ
للوفــاء تــزال احلكومــة تعمــل    بدرجــة كــبرية، وال  احملتجــزين

مبعايري العهد، وهي مهمة ساعدهتا فيها جبـدارة املنظمـات غـري            
 .احلكومية

رحـب باسـتئناف احلـوار مـع        : السيد ريفـاس باسـادا     - ١٧
ومضـى قـائال إن اللجنـة       . سورينام بعد تأخر طويـل غـري مـربر        

حتتــاج إىل معلومــات حمــددة بشــأن التشــريعات والضــمانات      
صـريف  والنتائج العملية وسبل اإلنصاف للمواطنني من أجـل ت     

ــا يتعلـــق بتنفيـــذ العهـــد يف الـــدول    مهمـــة رصـــد الوضـــع فيمـ
ويف ذلك الصدد، جاء تقرير سـورينام خميبـا لآلمـال           . األعضاء

. إذ أنــه يستشــهد كــثريا مبجــرد إجــراءات مســتقبلية متوقعــة      
وعلى سبيل املثال، فيما يتعلـق باإلطـار الدسـتوري والقـانوين،      

وبالتايل ال توجـد   ال يزال جيري تأخري إنشاء حمكمة دستورية،        
ا إذا كانـــت القـــوانني دســـتورية يـــة قانونيـــة لتحديـــد مـــلأي آ
يــــزال املواطنــــون ال يتمتعــــون بتلــــك الوســــيلة اهلامــــة       وال

وفيما يتعلق مبذحبة مويوانا املأساوية اليت وقعـت يف      . لإلنصاف
 كمــــا أن ، مل تقــــّيم احلكومــــة بعــــد املســــؤولية١٩٨٦عــــام 

و مماثل، يبدو أنه مل يتخـذ       وعلى حن . الضحايا مل يتم تعويضهم   
أي إجراء بشأن توصـية اللجنـة املتعلقـة بقضـية بـابورام وغـريه               

ــاجلرائم        - ١٥ ــىن ب ــة تع ــد مت إنشــاء جلن ــه ق ــائال إن ومضــى ق
اجلنسية إلجـراء حبـوث واقتـراح تشـريعات بشـأن محايـة املـرأة               
ضــد العنــف املــرتيل، واالغتصــاب يف إطــار الــزواج والتحــرش   

ــا شــابه ذلــك    وكــذلك، أنشــأت  ). ١١ل الســؤا(اجلنســي وم
ـــ  ــؤون الداخليــــ ــريعات  وزارة الشـــــ ــىن بالتشـــــ ــة تعـــــ ة جلنـــــ

ســتعراض القــوانني احملليــة مــن    بالقضــايا اجلنســانية ال  املتعلقــة
 دورات تدريبيـــــة للقضـــــاة وقـــــد مت عقـــــد. املنظـــــور ذلـــــك

ــامني ــدعني  واحملــــ ــدة    واملــــ ــاك عــــ ــت هنــــ ــامني وكانــــ العــــ
. ترحـة جمتمعيـة ملناقشـة اإلصـالحات التشـريعية املق         اجتماعات

ــددة خبصــوص املوضــوع،       ــاب تشــريعات حم ــن غي ــالرغم م وب
ميكن حماكمة العديد من اجلرائم مثار احلديث مبوجب أحكـام          

 .القانون اجلنائي
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ــام   ــود لعـ ــيت تعـ ــى   واإل. ١٩٨٣الـ ــالرد علـ ــة بـ ــات املتعلقـ جابـ
ــة القضــ  ٤ الســؤال ــى قائم ــا     عل ايا مل تكــن أيضــا مرضــية متام

تزال أحكـام القـوانني املـذكورة القائمـة علـى التمييـز بـني                وال
ملفعـول كمـا يبـدو أن مشـروع تعـديل قـانون             اجلنسني سارية ا  

العقوبات الذي كان سيجرم التمييـز القـائم علـى أسـاس نـوع              
 من العهـد، وحظـر      ٨وفيما يتعلق باملادة    . اجلنس قد مت سحبه   

الرق املمارسـات الشـبيهة بـالرق، يبـدو أنـه ال توجـد بعـد أي                 
ة وأخريا أراد أن يـثري قضـي      . قوانني حمددة حتظر استغالل البغايا    

 مـن   ٤جديدة وهي بالتحديد حاالت الطوارئ يف ضوء املادة         
ويبــدو أنــه ال توجــد حــدود زمنيــة حمــددة يف الدســتور . العهــد

ــة        ــرية حلماي ــاطر خط ــيت تشــكل خم ــة، ال ــذه احلــاالت الطارئ هل
 .حقوق املواطنني

قـال، بـالرغم مـن ترحيبـه        : السيد سوالري يريغـوين    - ١٨
تقريــر، إن التقريــر مل حيقــق بانتــهاء التــأخر الشــديد يف تقــدمي ال

وبــالرغم مــن هيئــات التحقيــق  . كــثري مــن التوقعــات واآلمــال 
العديــدة الــيت أنشــئت للتعامــل مــع خمتلــف مشــاكل حقــوق        

وفيمـا  . اإلنسان، نتجت عن ذلك نتائج أو سبل إنصاف قليلة        
 بشأن عقوبة اإلعدام، على سبيل املثال، مـن         ٦يتعلق بالسؤال   

وات عديــدة مــن النقــاش إال أن الواضــح أنــه كانــت هنــاك ســن
احلكومـــة مل تفكـــر حـــىت يف اإللغـــاء، بـــل مل تضـــع تعريفـــات  

ــرض عل    ــيت تف ــة للجــرائم ال ــة دقيق ــدام  يقانوني ــة اإلع ــا عقوب . ه
 املتعلـق باالنضـمام إىل االتفاقيـة املناهضـة          ٧بشأن السـؤال     أما

ــة القاســية أو     ــة أو العقوب للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
 املهينــة، فيبـــدو أن احلكومــة قـــد قــررت عـــدم    الالإنســانية أو 

االنضــمام، واستفســر عمــا إذا كانــت قــد جــرت أي مناقشــة   
عامــة للقضــية وعمــا إذا كانــت احلكومــة ال تــرى أي قيمــة يف 

ــة ــه  ١٤٨وباإلشــارة إىل الفقــرة  .االتفاقي ــر، قــال إن  مــن التقري
ــا أن   ــيس كافيـ ــبني لـ ــه ال يـ ــاطة أنـ ــد أي  ببسـ ــاالت �توجـ حـ

ال ميكن أن يـدعي أي جمتمـع بصـدق أنـه            .  للتعذيب �مسجلة
واستفسـر عمـا تفعلـه احلكومـة        . ال توجد أي مشاكل تعذيب    

وقال إنه أيضا أصـيب خبيبـة أمـل مـن أن            . املشكلةملعاجلة هذه   
 غودينـ غ بشـأن اغتيـال مفـتش الشـرطة        ٨اإلجابة على السؤال    

وطلـب إىل احلكومـة     . السـؤال كانت جمرد إعـادة اإلشـارة إىل        
للجنة على األقل عما إذا كانت هناك أي عالقـة بـني            أن تبلغ ا  

واإلجابـة  . ١٩٨٦اغتيال مفتش الشرطة ومذحبة مويوانا لعـام        
 بشــــأن حــــاالت االنتحــــار بــــني الفتيــــات ٩علــــى الســــؤال 

كر أي تـدابري    من التفاصيل إذ مل تذ    الكثري  ينقصها  الصغريات ل 
 بشـأن حـاالت ضـرب احملتجـزين         ١٠ويظـل السـؤال     . متخذة
وحتتـاج اللجنـة إىل     . مة أيضا بشكل أساسي دون إجابـة      املزعو

املزيــد مــن املعلومــات الدقيقــة عمــا إذا كانــت هنــاك حــاالت   
مـا مت بشـأن معاقبـة أولئـك املسـؤولني ومنـع             عضرب كهـذه و   
 املتعلق حبماية املرأة ضـد  ١١وبشأن السؤال . تكرار ما حدث 

 أنـه  العنف، أشار قائال إنه يبدو أن جلنة أخرى قد ُشـكلت إالّ           
ــوانني   ــتنتاجات أو أي قـ مل تقـــدم أي معلومـــات تتعلـــق باالسـ

 .جديدة
وجد أيضـا اإلجابـات خمتصـرة وعامـة         : السيد بغوايت  - ١٩

لقواعــد لوأعــرب عــن األســف أنــه مل تكــن هنــاك أي مناقشــة  
ــد القا ــائدة يف البلـ ــة السـ ــرج . نونيـ ــد خـ ــم  فقـ ــن حكـ ــد مـ  البلـ

 الدميقراطيـــة فاعلـــة كانـــتعســـكري يف أوائـــل التســـعينات و
ــك مل تســن     ــع ذل ــبعض الوقــت وم ــن ال  ل ــد الكــثري م ــدابري بع ت

بسـيطة للتعامـل مـع مشـاكل حقـوق اإلنسـان الـيت              التشريعية  ال
 مثـل التمييـز القـائم علـى أسـاس           -تواجهها كثري مـن البلـدان       

ــنس ــوع اجلـ ــومل حيو. نـ ــر، لألســـف، يتـ ــوى  التقريـ ــى سـ علـ
ــذ  لقــوانني حقــوق اإلنســان  مقتضــبة مناقشــات  وآليــات التنفي

ــى      ــات عل ــدوهنا جمــرد إعالن ــوانني ب ــيت تظــل الق ذات الصــلة ال
وسأل عن سبل اإلنصاف املتاحة للمـواطنني إذا شـعروا    . ورق

 .أن حقوقهم قد انتهكت
تفق مـع زمالئـه يف      قال إنه ي  : هاهنانزوأالسيد جليلي    - ٢٠

أن التقرير واإلجابات املقدمة من جانـب الوفـد ليسـت كافيـة             
 وحظــــر الــــرق ١٣ و ١٢ نيوفيمــــا يتعلــــق بالســــؤال. متامــــا
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أو /بـأن تقريـر وفـده و      أقـر   ): سورينام (السيد ليمون  - ٢٤
 اعـدد أضـاف بـأن     و. الردود تفتقر بصورة عامـة إىل املضـمون       

التقريـر يف حماولـة لتكملـة املعلومـات         أدرجت يف   رفقات  من امل 
 مــن العمــل جــار يف  ا كــبرياوأشــار إىل أن قــدر. الــيت يقــدمها

ومـع  . برامجالشروع يف   فقد مت إنشاء جلان و    : خمتلف اجملاالت 
ذلــك ال يــزال معظمهــا يف مراحلــها األوليــة وال تتــوفر ســوى   

ات وســـيبذل كـــل جهـــد لتقـــدمي معلومـــ . املعلومـــات األوليـــة
 .إضافية وستبلغ اللجنة بنتائج تلك اجلهود

واملمارسات الشبيهة بالرق، استفسر عـن الوضـع يف سـورينام           
اجلـزاءات  عن فيما يتعلق باالجتار بالنساء والفتيات واألطفال و  

. جنس يف البلـد   صناعة   هناك   توعما إذا كان  املنصوص عليها   
مـدى  وتسـاءل عـن     . وطلب إحصائيات بشـأن تلـك املواضـيع       

حاالت التحـرش اجلنسـي يف مكـان العمـل والعقوبـات            ار  انتش
 املفروضة؟

قــال إن اللجنــة أرادت بشــدة أن تقــيم : الســيد آنــدو - ٢١
ــاعدها يف حـــل     ــورينام وأن تسـ ــة سـ ــع حكومـ ــاء مـ ــوارا بنـ حـ

ولتحقيـق هـذه الغايـة،      . مشاكل حقوق اإلنسان اليت تواجهها    
ح احتاجــت اللجنــة إىل معرفــة الوضــع احلــايل يف البلــد بوضــو  

واستعرض املعلومات الـيت تلقتـها اللجنـة        . وبدقة قدر اإلمكان  
مـــن مصـــادر خمتلفـــة خبصـــوص مذحبـــة مويوانـــا يف تشـــرين       

 يف عـام    غودينـ غ واغتيال مفـتش الشـرطة       ١٩٨٦نوفمرب  /الثاين
 وطلب إىل احلكومة أن توضح بالكامل قـدر اإلمكـان           ١٩٩٠

ه يف  الكيفية اليت تفهم هبا تلـك األحـداث ومـا قـررت أن تفعلـ              
وطلب إىل الوفد أن يبلغ احلكومـة بقلـق اللجنـة           . ذلك الصدد 

الشـــديد فيمـــا يتعلـــق بتلـــك اإلســـقاطات وطلـــب بـــأن تلـــزم  
 .احلكومة نفسها بالرد خالل أقصر وقت ممكن

وقال، منتقال إىل مسـألة مذحبـة مويوانـا، إن حكومتـه             - ٢٥
تعرب عن عميق أسفها لتلك األحـداث وهـي ملتزمـة بـإجراء             

وتتعــاون حكومتــه مــع جلنــة البلــدان األمريكيــة . حتقيــق كامــل
املعنيــة حبقــوق اإلنســان وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق       

سان يف ذلك الصـدد وستواصـل العمـل علـى إلقـاء الضـوء               اإلن
 .على تلك احلادثة وتقدمي األطراف املذنبة للعدالة

ــراءات     - ٢٦ ــذت إجـ ــد اختـ ــه قـ ــائال إن حكومتـ ــى قـ ومضـ
بالتعــاون مــع الــدول األخــرى ونفّــذت تــدابري حمليــة ملكافحــة    

وهـــي تواصـــل العمـــل مـــع املنظمـــات غـــري   . االجتـــار بالبشـــر
ــا  ــة واحلكومـ ــات    احلكوميـ ــى ممارسـ ــاء علـ ــرى للقضـ ت األخـ

ونتيجـــة لـــذلك، . اســـتخدام أراضـــيها لـــذلك الغـــرض ومنعـــه
رفعت سورينام مـن قائمـة الـدول املعروفـة باالجتـار بالبشـر يف               

ــة للمشــكلة   ــادة  . الدراســة االستقصــائية اإلقليمي وأشــار إىل امل
 من القانون اجلنائي اليت جعلت االجتار بالنسـاء والقّصـر           ٣٠٧

 مـن   ٣٠٦عليهـا خبمـس سـنوات سـجن واملـادة           جرمية يعاقب   
ــة     ــه بغرامـ ــاء يعاقـــب عليـ ــائي الـــيت جعلـــت البغـ ــانون اجلنـ القـ

 .على األقلملدة سنة السجن بو

ــوار مـــع   : الـــرئيس - ٢٢ أعـــرب عـــن تأييـــده للعـــودة للحـ
االفتقـار  إزاء  حكومة سورينام وقال إنـه يشـاطر اللجنـة قلقهـا            

ــورينام   املعلإىل  ــع يف سـ ــق بالوضـ ــا يتعلـ ــتمر فيمـ ــات املسـ . ومـ
وأضـــاف أن اللجنـــة حتتـــاج إىل معرفـــة التـــدابري الـــيت اختـــذت 

ــد    ــات العهـ ــاء باحتياجـ ــبرية للوفـ ــة كـ ــديد وبدقـ ــيل شـ . بتفصـ
ــارير      ــدمي التقـ ــة لتقـ ــادئ التوجيهيـ ــم باملبـ ــى علـ ــورينام علـ وسـ

ــة  ــات     . وبشــواغل اللجن ــبري معلوم ــام ك ــة باهتم ــر اللجن وتنتظ
ل يــومني أو ثالثــة أيــام حــىت ميكــن أخــذها يف      إضــافية خــال 

 .االعتبار عند صياغة اللجنة ملالحظاهتا بشأن التقرير
وقــد مت تكــوين جلنــة لدراســة مشــكلة العنــف املنـــزيل    - ٢٧

وقــد قــدمت اللجنــة بالفعــل  . وســتقدم اســتنتاجاهتا إىل اللجنــة
ا العنـف املنــزيل     قضـاي ملعاجلـة   توصيات وأنشئت وحدة خاصة     

ــع الشــكاوى  أصــبح و ــاتســجيل مجي ــر  .  إلزامي ــيقدم التقري وس
 واســتؤنفت الســاعة ٤٠/١٦علِّقــت اجللســة الســاعة   - ٢٣
١٠/١٧. 
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وأكــد علــى . النـهائي للجنــة املعنيــة بــالعنف املنــزيل إىل اللجنــة  
 .التشريع القائم الذي جيرِّم العنف املنـزيل

إنشـاء حمكمـة دسـتورية،    املتعلـق ب سـؤال  الومنتقال إىل   - ٢٨
 اتمشـروع التشـريع   قال إن وفده سـيحث الربملـان علـى َسـن            

ــار مـــع ذلـــك إىل أن       ــلة يف املســـتقبل القريـــب وأشـ ذي الصـ
الدســـتور يقتضـــي بـــأن تكـــون القـــوانني وإجـــراءات األفـــراد   
والســلطات متفقــة مــع الدســتور وأن األفــراد ميلكــون ســبل       
اإلنصاف مبوجب القانون احمللـي إذا شـعروا بـأن حقـوقهم قـد              

لتشـريعات الـيت   وتستطيع احملـاكم الوطنيـة أن هتمـل ا     . انتهكت
ــد مــع الصــكوك    تعتــرب أهنــا   متعارضــة مــع الدســتور أو بالتأكي

 .ة على القانون احمللييالدولية اليت يعترب أن هلا األسبق
وفيمــا يتعلــق مبــزاعم ســوء معاملــة احملتجــزين، قــال إن  - ٢٩

الشــرطة قــد أمــرت بــالتحقيق يف مجيــع اهتامــات ســوء املعاملــة  
صـيات اللجنـة املنشـأة للتحقيـق        اليت قدمها احملتجزون وفقـا لتو     
ونتيجــة لــذلك مت طــرد بعــض  . يف ظــروف مراكــز االحتجــاز 

كمـا مت أيضـا إنشـاء وحـدة للتحقيـق يف         . ضباط اإلصالحيات 
وحكومتـه عازمـة علـى ضـمان        . اهتامات ضـد ضـباط الشـرطة      

الســلوك الســليم مــن جانــب الشــرطة وضــباط اإلصــالحيات     
لجنـة يف أقـرب وقـت       وستبلغ ال . واننيومجيع موظفي إنفاذ الق   
 .ممكن بنتائج جهودها

معاملة السجناء واحملتجزين اآلخرين وحريـة وأمـن األشـخاص          
 ) من العهد١٤ و ١٠ و ٩املواد (واحلق يف حماكمة عادلة 

 ٤٤(الطويـــل  بشـــأن التـــأخر ١٤ردا علـــى الســـؤال  - ٣٠
ــا ــال إنــ   يف ) يوم ــاض، ق ــام ق ــع مــن   هتقــدمي أي حمتجــز أم يتوق

ــع املســتندات إىل مكتــب  الشــرطة عــادة أن تقــ  النائــب دم مجي
العام خالل مخسة أيام، تقدم بعدها القضـية إىل قـاض أو هيئـة        

ولـذلك تعـرض معظـم      . قضائية أخـرى يف أقـرب وقـت ممكـن         
.  يومـا ٤٤مـن  يف غضون فترة أقصر بكـثري      القضايا أمام قاض    

مراكـز  وعالوة على ذلك، مل يعد هناك حبس للمحتجزين يف          

ولكـل حمتجــز  . اكمــة لفتـرات طويلـة للغايــة  حتجـاز قبـل احمل  اال
ــادة     ــال باملـ ــب عمـ ــداع الطلـ ــق يف إيـ ــانون  ) أ (٥٤احلـ ــن قـ مـ

اإلجـــراءات اجلنائيـــة الســـتعراض قضـــيته مـــن جانـــب ســـلطة  
وتــود حكومتــه أن جتعــل  . �قاضــي التحقيقــات�قضــائية أي 

التشريعات الوطنية متفقة مع القواعـد الدوليـة ويعمـل مكتـب            
عية الوطنية على سن تشريعات يكون هلـا        العام مع اجلم  النائب  

 .ذلك األثر
، أن التشـريعات احملليـة   ١٥وأشار، منتقال إىل السؤال   - ٣١

بالرغم من أهنا ال تسمح باحلبس االنفرادي إالّ أن يف حـاالت            
ــة       ــهم باالتصــال مبحــام أو حبــث األدل قصــوى ال يســمح للمت

كمـة  حمأمـام  وميكن أن يستأنف أي حمتجز ذلك القـرار         . ضده
). مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ) ٣ (٤٠املادة  (العدل العليا   

ومن ناحية أخرى، يسمح له دائما باالتصـال بواحـد أو أكثـر             
ــرين     ــرة املباشـ ــراد األسـ ــن أفـ ــادة (مـ ــانون  ) ٢ (٤٠املـ ــن قـ مـ

 ).اإلجراءات اجلنائية
ومضى قائال إن موظف االدعاء ال ميكن أن ميدد أيـام        - ٣٢

ألوليــة إالّ إذا اقتضــى التحقيــق ذلــك علــى   ا١٤االحتجــاز الـــ 
ــادة     ــة يف املـ ــرائم املدرجـ ــل وللجـ ــو عاجـ ــانون  ٥٦حنـ ــن قـ  مـ

العـام  النائـب   وأشـار إىل أن مكتـب       .  فقـط  اإلجراءات اجلنائيـة  
رب وقــت ممكــن وأن قــ إعــداد القضــايا للمحاكمــة يف أفـرض ي

ــادة    ــديهم احلـــق، عمـــال باملـ ــزين لـ ــانون ) أ (٥٤احملتجـ مـــن قـ
قاضـي التحقيقـات    التماس لدى   ئية، يف إيداع    اإلجراءات اجلنا 

 .الذي يقرر ما إذا كان االحتجاز متفقا مع القانون
 بشـــــأن ١٧ و ١٦وأشـــــار، منـــــتقال إىل الســـــؤالني  - ٣٣

ــة خاصــة      ظــروف الســجن واألحــداث احملتجــزين، إىل أن جلن
 بظـروف السـجن قـد أنشـئت ومت ختطـيط مرافـق جديـدة                تعىن

ــجن؛ و ــاز ا أن للسـ ــق االحتجـ ــة مرافـ ــرب حلاليـ ــةال تعتـ . مكتظـ
يقيمـون يف مكـان     األحـداث الـذكور احملتجـزون       أضاف بأن   و

التعلــيم والرياضــة واألنشــطة يــوفر هلــم ن البــالغني وعــمنفصــل 
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الوصــــــول إىل األخصــــــائيني لــــــديهم إمكانيــــــة األخــــــرى و
وتقـدم مرافـق السـجن اجلديـدة علـى حنـو مماثـل              . االجتماعيني

وأشـار إىل أن هنـاك      . لغنيمرافق احتجاز منفصلة للقّصر والبـا     
فتاة واحدة قاصر حمتجـزة حاليـا يف سـجن للنسـاء وهـي تقـيم                

ن الكبــار وتتلقــى عنايــة خاصــة مــن ضــباط عــبشــكل منفصــل 
 .اإلصالحيات

 ) من العهد٢٤املادة (محاية األطفال 
قــال فيمــا يتعلــق بالنظــام  ): ســورينام (الســيد ليمــون - ٣٤

 ٨٠مبـا أن    أنـه   ،  )١٨السـؤال   (التعليمي وخاصـة داخـل البلـد        
ــة      ــديرها الطوائــف الديني ــاك ت ــا مــن املــدارس هن ــة تقريب يف املائ

ومشـترك  املختلفة، هنـاك حاجـة التبـاع هنـج حكـومي شـامل              
مـــن االســـتراتيجيات املبتكـــرة الـــيت كـــان و. لتحســـني النظـــام

وضــعتها وزارة التعلــيم والتنميــة مــع وزارة التنميــة اإلقليميــة      
ــواةكــز انظــام مرب�األخــذ  ــة معينــة،  � ن يف أي منطقــة جغرافي

املدرســني خلدمــة القــرى اجملــاورة واملســاعدة يف رفــع مســتوى  
تمعــات احملليــة لغــة األم ملختلــف اجملبوتقــدمي التعلــيم عــن بعــد  

 .الشعوب األصليةللمارون و
املادتــان (عــدم التمييــز أمــام القــانون ومحايــة األقليــات الوطنيــة 

 ) من العهد٢٧ و ٢٦
ــال إن احلكومــة حتمــي  ): ســورينام( الســيد ليمــون  - ٣٥ ق

ــوق  ــي    حقـ ــتالك  األراضـ ــلية يف امـ ــعوب األصـ ــوارد الشـ واملـ
 مميـز جملتمعـات     مركـز عـن طريـق مـنح       ) ١٩السؤال  (األخرى  

ألصـلية، الـذين ينبغـي السـماح        ا اهلنود احلمر املارون وشعوب   
عيش على األراضي اليت شـغلوها لقـرون بطريقـة    الهلم مبواصلة   

ومــع . قــا للثقافــات والعــادات اخلاصــة هبــم مســتدامة بيئيــا ووف
ذلـــك فقـــد جعـــل جتـــاور القبائـــل املختلفـــة بالـــداخل مســـألة   

وباإلضــافة إىل . معقــدة إىل حــد مــامســألة ختصــيص األراضــي 
ذلــك، هنــاك عــدة جمموعــات عرقيــة أخــرى لــديها ثقافاهتــا        

ــة     اوعاد ــة أن تأخــذ تنمي ــى الدول ــا اخلاصــة يف ســورينام وعل هت

وتســتمع جلنــة البلــدان األمريكيــة . العتبــاراألمــة بأكملــها يف ا
 ملكيــة نســان حاليــا إىل قضــية تتعلــق بصــك املعنيــة حبقــوق اإل

ــل       ــع القبائ ــاء م ــة مســتعدة إلجــراء حــوار بن أراضــي واحلكوم
 .نفسها ومع املؤسسات األخرى واملنظمات غري احلكومية

ــارونو - ٣٦ ــود احلمـــر  واملـ ــاهلنـ ن يف الربملـــان وعلـــى وممثلـ
عة واملستوى احمللي، وهكذا يشـاركون يف اختـاذ         مستوى املقاط 

ــؤثر علــى حيــاهتم   ــانون التعــدين  . القــرارات الــيت ت ومبوجــب ق
ــة األخــرى،    املقاطعــة زعمــاء ومســؤوليشــاور والقــوانني احمللي

القبائــل مقــدما بشــأن امتيــازات قطــع األشــجار واســتخراج       
توصـيات إىل احلكومـة بشـأن    يقـدموا  و) ٢٠السـؤال  (املعـادن  
 املناطق الـيت  ه االمتيازات اليت ال متنح على اإلطالق يف منح هذ 

وحيـق لكـل واليـة اسـتخدام     . اهلنود احلمر ويعيش فيها املارون 
ــا        ــتم وفق ــاء بشــرط أن ي ــة مجع ــة لصــاحل األم ــا الطبيعي موارده

اخلـاص للمـواطنني الـذين يعيشـون يف         املركـز   للقانون الدويل و  
قريـة نتيجـة ألنشـطة    نقلـت  ومل حيـدث أبـدا أن     . املناطق املعنية 

، بالرغم من أن الـبعض  )٢١السؤال (تعدين أو قطع األشجار    
 .كانوا قد نقلوا يف الستينات إلنشاء حبرية داخلية

بالتعـاون  تـدرس حاليـا،     جامعة سورينام   أضاف بأن   و - ٣٧
الزئبق علـى حيـاة     جريان   آثار   ،مع املعهد الوطين للتنمية البيئية    

ــة الشــعوب األصــلية    ــداخل وصــحة وبيئ ، )٢٣الســؤال (يف ال
وتشـــارك ســـورينام مـــع غيانـــا وغيانـــا الفرنســـية يف مشـــروع  

ه الربازيــل ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة  تــإقليمــي اقترح
لرصد آثار استخدام الزئبـق يف اسـتخراج الـذهب علـى نطـاق              

ــداخل  ــدائل الســتخدام   . ضــيِّق يف ال ــذل جهــود إلدخــال ب وتب
 .الزئبق يف التعدين

ل قائال إنه ال يوجـد أي متييـز يف سـورينام فيمـا         وواص - ٣٨
ــاة جمتمــع اهلنــود     يتعلــق بالعمــل والتعلــيم والثقافــة وطريقــة حي

ــر  ــؤال (احلمـ ــادات   ). ٢٢السـ ــة عـ ــدم معرفـ ــببت عـ ــد تسـ وقـ
، يف املاضــي، يف حــوادث تفرقــة عنصــرية    الشــعوب األصــلية 
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والدولـة فخـورة بـأن متلـك     . بسيطة إالّ أن ذلك مل يعـد احلـال        
 من الثقافات والـديانات واجملموعـات العرقيـة وهتـدف           جمموعة

ــامل      ــا الع ــة متجانســة لرياه ــة ثقافي ــز دميقراطي سياســتها إىل تعزي
. ويستفيد مجيع املـواطنني مـن املسـاواة يف فـرص العمـل            . أمجع

ويســتوظف اهلنــود احلمــر، مثــل مجيــع املــواطنني، يف الوظــائف 
عليم الشـعوب   رفع مستوى ت  فيما يتم   اليت يكونون مؤهلني هلا     

 .األصلية
 نشر املعلومات املتعلقة بالعهد

، ٢٤قال ردا على السؤال     ): سورينام (السيد ليمون  - ٣٩
إن احلكومة بالشراكة مع احلكومات األخرى واملنظمات غـري         
ــة تقــدم دورات دراســية يف حقــوق اإلنســان بانتظــام     احلكومي

ومتثـل   .للقضاة واملدعني العـامني ومـوظفي اجلمـارك واحملـامني         
نفـاذ القـانون    إحقوق اإلنسان جزءا من منهج تـدريب ضـباط          

وضـــباط اإلصـــالحيات كمـــا تقـــدم دورات دراســـية علـــى      
ــةثامســتوى املــدارس ال  عــدة منظمــات غــري  توقــد جنحــ. نوي

حكومية يف إرهاف الوعي بإجراءات الربوتوكـول االختيـاري         
 .بني اهلنود احلمر واملارون

 .٠٠/١٨رفعت اجللسة الساعة  
 
 


