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أولً -معلومات عامة عن سورينام
ألف -المؤشرات الجغرافية والقتصادية والديمغرافية والجتماعية والثقافية
 -1المؤشرات الديمغرافية
 -0لقد اكتُشف الساحل الغـريب ألقـاليم غيانـا ،الـذي تشـكل سـورينام جـزءا منـه ،يف أوا ـر
الق ــرن اخل ــام عش ــر .وك ــان الس ــكان األص ــليون م ــن هن ــود أمريك ــا ،ال ــذين ي لـ ـ عل ــي م الي ــوم
الســكان األصــليون .وبعــد عــدة حمــاولت اســتعمارية فاشــلة قــام ســا اإل ليــز والفرنســيون ،اســتو
اهلولنديون على سورينام يف عام  .0667وكان القتصاد الزراعي للمستعمرة يقوم على يـد عاملـة
ر يصــة باســتخدام العبيــد الــذين جيلبــون مــن أفريقيــا .وبعــد إلغــاء الــرق يف عــام  ،0563أصــب
عمال األرض يستقدمون من اهلند وإندونيسيا والص  .وبات أحفاد هؤلء امل ـاجرين هـم الـذين
يشكلون اليوم اجلزء األكرب من سكان سورينام.
ـي ال ــول 4
 -4وتقـع سـورينام يف اجلـزء الشـمايل الشـرقي مــن قـارة أمريكـا اجلنوبيـة ،بـ
و 6مش ــالا و ــي الع ــرض  52و 55ش ــرق ا .وحي ــدها احمل ــيط األطلس ــي م ــن الش ــمال وغيان ــا م ــن
مقسمة إ  01مناط إداريـة.
الغرب وغيانا الفرنسية من الشرق والربازيل من اجلنوب .وسورينام َّ
وعاصمت ا باراماريبو.
 -3وتبلـ ــح مسـ ــاحة البلـ ــد ،املغ ـ ــى يف جـ ــزء كبـ ــري منـ ــه بغابـ ــات اسـ ــتوائية غزيـ ــرة األم ـ ــار،
حنو  063 541كيلومرت مربع .ويعيش حنو  41يف املائة من السكان يف املن قة الساحلية ،بينما
يعيش  74يف املائة من السكان يف املن قة احملي ة بالعاصمة باراماريبو البالح ق رها  31كيلومرت.
ويعــيش حنــو  01يف املائــة مــن الســكان يف من قــة الشــمال الغــريب يف نيــوي نيكــريي ومــا حوهلــا،
وه ــي أه ــم مدين ــة يف من ق ــة نيك ــريي ،بينم ــا يت ــوز  5يف املائ ــة يف املن قت ـ الس ــاحليت ش ــرقي
وغــريب من قــة بارامــاريبو العمرانيــة .ويعــيش  01يف املائــة مــن الســكان تقريب ـا يف املن قــة الواقعــة
جن ــويب املن ق ــة الس ــاحلية ،ومعظم ــم م ــن الس ــكان األص ــلي وامل ــارون( ،)0ال ــذين يعيش ــون يف
جتمعات قبلية على طول أعايل جماري األهنار الكبرية.
 -2ويتكون سكان سورينام من جمموعات إثنية متنوعة تواصـل التحـدب بلغا ـا وتتمتـع بثقافـة
بلــداهنا األصــلية ،ويســم هلــا القيــام بــذلك قريــة .وســورينام هــي صــورة مصــغرة عــن العــا  ،حي ـ
حي ــدد الس ــكان انتم ــاءا م عل ــى النح ــو الت ــايل 025 223 :هن ــود ( 4772يف املائ ــة) 52 433
كريول ( 0577يف املائة)  73 475جـاويون ( 0377يف املائـة)  007 567مـارون ( 4077يف
املائــة)  7 555صــينيون ( 075يف املائــة)  41 322ســكان أصــليون ( 375يف املائــة) 3 443
ســوريناميون أفارقــة ( 177يف املائــة)  74 321الســيون ( 0372يف املائــة)  0 667قوقــازيون
__________

( )0املارون هم أحفاد العبيد األفارقة الذين انتقلوا إ املناط الدا لية أثناء فرتة العبودية.
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( 173يف املائــة) ويتبقــى  073( 7 066يف املائــة) مــن م  0 515ل ينســبون أنفس ـ م ألي عــرق
( 173يف املائة) و 0 541جييبوا على السؤال ( 173يف املائة)(.)4
 -5واهلولنديــة هــي اللغــة الرمسيــة ،أمــا لغــة س ـرانان تونغــو ف ــي اللغــة املشــرتكة ب ـ الســكان.
وأكثرية سكان سورينام مزدوجي اللغة أو متعددي اللغة .وهناك ما ل يقل عن  05لغة يُتحـدَّب
ســا يف البلــد ،مبــا في ــا سـ لغــات أصـلية (أكوريــو وكاريــب وتريــو ووايانــا وواراو وأرواك) ،وثــالب
لغــات كريــول (أوكــا ومسعــاك وس ـرانان تونغــو) وأربــع لغــات هســيوية (ســارنامي هنــدي وســورينامية
جاوي ــة وص ــينية) .وباإل ــافة إ اللغ ــات امل ــذكورة هنفـ ـ ا ،هن ــاك اللغ ــة العربي ــة الـ ـ يتح ــدب س ــا
اللبنانيون والسكان املسلمون ،واألُردو ال يتحدب سا املسنون من السكان اهلنود.
 -2المؤشرات القتصادية

(أ) مالحظات عامة
 -6لقد أثب اقتصاد سورينام قدرة هائلة علـى الصـمود يف السـنوات األ ـرية ،معتمـدا علـى
توليفة سياسات ثابتة وموج ة للنمو تسند وترية النشاط القتصادي امل ردة.
 -7وتبقــى ق اعــات التعــدين والزراعــة والصــناعة التحويليــة أهــم ق اعــات اقتصــاد ســورينام.
وقد ش د ق ا التعـدين منـذ عـام  4115منـوا كبـريا بسـبب ارتفـا األسـعار يف األسـواق العامليـة.
وتع ـ ــد س ـ ــورينام ث ـ ــامن أك ـ ــرب من ـ ــتج للبوكس ـ ــي يف الع ـ ــا  .ول ي ـ ـزال نش ـ ــاط اس ـ ــتخرا ال ـ ــذهب
والبوكسي /األلومينيوم والنفط ميثـل حنـو  51يف املائـة مـن جممـو اإليـرادات مـن العملـة األجنبيـة،
يف ح ـ كان ـ حصــة ق اعــات الزراعــة والغابــات وصــيد األمســاك يف النــاتج احمللــي اإل ــايل يف
ع ـ ــام  4115بنس ـ ــبة  575يف املائ ـ ــة( .)3وأه ـ ــم احملاص ـ ــيل ه ـ ــي األرز والفواك ـ ــه (ل س ـ ــيما امل ـ ــوز)
واخلض ـ ــروات .وتس ـ ــت ثر املس ـ ــاحة املخصصـ ـ ـة ل ـ ــنرز بنح ـ ــو نص ـ ــف جمم ـ ــو املس ـ ــاحة املزروع ـ ــة.
كمــا يســاهم ق ــا تصــدير اجلمــربي والصــيد التقليــدي للســمك يف إيـرادات ســورينام مــن العملــة
األجنبية .هناك ق ا صغري لرتبية األمساك ينـتج األمسـاك واجلمـربي والكابوريـا ،لالسـت الك احمللـي
أساس ـ ا .ويشــمل ق ــا الصــناعة التحويليــة إنتــا األلومنيــوم وصــناعات اســتبدال ال ـواردات ال ـ
تس ــتعمل مـ ـواد أولي ــة حملي ــة ومس ــتوردة وجت ي ــز املنتا ــات الزراعي ــة احمللي ــة .ويس ــت ثر ق ــا جت ي ــز
األغذيــة بنحــو  61يف املائــة مــن أنشـ ة الصــناعة التحويليــة .وةثــل الســياحة ق اعـا واعــدا للغايــة
بالنســبة لســورينام .فاألرا ــي الرطبــة الدا لي ـة والســاحلية تبشــر مبســتقبل زاهــر لصــناعة ســياحية
إيكولوجية حيوية.
 -5ويعــد الق ــا غــري الرمســي يف ســورينام كبــريا إ حــد مــا .فاســتنادا إ تقــديرات املكتــب
العــام لاحص ــائيات يف س ــورينام ،بلغ ـ مس ــارة الق ــا غ ــري الرمس ــي يف الن ــاتج احملل ــي اإل ــايل
احلقيقــي (بســعر الســوق) حنــو  0775يف املائــة يف عــام  .4115وكــان منــو النــاتج احمللــي اإل ــايل

__________

( )4املكتب العام لاحصائيات ،إحصاء عام .4104
( )3تقرير عام  4114عن التقدم احملرز بش ن األهداف اإلمنائية لنلفية ،الصادر عن حكومة
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احلقيقــي متفاوتـ ا علــى مــدع الســنوات الــثالب إ اخلمـ األ ــرية ،لكــن متوســط النمــو الســنوي
للن ــاتج احملل ــي اإل ــال احلقيق ــي بل ــح حن ــو  276يف املائ ــة عل ــى م ــدع الف ــرتة .4115-4112
وانتقــل جممــو النــاتج احمللــي اإل ــال احلقيقــي (أســعار الســوق ،والقتصــاد الرمســي وغــري الرمســي)
من  5 427 111دولر سورانامي إ  6 440 111دولر سورانامي .وقُدِّر أن النـاتج احمللـي
اإل ال احلقيقي يف عام  4104بلح  274يف املائة ويف عام  4103بلح  572يف املائة(.)2
 -4والبنــك املركــزي لســورينام هــو ســل ة النقــد يف ســورينام واهلياــة التنفيذيــة للبلــد يف الشــؤون
النقدية والقتصـادية .ويع ـد قـانون املصـارف أيضـ ا إ البنـك املركـزي بامل مـة الرئيسـية املتمثلـة يف
تعزيز قيمة واستقرار عملة سورينام .وفضالا عن ذلك ،يقرر قانون املصارف أن البنك املركزي هـو
اهلياــة املشــرفة علــى النظــام املصـريف والئتمــاين ،وهــي امل مــة الـ جــرع توســيع ا مبوجــب التعــديل
علــى املــادة  4يف عــام  4115لتشــمل صـراحة صــنادي املعاشــات وشــركات التـ م ودور صــرف
العمـ ــالت األجنبيـ ــة وشـ ــركات التحـ ــويالت املاليـ ــة( .)5ويف عـ ــام  ،4104كـ ــان الق ـ ــا املـ ــايل يف
سورينام يت لف من البنك املركزي لسورينام ،وتسعة مصارف جتاريـة (مبـا يف ذلـك فـرو مصـرف)،
وشركات استثمارية وماليـة ،واحتـادات اد اريـة وائتمانيـة ،وبنـك التنميـة الـوطين ،وشـركات تـ م ،
وصـ ــنادي معاشـ ــات ،وصـ ــنادي اد ـ ــار ،وسـ ــوق األس ـ ـ م املاليـ ــة ،ومكاتـ ــب صـ ــرف العمـ ــالت
األجنبية ،ودور التحويالت املالية(.)6

(ب) القوة القتصادية
قوم ـا بســعر الســوق مــن 00 715 723
 -01لقــد ارتفــع الــد ل القــومي اإل ــايل لســورينام ُم َّ
(×  0 111دولر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورانامي) يف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  4101إ  0 111 ×( 05 546 411دولر
س ـ ــورانامي) يف ع ـ ــام  .4104وارتف ـ ــع نص ـ ــيب الف ـ ــرد م ـ ــن ال ـ ــد ل الق ـ ــومي م ـ ــن  44 135دولرا
سـ ــوراناميا يف عـ ــام  4101إ  44 222دولرا سـ ــوراناميا يف عـ ــام  ،4104مـ ــع زيـ ــادة يف عـ ــدد
الس ــكان حمس ــوبا عن ــد منتص ــف الس ــنة م ــن  530 071نس ــمة يف ع ــام  4101إ 534 404
نسمة يف عـام  .4104وبلغـ قيمـة السـلع املصـدرة  4 152 161 621دولرا أمريكيـ ا يف حـ
بلغ قيمة الواردات  0 347 434 014من الدولرات األمريكيـة .وارتفـع النـاتج احمللـي اإل ـايل
(أسعار أساسية) من  00 036 745يف عام  4101إ  05 003 547يف عام .)7(4104
إدارة اإلنفاق في سورينام
 -00تتو وزارة املالية املسؤولية عن إدارة الد ل العام وصرف اإلنفاق العـام .وحتـرا الـوزارة
عل ــى ــمان ص ــرف مـ ـوارد س ــورينام املالي ــة عل ــى حن ــو مس ــؤول وفع ــال م ــن قب ــل ج ــاز الدول ــة
__________

()2
()5
()6
()7
GE.14-22920
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واحلكومــة ،املمثــل يف ال ـرئي ونائــب ال ـرئي و 07وزيــرا ،مــن أجــل صــياغة السياســات العامــة.
وتت ــو ال ــوزارة املس ــؤولية ع ــن جمم ــل السياس ــات املالي ــة والنقدي ــة والض ـريبية ،فض ـالا ع ــن السياس ــة
الســتثمارية ،الـ تُرســم بالتعــاون مــع الــوزارات األ ــرع املعنيــة واجل ــات احلكوميــة ذات املصــلحة
املعنيــة .ووزارة املاليــة مســؤولة أيض ـ ا عــن تصــميم ومراقبــة اإلدارة املاليــة للام وريــة .ومــن ف ـ ن
امتثال القواعد واللوائ املالية أمر أساسي لتنفيذ سياسة اقتصادية قابلة للتوقع وشفافة ومتسقة.
مؤشر أسعار المستهلك والتضخم
 -04مؤشــر أســعار املســت لك مقيــا لتحديــد متوســط التغــري يف أســعار ســلة ســلع و ــدمات
معينة (من حي النوعية والكميـة) .وغالبـ ا مـا يُنعـ هـذا املؤشـر مبؤشـر مسـتوع املعيشـة( .)5وقـد
ارتفــع التضــخم مــن  0173إ  0573يف عــامي  4101و 4100لكنــه تراجــع يف عــام 4104
إ .273
الفرتة

4116
4117
4115
4114
4101
4100
4104
*4103

مؤشر األسعار اإل ايل

55٫2
44٫5
010٫4
014٫5
003٫0
031٫2
036٫0
036٫4

X
X

4٫2
0٫3
01٫3
05٫3
2٫3
1٫6

( ) العمالة
 -03تظل مس لة استحداب فرا عمل يف سورينام ،ل سيما للشباب ،تشكل حتـديا .وتعـد
احلكومة أكرب مشغِّل يف البلد حي تستوعب حنو  21يف املائة من العمالـة الرمسيـة .ويف من قـ
باراماريبو وفانيكا ،ورا أكرب من قت يف سورينام من حي عدد السكان الذين يعيشون في ما،
زاد عدد السكان الذين يزاول نشاط ا اقتصـادي ا مبعـدل سـنوي قـدره يف املتوسـط  2يف املائـة .وبـ
إحصاء السكان لعـام  4112أن  56يف املائـة ( )073 031مـن جممـو القـوة العاملـة هـي ـن
ي ـزاول نش ــاطا اقتص ــاديا .وب ـ إحص ــاء ع ــام  4104أن مث ــة من ــوا يف  4114و 4101و4100
بنس ـ ـ ــبة  6274يف املائ ـ ـ ــة و 6574يف املائ ـ ـ ــة و 6575يف املائ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوايل .وبـ ـ ـ ـ إحص ـ ـ ــاء
ع ـ ـ ــام  4104األرق ـ ـ ــام التالي ـ ـ ــة ص ـ ـ ــوا الق ـ ـ ــوة العامل ـ ـ ــة والس ـ ـ ــكان ال ـ ـ ــذين يزاول ـ ـ ــون نش ـ ـ ــاط ا
اقتص ــاديا( 06 245 :)4ع ــاطالا و 056 715أش ــخاا ع ــامل  .والتف ــاوت بـ ـ اجلنسـ ـ ه ــو

__________

( )5املكتب العام لاحصائيات والبنك املركزي لسورينام.
( )4املرجع الساب .
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كمـ ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ــي :الرجـ ـ ـ ــال  65يف املائـ ـ ـ ــة ( )010 404والنسـ ـ ـ ــاء  3274يف املائـ ـ ـ ــة (.)52 765
أما الشباب البالغ ما ب  05و 42عاما فيمثلون  0275يف املائة من السكان العامل  ،بينما
ميثل األشخاا البالغ ما ب  45و 65عاما  5575يف املائة(.)01
()00

السكان العاملون حسب الفئات العمرية والجنس
الفاة العمرية

04-05
42-41
44-45
32-31
34-35
22-21
24-25
52-51
54-55
62-61
المجموع

الرجال

النسبة املاوية

2٫6
2 656
00٫6
00 755
03٫2
03 634
06
06 454
05٫5
06
02٫6
02 553
01٫3
01 544
7٫7
7 574
2٫7
2 765
0٫2
0 342
1١١ 1١1 ٩1٩

النساء

0 575
2 745
7 121
5 465
4 147
5 255
6 545
2 553
3 146
520
٤٢ ٢٦٨

النسبة املاوية

4٫4
5٫6
04٫4
06٫2
06٫5
05٫5
00٫4
5٫4
5٫5
0
1١١

المجموع

٦ 2٣٢
1٦ ٤1٢
2١ ٦٨٤
2٤ 2٢٢
2٤ 1٢٨
2٣ ٣٣٨
1٢ ١٤٢
2 ٢2٦
٢ ٢٩1
1 ٩٣٤
1٤٦ ٢١٤

النسبة المئوية
٢
1١٫٤
1٣٫2
1٦٫1
1٦٫1
1٢٫٩
1١٫٩
٨٫1
٤
1٫2
1١١

 -٣السمات الديمغرافية
التوصيف السكاني
 -02قُدِّر عدد سكان سورينام يف عام  4101ب  530 071نسمة ،يعيش العدد األكرب من م
يف العاصـمة بارامـاريبو 465 453 :شخصـ ا وفانيكـا 45 045 :شخصـ ا ونيكـريي21 404 :
شخص ا .و يف عام  ،4101بين نسبة الذكور إ اإلنـاب مـن الفاـة العمريـة يف سـن اإل ـاب مـن
جممــو الســكان أنــه ل ي ـزال هنــاك زيــادة طفيفــة يف عــدد الــذكور .ونســبة الســكان يف الفاــة العمريــة
صفر 02-هي 4575 :يف املائة ويف الفاة العمرية  54-05هي 64 :يف املائة ويف العقد الست
هــي 475 :يف املائــة .أمــا نســبة الــذين جتــاوزوا  51عام ـ ا فقــد زادت مقارنــة بفاــة الــذين جتــاوزوا 61
عام ـ ا .ويف عــام  ،4112بلغ ـ النســبة  01770يف املائــة بينمــا وصــل إ  00724يف املائــة يف
عام  .4101ووفقا إلحصاء عام  ،4104يبلح عدد سكان سورينام  520 635نسمة .ومتوسط
()04
العمر املتوقع هو  6777عاما للرجال و 7074عاما للنساء.
__________

( )01املكتب العام لاحصائيات والبنك املركزي لسورينام.
( )00املرجع الساب .
( )04املرجع الساب .
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نسبة اجلنس

الذكور
اإلناب
المجموع

4104

471 644
470 114
٤٢1 ٦٣٨

4112

427 526
422 605
٢٩2 ٨2٩

4113

420 537
434 444
٢٨1 12٩

0451

075 505
074 244
٣٤٤ 2٢١

 -05لق ــد أدت اخلص ــائة البياي ــة وأمن ــاط الت ــوطن يف البل ــد إ تقس ــيم اتتم ــع إ حض ــري
ساحلي وريفي ساحلي وريفي دا لي ،خملفا تفاوتا يف تزويـد هـذه اتموعـة األ ـرية بسـبب البعـد
عن املركز أساسا.

 -٢الخلفية التاريخية

 -06اكتُشف الساحل الغريب ألقاليم غيانا ،الذي تشكل سورينام جزءا منه ،يف أوا ـر القـرن
اخلــام عشــر .وكــان الســكان األصــليون مــن هنــود أمريكــا ،الــذين ي ل ـ علــي م اليــوم الســكان
األصليون .وبعد عدة حمـاولت اسـتعمارية فاشـلة قـام سـا اإل ليـز والفرنسـيون ،اسـتو اهلولنـديون
علــى ســورينام يف عــام  .0667وكــان القتصــاد الزراعــي للمســتعمرة يقــوم علــى يــد عاملــة ر يصــة
باس ــتخدام العبي ــد ال ــذين جيلب ــون م ــن أفريقي ــا .وبع ــد إلغ ــاء ال ــرق يف ع ــام  ،0563أص ــب عم ــال
األرض يس ــتقدمون م ــن اهلن ــد وإندونيس ــيا والصـ ـ  .وب ــات أحف ــاد ه ــؤلء امل ــاجرون ه ــم ال ــذين
يشكلون اليوم اجلزء األكرب من سكان سورينام .ويف  45تشرين الثاين/نوفمرب  ،0475أصبح
سورينام دولة مستقلة دميقراطية وذات سيادة ،وانضم إ عدة صكوك حلقوق اإلنسان.
 -٤السمات الجتماعية والثقافية

(أ) معدل ُّ
التعلم والتعليم

 -07تبلــح نســبة النســاء املتعلمــات مــن الفاــة العمريــة  42-05عام ـ ا  44يف املائــة ،غــري أن
أوجـه التفــاوت اجلغ ـرايف كبــرية .ويبلــح معــدل الــتعلم يف املنــاط احلض ـرية  46يف املائــة ويف املنــاط
الريفيــة  51يف املائــة( .)03وهنــاك إ ــالا  76يف املائــة مــن األطفــال امللتحق ـ باملرحلــة األو مــن
التعليم البتدائي ن كانوا يف العام الساب ملتحق برو ة أطفال.
 -05اللتح ـ ـاق باملـ ــدار البتدائيـ ــة والثانويـ ــة 57 :يف املائـ ــة مـ ــن األطفـ ــال الـ ــذين التحق ـ ـوا
باملدرسة البتدائية هم يف سن السادسة من العمر .ورغـم إقـرار إلزاميـة التعلـيم قانونـ ا مـن السـابعة
إ  04عامـ ا ،فـ ن نسـبة التســايل مــن سـن الرابعــة إ  04عامـ ا مرتفعــة نســبي ا .ومثـة غالبيــة مــن
األطف ــال يف س ــن املدرس ــة البتدائي ــة امللتحق ـ ـ ب ــالتعليم حي ـ ـ بلغ ـ ـ نس ــبت م  45يف املائ ــة.
والتكــافؤ ب ـ اجلنس ـ يف مرحلــة التعلــيم البتــدائي يكــاد يصــل إ  ،0711ــا يــدل علــى عــدم
وجــود ف ـوارق ب ـ الفتيــات والفتي ــان امللتحق ـ بــالتعليم البت ــدائي .ومث ــة  74يف املائــة فق ــط م ــن
األطفــال الــذين أكمل ـوا بناــاو املســتوع األ ــري مــن التعلــيم البتــدائي الــذين انتقل ـوا إ املســتوع

__________

( )03الدراسة الستقصائية لعام  4101بش ن املؤشرات املتعددة قسب اتموعات.
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األول مــن التعلــيم الثانويــة ملواصــلة تعلــيم م .ويف مــرحل التعلــيم الثــانوي والعــايل ،ف ـ ن مشــاركة
الـ ـ ـ ــذكور منخفضـ ـ ـ ــة كث ـ ـ ـ ـريا مقارنـ ـ ـ ــة مبشـ ـ ـ ــاركة الفتيـ ـ ـ ــات ،حي ـ ـ ـ ـ يبلـ ـ ـ ــح مؤشـ ـ ـ ــر التكـ ـ ـ ــافؤ ب ـ ـ ـ ـ
اجلنس .)02(0742

(ب) الفقر
 -04لق ــد تراج ــع الحتم ــال املق ــدر عن ــد املول ــد بالوف ــاة قب ــل األربعـ ـ م ــن  4717يف املائ ــة
إ  7756يف املائــة يف الفــرتة  .4115-4111وفض ـالا عــن ذلــك ،جتــدر اإلشــارة إ أن نســبة
األمي ـ ـ مـ ــن الكبـ ــار قـ ــد تراجع ـ ـ مـ ــن  0375يف املائـ ــة إ  570يف املائـ ــة .وتراجع ـ ـ نس ـ ــبة
األشــخاا احملــروم مــن مســتوع معيشــي لئـ مــن  41735يف املائــة إ  470يف املائــة .وهــذا
التحســن العــام يــنعك يف الجتــاه التنــازيل ملؤشــر الفقــر البشــري يف فــرتة التقيــيم ،حي ـ تراجــع
من  0575يف املائة إ  573يف املائة(.)05

( ) الصحة
الوضع الصحي للسكان
 -41لقد أدع اخنفاض معدل اخلصوبة اإل ايل ،الذي سبق اإلشارة إليه هنفا ،والخنفـاض
الكبري يف معدل الوفيات العام إ زيادة معدل العمر املتوقع لسكان سورينام .وقد نتج عن ذلك
تغي ـريات يف توزيــع األعمــار وأســباب الوفــاة واإلصــابة بــاملرض عنــد ســكان ســورينام .ووفق ـ ا هلــذه
التغي ـريات ،فقــد زادت األم ـراض غــري املنقولــة الناشــاة عــن أم ـراض القلــب والش ـراي  ،ش ـ هنا ش ـ ن
احلصة النسبية جلميع أسباب الوفاة .ومـن املتوقـع أن يـؤدي تـواتر عوامـل ـر اإلصـابة إ زيـادة
كبرية يف اإلصابة باألمراض املزمنة يف السنوات املقبلة.
 -40وفيما يتعل باإلصابة باملرض ،ف ن معدل اإلصابة بالنسبة لنمـراض السـتوائية البسـي ة
ل يـزال مرتفع ـ ا مقرونـ ا بزيــادة يف األمـراض املنقولــة جنســي ا .وقــد لــوحا تراجــع يف معــدل اإلصــابة
بــاألمراض الـ ميكــن اتقالهــا بــالتمنيع .ويســتنتج أن ســورينام ،مثلمــا بينـ اإلحصــائيات املتعلقــة
بالوفيــات ب ـ الســكان ،ةــر مبرحلــة انتقاليــة ،مــع انتشــار بعــا األم ـراض املعديــة ال ـ تتواف ـ مــع
مرحلة إمنائية انتقالية.
 -44ويعىن ق ا الصحة اجلنسية واإل ابية بالعمليـات والويـائف والـنُظُم املتعلقـة بالنشـاط
اجلنسي واإل ايب يف يـع مراحـل احليـاة .ووفقـا لاحصـاء السـكاين لعـام  ،4112بلـح جممـو
السكان يف سن اإل اب ( 462 025 )24-05شخص ا ( 032 027رجـالا و044 566
امرأة) .وتتو تقدمي دمات تنظيم األسرة بشكل أساسي كل مـن مؤسسـة لـويب  ،Lobiوهـي
فــر مــن احتــاد دويل لتنظــيم األســرة ،وعيــادة األم وال فــل يف مستشــفى لنــدز  .Landsوتقتصــر

__________

( )02املرجع الساب .
( )05تقريــر عــام  4114عــن التقــدم احملــرز بش ـ ن األهــداف اإلمنائيــة لنلفيــة ،الصــادر عــن حكومــة
الصفحة .41
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ــدمات تنظــيم األســرة املتاحــة يف العيــادات التابعــة للمصــال الصــحية اإلقليميــة علــى تقــدمي
حبوب منع احلمل الـ ميكـن احلصـول علي ـا أيضـا مـن أي صـيدلية .وتعـد حبـوب منـع احلمـل
أسلوب تنظيم األسرة األكثر استعمالا .وجيري يف الوق احلا ر التحضري لت بي أداة منظمـة
الصحة العاملية لصناعة القرار بش ن تنظيم األسرة .ويف عام  ، 4114بلح متوسط عمر النسـاء
عنـ ــد الـ ــولدة األو  44737عام ـ ـ ا .وبلـ ــح متوسـ ــط معـ ــدل الـ ــولدات  4732مـ ــن األولد يف
عام .4114
خصائص الوفيات
 -43يف عام  ،4114ارتفع معدل وفيات الر ع لكل  0 111بن مقارنة مبا كان عليـه يف
عــام  4117وعــام  .4115ويف عــام  ،4114كــان معــدل العمــر املتوقــع  65772عامـ ا بالنســبة
للرج ـ ــال و 73771عامـ ـ ـا بالنس ـ ــبة للنس ـ ــاء .ويف الع ـ ــام نفس ـ ــه ،بل ـ ــح متوس ـ ــط العم ـ ــر لحتم ـ ــال
الوف ــاة  60767عام ـا بالنس ــبة للرج ــال و 65756بالنس ــبة للنس ــاء .وارتف ــع مع ــدل العم ــر املتوق ــع
بالنسبة للبالغ  51سنة للرجال والنساء على حد سواء.
المؤشرات على صعيد وفيات األطفال2١12-1٩٩١ ،

()06

 -42يســتعمل معــدل وفيــات األطفــال دون اخلامســة لقيــا احتمــال وفــاة ال فــل قبــل بلوغــه
ســن اخلامســة .وبلــح هــذا املعــدل  42لكــل  0 111مولــود حــي إ غايــة عــام  .4101ومنــذ
عام  ،4100تراجع هذا املعدل من  42يف عام  4101إ  0675يف عام .4104
 -45أمــا معــدل وفيــات الر ــع ،فيقــي احتمــال وفــاة ال فــل حــو قبــل بلوغــه عــام واحــد مــن
العمــر .وقــد ُســال اعتبــارا مــن عــام  4101اجتــاهت تنــازيل يف معــدل وفيــات الر ــع حي ـ تراجــع
من  4172لكل  0 111مولود حي إ  0276لكل  0 111مولود حي يف عام .4104
 -46ويف ع ـ ـ ـ ـ ــامي  4100و ،4104حص ـ ـ ـ ـ ــل تراج ـ ـ ـ ـ ــع يف وفي ـ ـ ـ ـ ــات األطف ـ ـ ـ ـ ــال دون اخلامس ـ ـ ـ ـ ــة
ووفيات الر ع.
4104 4100 4101 4114 4115 4117 4116 4115 4112 4113 4114 4110 4111 0445 0441

املؤشرات

41

 0-2مع ـ ـ ـ ــدل وفي ـ ـ ـ ــات
األطفال دون اخلامسة

30

 4-2معـ ــدل وفيـ ــات
الر ع

05 40٫0

43 42٫4 42٫7 42٫5 43٫4 44٫6 40٫7 47٫4

42 43٫3 44٫3

06٫5 07٫5

02٫6 05٫0 41٫2 04٫0 07٫4 04٫5 04٫0 41٫4 04٫4 04٫4 40٫0 05٫4 41٫4

__________

( )06قس ــم األوبا ــة  -مكت ــب الص ــحة العمومي ــة ،الدراس ــة الستقص ــائية الوطني ــة بشـ ـ ن املعلوم ــات الص ــحية  -وزارة
الصحة العمومية لسورينام.
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أرقام وفيات األمومة
السنة

0445
0446
0447
0445
0444
4111
4110
4114
4113
4112
4115
4116
4117
4115
4114
4101
4100
4104

()07

معدل وفيات األمومة

25٫4
24٫6
72٫0
55٫0
015٫2
053
052٫2
037٫2
042٫6
55٫3
005٫5
017٫2
052٫3
74٫4
044٫5
74٫0
54٫2
25٫4

الولدات احلية

5 707
4 343
01 742
01 440
01 022
4 512
4 707
01 055
4 632
4 164
5 657
4 300
4 764
01 011
4 744
4 704
4 713
01 407

وفيات األمومة

2
2
5
4
00
05
05
02
04
5
01
01
05
5
04
7
5
5

 -47وقد ش دت محلة الت عيم د احلصبة واحلمـرياء والسـعال الـديكي تقلبـات .فقـد زادت
محلة الت عيم هذه من  73يف املائة يف عام  4114إ  5577يف املائة يف عام  .4115وبلغ
التغ ية بالت عيم ملن هم دون  04ش را حنو  55يف املائة أثناء الفرتة .)05(4115-4112
 -45وقــد شــكل أم ـراض القلــب والش ـراي الســبب الرئيســي للوفــاة لعــدة ســنوات .واألكثــر
انتشارا مـن هـذه األمـراض هـي أمـراض الـدماغ والشـراي تلي ـا أمـراض احتبـا الـدم القلبيـة .وقـد
ُسال اجتاه ملحوظ حنو الرتاجع يف الوفيات من أمراض القلب والشراي مـن  4472يف املائـة يف
عــام  4115إ  4672يف عــام  .4114ولعــل ذلــك يُعــزع إ التقــدم ال ــجم احلاصــل يف جمــال
جراح ــة القل ــب والشـ ـراي يف س ــورينام يف األعـ ـوام اخلمس ــة املا ــية .ومع ــدلت الوفي ــات النا ــة

__________

( )07قسـ ـ ــم األوباـ ـ ــة  -مكتـ ـ ــب الصـ ـ ــحة العموميـ ـ ــة ،وزارة الصـ ـ ــحة العموميـ ـ ــة لسـ ـ ــورينام واملكتـ ـ ــب املركـ ـ ــزي لشـ ـ ــؤون
املواطن  4114 ،و 4101و 4100و.4104
( )05تقريــر عــام  4114عــن التقــدم احملــرز بش ـ ن األهــداف اإلمنائيــة لنلفيــة ،الصــادر عــن حكومــة وريــة ســورينام،
الصفحة .34
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عــن أمـراض القلــب والشـراي مرتفعــة عنــد الرجــال أكثــر ــا هــي عنــد النســاء .وتبـ إحصــائيات
اإلصـ ــابة بـ ــاملرض بسـ ــبباحتشـ ــاء عضـ ــلة القلـ ــب امل ـ ـ وذة مـ ــن املستشـ ــفيات األكادمييـ ــة عـ ــن
الفرتة  4101-4117أن الرجال أكثر ت ثرا من النساء ( 76يف املائة مقابل  42يف املائة).
 -44وكانـ ســورينام ت بـ فيمــا مضــى برناجمـا ناجعـا بشـ ن مكافحــة الســل ،أدع إ جعــل
حــالت اإلصــابة بالس ــل يف البلــد متدني ــة للغايــة .فوفق ـا للس ــال اخلــاا س ــذا الربنــامج ،بلغ ـ
حــالت الل ا ــة اإلجيابيــة مــن الســل  41حالــة لكــل  011 111شــخة .وبارتفــا اإلصــابة
بف ــريو نق ــة املناع ــة البشـ ـرية ،زاد ع ــدد ح ــالت اإلص ــابة بالس ــل م ــن  54حال ــة ( 41حال ــة
لك ـ ــل  011 111ش ـ ــخة) يف ع ـ ــام  0441إ  056حال ـ ــة ( 31حال ـ ــة لك ـ ــل 011 111
شخة) يف عام  ،4114مع اجتاه عام حنو فرط اإلصابة عند الرجال يف الفاة العمرية للبالغ .
()04

الوفيات السنوية في سورينام بحسب األسباب واألعمار2١11-2١١٢ ،
أسباب الوفاة الرئيسية

أمراض القلب والشراي
الرجال
النساء
أسباب ارجية
الرجال
النساء
األورام اخلبيثة
الرجال
النساء
الداء السكري
الرجال
النساء
فريو األيدز
الرجال
النساء
األمراض التنفسية احلادة
الرجال
النساء

4117

٨٢٨
254
366
٣٦٢
465
44
٣1١
063
027
1٨٩
55
010
1٢2
55
57
1١٣
63
21

4115
٨1٩
234
351
٣٩٨
301
55
٣٢٦
045
075
1٢1
40
51
12١
70
24
٢٩
24
31

4114

٨1٤
232
350
٢22
307
015
٣٤1
057
062
1٢٢
44
54
1١٦
57
24
٨٢
27
21

4101

٨٢١
255
355
٣٢٢
464
004
٣٢٦
055
040
222
004
013
11٩
75
22
11٣
67
26

4100

٢٦٢
205
342
٣٢٢
444
54
٣٩١
414
050
2٤1
040
031
1١٤
63
24
11٣
65
25

__________

( )04املكتب العام لاحصائيات ،إحصائيات خمتارة عن اجلنس .4103
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أسباب الوفاة الرئيسية

الت اب املسالك البولية
الرجال
النساء
تشمع الكبد وأمراض الكبد املزمنة
الرجال
النساء
التشوهات اخللقية
الرجال
النساء
التقي  ،فيما عدا األطفال حديثي الولدة
الرجال

4117

٢١
23
47
٣٢
32
21
40
-

4115
٤٨
35
41
٣٨
35
صفر
2٢
صفر
42
1٢
07

4114

٨٩
57
34
٣2
34
صفر
2٢
صفر
42
صفر
صفر

4101

4100

٢٣
٦٩
22
23
44
46
٦٣
٢٩
54
35
00
00
ل توجد
٢٩
ل توجد
40
ل توجد
47
ل توجد ٣٨
ل توجد 04

( ) اجلرمية والعدالة
السلطة القضائية :القضاة
 -31اجل ــاز القض ــائي حمك ــوم قانونيـ ـا بالق ــانون املتعلـ ـ بتنظ ــيم وتش ــكيل الس ــل ة القض ــائية
السورينامية ،وهو يت لف من قضاة ومدع عام  .ووفق ا للقانون املذكور هنف ا ،يتـو القضـاء يف
القضايا املدنية واجلنائية حماكم جزئيـة وحمكمـة العـدل ،باسـتثناء القضـايا الـ يع ـد في ـا بالقضـاء
ـالب
اجلنــائي إ قــاض ه ــر (املــادة  .)4وتتــويل القضــاء يف املســائل املدنيــة واجلنائيــة مشــاركةا ثـ ُ
حم ــاكم جزئيـ ــة ،تض ـ ـ لع مب مـ ــة احملـ ــاكم البتدائيـ ــة ،وحمكم ــة العـ ــدل ال ـ ـ تعمـ ــل عمـ ــل حمكمـ ــة
الســتاناف .وتتــو حمكمــة العــدل أيض ـ ا القض ــاء يف القضــايا اجلنائيــة املرفوعــة ــد األش ــخاا
الــذين يتقلــدون مناصــب سياســية( )41ويف املنازعــات بـ مــويفي الدولــة والدولــة .وحمكمــة العــدل
ه ــي اإلدارة الـ ـ حتك ــم س ــل ة النظ ــام القض ــائي وتت ـ لف م ــن رئ ــي ونائ ــب الـ ـرئي وع ــدد م ــن
األعضــاء أقصــاه  21عض ـوا( .)40ويعمــل يف حمكمــة العــدل أيض ـ ا مــد ا عــام واثن ـ مــن احملــام
العــام وقلــم احملكم ــة ،و ــيع م معين ــون مــن قبــل ال ـرئي (املــادة  .)34ووفق ـ ا ل ـرئي احملكم ــة
بالنيابــة ،هنــاك حاليـا  06قا ــيا يف حمكمــة العــدل الســورينامية .وجيــري حاليـا تقــدمي دورة تدريبيــة
اص ــة ب ــاملويف القض ــائي املت ــدرب ( )44لص ــال القض ــاة ال ــذين يتول ــون م ــام م يف املس ــتقبل،
والذين يتوقع تعيين م يف غضون ثالب سنوات.

__________

 4117املعـ ــدل للقـ ــانون املتعل ـ ـ ب ـ ـ جراءات عـ ــزل مويـ ــف عمـ ــومي ،املـ ــادة (04أ)

( )41قـ ــانون  47هب/أغس ـ ـ
(.)S.B. 2007 #101
(ُ )40عدِّل القانون املتعلـ بتنظـيم وتشـكيل السـل ة القضـائية السـورينامية يف  30هذار/مـار  .4114وقـد تقـرر رفـع
العدد األقصى ألعضاء حمكمة العدل يف سورينام من  05إ  21عضوا.
( )44عنوان هذا التدريب باهلولندية هو " ،"RAIOوتسميته الكاملة هي "."Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding
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السلطة القضائية :المدعون العامون
 -30تنة املادة  3من القانون املتعل بتنظيم وتشكيل السل ة القضائية السورينامية على أن
ـام لــدع حمكمــة العــدل ،وكبــري املــدع العــام واملــدع العــام
املــدعي العــام واحملــاميَـ العـ َ
ونـواب املــدع العــام مكلفــون ب نفــاذ القـوان  ،وإقامــة الــدعاوع بشـ ن اجلـرائم اجلنائيــة املقدمــة
إ حمكم ــة الع ــدل وإ احمل ــاكم احمللي ــة ،وإنف ــاذ ي ــع األحك ــام الـ ـ تصـ ـدر ع ــن ه ــذه احمل ــاكم.
واملدعي العام حملكمة العدل ملزم بتلبية يع األوامـر الـ يتلقاهـا أثنـاء ارسـته عملـه مـن الـرئي
أو من ج ة أ رع نيابة عن الرئي (املادة  .)2ووفق ا للمدعي العام ،هناك حاليـ ا  40عضـوا يف
مكتب النيابة العامة.
المحامون
 -34األشخاا املدربون يف القانون الذين يستوفون املت لبات احملددة مـن قبـل رئـي حمكمـة
العدل ميكن م ارسة احملاماة لدع حمكمة العدل .ويشـرف الـرئي علـى مـن الـر ة للمحـام
ومراقبة أنش ت م ،وفرض النضباط علي م ،فضالا عن حتديـد زي ـم امل ـين (املـادة  23مـن قـانون
تنظ ـ ــيم وتش ـ ــكيل الس ـ ــل ة القض ـ ــائية الس ـ ــورينامية) .ووفق ـ ـا ألمان ـ ــة نقاب ـ ــة احمل ـ ــام يف س ـ ــورينام،
هناك  025حمامي ا مساالا لدع النقابة.

باء -هيكلية الدولة الدستورية والسياسية والقانونية
 -1شكل الحكومة
 -33أصـ ــبح سـ ــورينام مسـ ــتعمرة تابعـ ــة ململكـ ــة هولنـ ــدا يف عـ ــام  .0667وتشـ ــكل أول
وعق ــدت أول انتخاب ــات عام ــة يف البل ــد يف
أحـ ـزاب سياس ــية بع ــد احل ــرب العاملي ــة األو بقلي ــل ُ
عام  .0424ويف عام  ،0452نال سورينام استقاللا ذاتيا من لكـة هولنـدا ،ويف  45تشـرين
الثاين/نوفمرب  0475نال الستقالل ب ريقة سلمية .وت لفـ احلكومـات قبـل وبعـد السـتقالل
من حتالفات من أحزاب سياسية خمتلفة ،منظمة إ حد كبري على أسا إثين.
 -32ويف  45ش ــباط/فرباير  ،0451وق ــع انق ــالب عس ــكري أزاو احلكوم ــة املدني ــة املنتخب ــة
ب ريق ـ ـ ــة ش ـ ـ ــرعية .وحكمـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــورينام ديكتاتوري ـ ـ ــة عس ـ ـ ــكرية إ غاي ـ ـ ــة  45تشـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/
نوفمرب  ،0457مرة أ رع من  42كانون األول/ديسمرب  0441إ  42أيار/مايو .0440
وكان يسود سورينام ،يف فرتة الثمانينات ،عدم احرتام الدولة الدستورية وانت اكات ـرية حلقـوق
اإلنسـ ــان وحـ ــرب مدمـ ــة يف أرا ـ ــي ا الدا ليـ ــة وتـ ــدهور كبـ ــري يف القتصـ ــاد .وقـ ــد عـ ــا املسـ ــار
الــدميقراطي الــذي بــدأ رمسيـ ا يف كــانون الثاين/ينــاير  0455مــن النقــالب العســكري الثــاين الــذي
وقع يف  42كانون األول/ديسمرب  .0441ويف أيار/مايو ُ ،0440حكمـ سـورينام مـرة أ ـرع
من قبل حكومة مدنية منتخبة ب ريقة دميقراطية.
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 -35وقــد وقع ـ ســورينام ،منــذ القــرن الثــامن عشــر ،حت ـ ت ـ ثري القــانون الرومــاين والقــانون
الكنس ــي والق ــانون الع ــام والق ــانون اهلولن ــدي الق ــدمي (اجلرم ــاين) .ويف ع ــام  ،0564ج ــرع س ــن
القانون املدين يف سورينام عن طري التقن واسـتنادا إ النظـام التشـريعي اهلولنـدي .وعمـالا مببـدأ
املواءمة ،جرت مواءمة القانون الساري املفعـول يف سـورينام مـع قـانون املسـتعمر اهلولنـدي .وةلـك
سورينام حالي ا نظام قانون مدين.
 -36وأصــبح ســورينام وريــة مســتقلة يف  45تشـرين الثــاين/نوفمرب  ،0475وبــدأ العمــل
بدستور ورية سورينام .ونص املادة الثانيـة مـن املـواد اإل ـافية لدسـتور عـام  0475علـى أن
تكتس ـ ــب ي ـ ــع النص ـ ــوا التش ـ ـ ـريعية الس ـ ــابقة لالس ـ ــتقالل و ـ ــع ق ـ ـ ـوان س ـ ــورينام .ويف 45
ش ــباط/فرباير  ،0451أط ــاو انق ــالب عس ــكري باحلكوم ــة الدميقراطي ــة أعقب ــه ق ـرار ا ــذه النظ ــام
العســكري الــذي أفــرزه النقــالب ب عــادة العمــل بدســتور عــام  .0475ويف عــام  ،0457وبعــد
استفتاء شعجم ،أُقر دستور جديد يتكون يف معظمه من أحكام دستور ما بعـد السـتقالل .وبعـد
إد ال تعديالت طفيفة يف عام  ،0444ل يزال دستور عام  0444ساري املفعول.
 -37والدستور احلايل جلم ورية سورينام ،الذي يت لف من  056مـادة ،صـدر يف عـام .0457
وهذا الدستور ،الذي صـيح أثنـاء احلكـم العسـكري ،أُقـر بالسـتفتاء يف  31أيلول/سـبتمرب .0457
وعدل الدستور يف عام  .0444وينة الدستور علـى أن سـورينام دولـة دميقراطيـة تقـوم علـى سـيادة
ُ
الشعب واحرتام وكفالة احلقوق واحلريات األساسية .ونظام احلكم رئاسي مع إشراف برملاين.
 -2الديمقراطية واألحزاب السياسية والنظام النتخابي
 -35الســل ة التش ـريعية ةارس ـ ا اجلمعيــة الوطنيــة واحلكومــة مع ـ ا .وتعــرض احلكومــة سياســت ا
الجتماعية القتصادية وهنا ا السياسي على اجلمعية الوطنية إلقراررا.
 -34وفض ـالا عــن ذلــك ،يشــرف اجلمعيــة الوطنيــة علــى عمــل احلكومــة مســت دي ا بالدســتور.
ويبلح عدد أعضاء اجلمعية الوطنية  50عضوا خيتـارون بـالقرتا احلـر والسـري لوليـة مـد ا ـ
سنوات ،وفقا لنظام التمثيل النسجم .وأثناء اجللسـة األو للامعيـة الوطنيـة ،الـ يتعـ أن تنعقـد
يف غضــون  31يوم ـ ا مــن إج ـراء النتخابــات ،تنتخــب اجلمعيــة رئيس ـ ا ونائــب رئيس ـ ا .وتضــع
اجلمعية بنفس ا نظام ا الدا لي الذي جيب أن يصدر يف شكل مرسوم حكومي.
 -21وسورينام دميقراطية دستورية ،برئي تنتخبه الغرفة األوحد املتمثلـة يف اجلمعيـة الوطنيـة أو
تنتخب ــه اجلمعي ــة الش ــعبية املتح ــدة األوس ــع املتمثل ــة يف اجلمعي ــة الوطني ــة ( 50عضـ ـوا) واألعض ــاء
املنتخب يف اهلياات التمثيلية اإلقليميـة ،وهـي جمـال املقاطعـات ( 016أعضـاء) واتـال احملليـة
( 737عضـ ـوا) .وتتـ ـ لف اجلمعي ــة الش ــعبية املتح ــدة م ــن  542عضـ ـوا .والـ ـرئي ه ــو قائ ــد دول ــة
وري ــة س ــورينام ورئ ــي احلكوم ــة ورئ ــي جمل ـ الدول ــة وجملس ـ ا األم ــين .وال ـرئي ه ــو القائ ــد
األعلــى للقـوات املســلحة ،واملســؤول عــن السياســة اخلارجيــة وعــن الن ــوض بالتنميــة وتعزيــز النظــام
الدويل .و تار اجلمعية الوطنية الـرئي ملـدة ـ سـنوات وهـي الـ حتاسـبه .ويـديل الـرئي عنـد
تنصيبه بالقسم احملدد سلف ا أمام اجلمعية الوطنية.
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سنوات .ومثة ،منذ عام  ،0446حـ انتخبـ أول امـرأة
وجترع النتخابات كل
ُ -20
رئيســة للربملــان ،حتســن م ــرد مــن حي ـ عــدد النســاء يف املناصــب الربملانيــة .غــري أن هــذا العــدد
تراجع يف عام .4101
()43

أعضاء البرلمان بحسب الولية ونوع الجنس
الفرتة

0440-0457
0446-0440
4111-0446
4115-4111
4101-4115
4105-4101

نو اهلياة التشريعية

اجلمعية الوطنية
اجلمعية الوطنية
اجلمعية الوطنية
اجلمعية الوطنية
اجلمعية الوطنية
اجلمعية الوطنية

الرجال
27
25
23
20
35
22

المجموع النسبة املاوية

النساء

٤1
٤1
٤1
٤1
٤1
٤1

2
3
5
01
03
7

5
6
06
41
45

()42

أعضاء الحكومة بحسب الولية ونوع الجنس
الرجال
نو اهلياة التشريعية
الفرتة
0440-0457
0446-0440
4111-0446
4115-4111
4101-4115
4105-4101

جمل
جمل
جمل
جمل
جمل
جمل

الوزراء
الوزراء
الوزراء
الوزراء
الوزراء
الوزراء

06
05
05
07
02
06

النساء

0
–

4
3
3
0

توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية بحسب األحزاب
احلزب
Mega Combinatie
A Combinatie
Volks Alliantie
Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid
Nieuw Front
Broederschap en Eenheid in de Politek

المجموع

1٢
1٨
2١
2١
1٢
1٢

6
صفر
01
05
05

فرتة النتخابات

عدد املقاعد

4101
4101
4101
4101
4101
4101

عدد األحزاب أو التوليفات السياسية الوطنية المعترف بها
السنة
4101

__________

( )43تقرير عام  4114عن التقدم احملرز بش ن األهداف اإلمنائية لنلفية ،الصادر عن حكومة
( )42املرجع نفسه.
16

النسبة املاوية

43
5
6
–

02
4

عدد األحزاب
4

ورية سورينام.
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 -٣الهيكل القانوني
 -24ينقسم قانون سورينام إ قانون عام وقانون اا ويتخـذ شـكل نظـام مقـنن .ويسـتمد
اإلطــار القــانوين معظــم أحكامــه مــن الدســتور وهــو يتـ لف أساسـ ا مــن القــانون العــام واإلج ـراءات
املدنيــة والقــانون املــدين والقــانون اجلنــائي واإلجـراءات اجلنائيــة .وهــرم الــنُظُم القانونيــة لســورينام هــو
علــى حنــو الرتاتبيــة التاليــة :التفاقيــات الدوليــة دســتور وريــة ســورينام ق ـوان الدولــة ق ـرارات
الرئي مراسيم الدولة املتفرعة عن قوان الدولة املراسيم الوزارية املتفرعة عن قوان الدولة.
 -23وميثــل دســتور ســورينام القــانون الــوطين األمس ــى يف البلــد .وهــو يضــبط وحيــدد س ــل ات
أج ــزة الدولــة الرئيســية .وجيــب أن تكــون يــع الــنُظُم والق ـوان األ ــرع متوائمــة مــع الدســتور،
وإل كان باطلة ولغية.
 -22وجتسـد ديباجــة الدسـتور ــمان احـرتام مبـادا احلريــة واملســاواة والدميقراطيـة ،فضـالا عــن
حقوق البشر وحريات األساسية .وحيدد الفصالن اخلام والساد من الدستور خمتلف احلقوق
واحلريات األساسية ،وكـذلك كيفيـة محايت ـا .وتـنة املـادة  01مـن الدسـتور علـى أنـه "حيـ لكـل
شخة ،يف حالة انت اك حقوقـه وحرياتـه ،أن ينظـر قـاض مسـتقل وحمايـد يف شـكواه بشـكل نزيـه
وعلين يف غضون فرتة زمنية معقولة".
 -25ويب الفصل احلادي عشر منه أن السل ة التشـريعية ةارسـ ا اجلمعيـة الوطنيـة واحلكومـة
مع ا .ويب الفصل الثال عشر ،اجلزء  ،4والفصـل احلـادي والعشـرون ،علـى التـوايل ،أن السـل ة
التنفيذية هي من صالحيات الرئي واحلكومات احمللية.
 -26ويتناول الفصل اخلام عشر السل ة القضائية واملكلف سـا ،مثـل رئـي ونائـب رئـي
حمكمة العدل العليا ،والقضاة ،والنائب العام واملدع العام .
 -27وميك ـ ــن الق ـ ــول إ ـ ــالا إن حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان واحلري ـ ــات األساس ـ ــية مكفول ـ ــة ومص ـ ــونة
مبقتضى الدستور.
 -25ويعــرتف قــانون ســورينام بســل ت خمــولت إقامــة العــدل يف البلــد :احملكمــة احملليــة ،وهــي
حمكمة الدرجة األو  ،وحمكمة العدل العليا ،وهي حمكمة الستاناف (املادة  34مـن الدسـتور).
وتقــر ســورينام أيض ـا بال تصــاا القضــائي األصــلي حملكمــة العــدل لــدول اجلماعــة الكاريبيــة يف
تفســري معاهــدة تشــاغواراما املنقحــة وبال تصــاا القضــائي حملكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق
اإلنسان يف تسوية املنازعات.
 -24ولل يكــل األساســي حلقــوق اإلنســان امل بـ يف وريــة ســورينام مكــون قــانوين ومكــون
مؤسس ــية يف هن معـ ـ ا .ويش ــمل املك ـ ِّـون الق ــانوين اللـ ـوائ التنظيمي ــة الدس ــتورية والقـ ـوان الوطني ــة
األ ــرع لســورينام ،وكق ـوان املعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة .أمــا املكـ ِّـون املؤسســي ،فيت ـ لف مــن
مؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية وهليات دولية وإقليمية معنية ققوق اإلنسان.
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 -٢العضوية في منظمات إقليمية
منظمةةة األمةةم المتحةةدة ،منظمةةة الةةدول األمريكيةةة ،جماعةةة دول أمريكةةا ال تينيةةة ومنطقةةة
البحر الكاريبي ،اتحاد أمم أمريكا الجنوبيةة ،السةوق المشةتر ة لبلةدان المخةروج الجنةوبي،
الجماعة الكاريبية
 -51ت يت صياغة هذه الوثيقة األساسية املشرتكة يف سياق عضوية سورينام يف األمم املتحدة.
وقــد أصــبح ســورينام عضــوا يف األمــم املتحــدة يف عــام  0476وصــدق علــى معظــم اتفاقيــات
حقوق اإلنسان.
 -50وتع ـ ــد منظم ـ ــة ال ـ ــدول األمريكي ـ ــة أق ـ ــدم منظم ـ ــة إقليمي ـ ــة يف الع ـ ــا حيـ ـ ـ أنش ـ ــا يف
عــام  0425بــالتوقيع علــى ميثــاق املنظمــة يف بوغوتــا ،الــذي د ــل حيــز التنفيــذ يف كــانون األول/
ديس ـ ــمرب  .0450وج ـ ــرع تعديل ـ ــه لحقـ ـ ـ ا مبوج ـ ــب بروتوك ـ ــول ب ـ ــوين هي ـ ــر  ،املوق ـ ــع علي ـ ــه يف
عــام  0476وبــدأ س ـريان مفعولــه يف شــباط/فرباير  0471وبروتوكــول كارتا ينــا دي إنــديا ،
املوقــع عليــه يف عــام  0455وأصــب ســاري املفعــول يف تشـرين الثــاين/نوفمرب  0455وبروتوكــول
مان ــاغوا ،املوق ــع علي ــه يف ع ــام  0443وأص ــب س ــاري املفع ــول يف ك ــانون الثاين/ين ــاير 0446
وبروتوك ـ ـ ــول واشـ ـ ـ ــن ن ،املوق ـ ـ ــع عليـ ـ ـ ــه يف ع ـ ـ ــام  0444وأصـ ـ ـ ــب س ـ ـ ــاري املفعـ ـ ـ ــول يف أيلـ ـ ـ ــول/
سبتمرب  .0447وأصبح سورينام عضوا يف منظمة الدول األمريكيـة يف عـام  0476وصـدق
أيضا على املعاهدات الرئيسية هلذه املنظمة.
 -54ويف  43شــباط/فرباير  ،4101اجتمــع قــادة أمريكــا اجلنوبيــة يف قمــة جمموعــة ريــو الثالثــة
والعشـ ـرين يف بالي ــا دي ــل ك ــارمن ،كوينتان ــا رو ،باملكس ــيك ،وق ــرروا إنش ــاء منظم ــة ل ــدول أمريك ــا
اجلنوبيــة والبحــر الكــاريجم .ومباــرد و ــع ميثــاق هــذه املنظمــة ،تشــكل اجلماعــة رمسي ـا يف ةــوز/
يولي ــه  4100يف قم ــة عق ــدت يف كاراك ــا  .سيش ــكل ه ــذا اإلط ــار املنت ــدع الرئيس ــي للح ـ ـوار
السياسي هلذه املن قة.
 -53والجتمــا األول لــوزراء الثقافــة يف اعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومن قــة البحــر الكــاريجم
املعق ــود يف ع ــام  4103ج ــرع اإلع ــداد ل ــه ب ــالتزامن م ــع املنت ــدع التاس ــع عش ــر ل ــوزراء الثقاف ــة
واملــويف املكلف ـ بالسياســات الثقافيــة يف أمريكــا الالتينيــة ومن قــة البحــر الكــاريجم .وســورينام
عضو يف اعة دول أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكاريجم.
 -52وق ــد انض ــم س ــورينام إ جتم ــع أمريك ــا الالتيني ــة التا ــاري املع ــروف باس ــم ‘الس ــوق
املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب‘ وأصبح عضوا منتسبا فيه.
 -55وتشــكل جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومن قــة البحــر الكــاريجم جمموعــة للتوافـ واحل ـوار
غري امللزم وتت لف من يع بلدان أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكاريجم ،وهي دف إ حتقي
التواف بش ن خمتلف املو وعات ال ت رو يف املن قة .وسورينام عضو أيض ا يف هذه اتموعة.
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 -56واحتاد أمـم أمريكـا اجلنوبيـة هياـة حكوميـة دوليـة صـمم علـى شـاكلة الحتـاد األورويب.
وهذه اتموعة ال تعرف باسـم احتـاد أمـم أمريكـا اجلنوبيـة تعمـل عمـل منتـدع التفاعـل بـ قـادة
دول اتموعة وتؤدي دور احملفل للرتويج للتاارة فيمـا بـ بلـدان املن قـة .وترأسـ سـورينام هـذه
املنظمة عامي  4103و.4102
 -57ويف ع ــام  ، 0445أص ــبح س ــورينام عض ــوا ك ــامالا يف الس ــوق والقتص ــاد املوح ــدين
للاماع ــة الكاريبي ــة .ويشـ ــكل ه ــذا اإلط ــار اس ـ ـرتاتياية إمنائي ــة متكامل ــة و ـ ــع تص ــوره أثنـ ــاء
الجتمــا العاشــر ملــؤةر رلســاء حكومــات اجلماعــة الكاريبيــة املعقــود يف ةوز/يوليــه  0454يف
غراند أنسي ،بغرينادا.
 -٤العتراف بالمنظمات غير الحكومية
 -55يتع على أي شخة أو جمموعـة أشـخاا يؤسسـون هياـة أو منظمـة أو مؤسسـة ويرغبـون
وريــة ســورينام،
يف أن يعــرتف هلــم بصــفت م تلــك قانوني ـ ا أن ينــالوا ذلــك الع ـرتاف بق ـرار مــن رئــي
أو أن يكون الت سي بناءا على نظام أساسي خمتوم من قبل موثِّ ومسال لدع الغرفة التاارية.

ثانياً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -القبول بقواعد حقوق اإلنسان الدولية
 -1التفاقيات والبرتو ولت الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان
 -54حالة التصديقات:

GE.14-22920

-0

الع ــد ال ــدويل اخل ــاا ب ــاحلقوق القتص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــة.0466 ،
انضمام يف 0476/04/45

-4

الع ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدويل اخل ـ ـ ــاا ب ـ ـ ــاحلقوق املدني ـ ـ ــة والسياس ـ ـ ــية .0466 ،انض ـ ـ ــمام
يف 0476/04/45

-3

التفاقيـ ــة الدوليـ ــة للقضـ ــاء علـ ــى يـ ــع أشـ ــكال التمييـ ــز العنصـ ــري.0465 ،
استخالف يف 0452/3/05

-2

اتفاقيـ ــة القضـ ــاء علـ ــى يـ ــع أشـ ــكال التمييـ ــز ـ ــد امل ـ ـرأة .0474 ،انضـ ــمام
يف 0443/3/0

-5

اتفاقية حقوق ال فل .0454 ،تصدي يف 0443/3/0

-6

الربوتوكـ ــول ال تيـ ــاري لتفاقيـ ــة حقـ ــوق ال فـ ــل املتعل ـ ـ ب ش ـ ـراك األطفـ ــال يف
النزاعات املسلحة .4111 ،توقيع يف 4114/5/01
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-7

الربوتوكــول ال تيــاري لتفاقيــة حقــوق ال فــل املتعلـ ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية .4111 ،تصدي يف 4104/5/05

-5

الربوتوكول ال تياري امللح بالع د الدويل اخلاا باحلقوق املدنية والسياسية،
املتعل باللتماسات الفردية .0466 ،انضمام يف .0476/04/45

 -2اتفاقيات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان وبالمجالت ذات الصلة
 -61حالة التصديقات
-0

اتفاقية الرق 0446 ،املعدلة يف  .0455انضمام يف 0474/01/04

-4

التفاقي ـ ــة التكميلي ـ ــة إلب ـ ــال ال ـ ــرق والنخاس ـ ــة وال ـ ــنظم واملمارس ـ ــات الش ـ ــبي ة
بالرق .0456 ،استخالف يف 0474/01/04

-3

التفاقي ــة التكميلي ــة لقم ــع جرمي ــة الفص ــل العنص ــري واملعاقب ــة علي ــا.0473 ،
انضمام يف 0451/6/3

-2

نظـ ـ ـ ــام رومـ ـ ـ ــا األساسـ ـ ـ ــي للمحكمـ ـ ـ ــة اجلنائيـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة .0445 ،انضـ ـ ـ ــمام
يف 4115/7/05

-5

اتفاقيـ ـ ــة األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة ملكافحـ ـ ــة اجلرميـ ـ ــة املنظمـ ـ ــة عـ ـ ــرب الوطنيـ ـ ــة،4111 ،
والربوتوك ـول املكمل ـ هلــا اخلــاا مبكافحــة ريــب امل ــاجرين عــن طري ـ الــرب
والبحر واجلو ،واخلاا مبنع وقمع ومعاقبة الجتار باألشخاا ،و اصة النساء
واألطفال .،انضمام يف 4117/5/45

-6

التفاقيــة املتعلق ــة بو ــع الالجا ـ  ،0450 ،وبروتوكــول ع ــام  0467امللح ـ
سا .استخالف يف .0475/00/44

 -٣اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 -60حالة التصديقات:
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-0

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم  44بشـ ن العمـل اجلـربي .0431 ،انضـمام
يف 0476/6/05

-4

اتفاقيـ ــة منظمـ ــة العمـ ــل الدوليـ ــة رقـ ــم  57بش ـ ـ ن احلريـ ــة النقابيـ ــة ومحايـ ــة ح ـ ـ
التنظيم .0425 ،انضمام يف 0476/6/05

-3

اتفاقيـة منظمــة العمــل الدوليـة رقــم  015بشـ ن إلغـاء العمــل اجلــربي.0457 ،
انضمام يف 0476/6/05

-2

اتفاقي ــة منظم ــة العم ــل الدوليـ ـة رق ــم  035بشـ ـ ن ت ــوفري احلماي ــة والتسـ ـ يالت
ملمثلي العمال يف املؤسسات .انضمام يف 0476/6/05
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-5

اتفاقيـ ـ ـ ــة منظمـ ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ــل الدوليـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم  055بش ـ ـ ـ ـ ن السـ ـ ـ ــالمة والصـ ـ ـ ــحة
امل نيت  ،0450 ،والتفاقية رقم  00بش ن ح التامـع (الزراعـة).0440 ،
انضمام يف 0476/6/05

-6

التفاقيــة رقــم  03بش ـ ن اســتخدام الرصــاا األبــيا (يف ال ــالء).0440 ،
انضمام يف 0476/6/05

-7

التفاقيـ ــة رقـ ــم  02بش ـ ـ ن الراحـ ــة األسـ ــبوعية (الصـ ــناعة) .0440 ،انضـ ــمام
يف 0476/6/05

-5

التفاقي ــة رق ــم  07بشـ ـ ن التع ــويا ع ــن حـ ـوادب العم ــل .0445 ،انض ــمام
يف 0476/6/05

-4

التفاقيـ ـ ــة رقـ ـ ــم  04بش ـ ـ ـ ن املسـ ـ ــاواة يف املعاملـ ـ ــة (التع ـ ـ ــويا عـ ـ ــن ح ـ ـ ـوادب
العمل) .0445 ،انضمام يف 0476/6/05

 -01التفاقية رقم  24بش ن تعويا العمال (إصابات العمل) (منقحة).0432 ،
انضمام يف 0476/6/05
 -00التفاقيـ ـ ــة رقـ ـ ــم  47بش ـ ـ ـ ن إثبـ ـ ــات ال ـ ـ ــوزن علـ ـ ــى األمحـ ـ ــال الكبـ ـ ــرية املنقول ـ ـ ــة
بالسفن .0444 ،انضمام يف 0476/6/05
 -04التفاقي ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم  64بش ـ ـ ـ ن أحك ـ ـ ــام الس ـ ـ ــالمة (البن ـ ـ ــاء) .0437 ،انض ـ ـ ــمام
يف 0476/6/05
 -03التفاقية رقم  55بش ن إدارات التوييف .0425 ،انضمام يف 0476/16/05
 -02التفاقي ــة رق ــم  42بشـ ـ ن ش ــروط العم ــل (العق ــود العام ــة) .0424 ،انض ــمام
يف 0476/6/05
 -05التفاقية رقم  45بش ن محاية األجور .0424 ،انضمام يف 0476/6/05
 -06التفاقيـ ــة رقـ ــم  010بش ـ ـ ن اإلجـ ــازات مدفوعـ ــة األجـ ــر (الزراعـ ــة).0454 ،
انضمام يف 0476/6/05
 -07التفاقي ــة رق ــم  016بش ـ ن الراح ــة األس ــبوعية (التا ــارة واملكات ــب).0457 ،
انضمام يف 0476/6/05
 -05التفاقي ــة رق ــم  004بشـ ـ ن احل ــد األد للس ــن (ص ــيادو الس ــمك).0454 ،
انضمام يف 0476/6/05
 -04التفاقيــة رقــم  005بش ـ ن املســاواة يف املعاملــة (الضــمان الجتمــاعي).0464 ،
قبل الفر (ز) ،انضمام يف 0476/6/05
GE.14-22920
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 -41التفاقية رقم  035بش ن ثلي العمال .0470 ،انضمام يف 0476/6/05
 -40التفاقية رقم  051بش ن إدارة العمل .0475 ،انضمام يف 0476/6/05
 -44التفاقية رقم  050بش ن عالقات العمل يف اخلدمة العامة .0475 ،انضـمام
يف 0450/4/44
 -43التفاقي ــة رق ــم  050بشـ ـ ن وك ــالت الس ــتخدام اخلاص ــة .0447 ،انض ــمام
يف 0446/6/5
 -42التفاقي ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم  052بشـ ـ ـ ـ ـ ن املفاو ـ ـ ـ ــات اجلماعي ـ ـ ـ ــة .0450 ،انض ـ ـ ـ ــمام
يف .4116/2/04
 -٢اتفاقيات جنيف والمعاهدات األخرى المتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي
 -64حالة التصديقات:
-0

اتفاقيات جنيف األربعة .0424 ،استخالف يف 0476/01/03

-4

الربوتوكـ ـ ــول اإل ـ ـ ــايف األول لتفاقيـ ـ ــات جنيـ ـ ــف األربعـ ـ ــة .0477 ،انضـ ـ ــمام
يف 0455/04/06

-3

الربوتوكـ ـ ـول اإل ـ ــايف الث ـ ــاين لتفاقي ـ ــات جني ـ ــف األربع ـ ــة .0477 ،انض ـ ــمام
يف 0455/04/06

-2

الربوتوكـ ــول اإل ـ ــايف الثال ـ ـ لتفاقيـ ــات جنيـ ــف األربعـ ــة .4115 ،انض ـ ــمام
يف 4103/6/45

-5

اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية .0474 ،انضمام يف 0443/2/4

-6

اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية .0443 ،انضمام يف 0447/2/45

-7

اتفاقية حظر األلغام املضادة لنفراد .0447 ،انضمام يف 4114/5/43

-5

التفاقية بش ن املرتزقة .0454 ،انضمام يف .0441/5/01

 -٤اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية
 -63حالة التصديقات:
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-0

التفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان .0464 ،انضمام يف 0457/04/00

-4

اتفاقي ـ ــة البل ـ ــدان األمريكي ـ ــة ملن ـ ــع التع ـ ــذيب واملعاقب ـ ــة علي ـ ــه .0455 ،انض ـ ــمام
يف 0457/04/00
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-3

الربوتوكـ ــول اإل ـ ــايف لالتفاقيـ ــة األمريكيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان املتعل ـ ـ بـ ــاحلقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية .0455 ،انضمام يف 0441/4/45

-2

اتفاقيـ ــة البلـ ــدان األمريكيـ ــة ملنـ ــع العنـ ــف ـ ــد امل ـ ـرأة واملعاقبـ ــة عليـ ــه والقضـ ــاء
عليه .0442 ،انضمام يف .4114/4/04

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -1التشريعات
مقدمة
 -62حقــوق اإلنســان حمميــة مبقتضــى الدســتور والقـوان األ ــرع املتصــلة مباــالت معينــة.
و وري ــة س ــورينام دولـ ـ ة دميقراطي ــة تق ــوم عل ــى س ــيادة الش ــعب وعل ــى احـ ـرتام وكفال ــة احلق ــوق
واحلريات األساسية.
 -65وتنة املادة  013من الدستور على أن التفاقيات مـع دول أ ـرع أو منظمـات قائمـة
عل ــى أس ــا الق ــانون ال ــدويل يربم ــا الـ ـرئي أو ت ــربم حتـ ـ س ــل ته ،ويص ــدق علي ــا الـ ـرئي إن
احتاج ـ إ تصــدي  .وحت ـال هــذه التفاقيــات إ اجلمعيــة الوطنيــة يف أقــرب وق ـ كــن ولــن
يُصدَّق علي ا ولن تد ل حيز التنفيذ إل بعد موافقة اجلمعية الوطنية علي ا.

 -66وفضـ ـالا ع ــن ذل ــك ،ت ــنة امل ــادة  015عل ــى أن أحك ــام التفاقي ــات املش ــار إلي ــا يف
املــادة  ،013ال ـ ميكــن أن تســري مباشــرة علــى اجلميــع ،تكتســب الصــفة اإللزاميــة اعتبــارا مــن
ت ــاريخ ص ــدورها .وت ــنة امل ــادة  016عل ــى أن األنظم ــة القانوني ــة الس ــارية املفع ــول يف وري ــة
سورينام ل تن ب علـى التفاقيـات الـ د لـ حيـز التنفيـذ قبـل أو بعـد سـن تلـك األنظمـة ،إن
كان هذا الت بي يتعارض مع األحكام ال تسري مباشرة على اجلميع.
 -67ويو الفصل الرابع من الدستور "املبادا الدولية" وينة يف مادته  7علـى لـة أمـور
من ا ( )0تقـر وريـة سـورينام قـ الـدول يف تقريـر املصـري والسـتقالل الـوطين علـى أسـا مـن
املساواة والسيادة واملصلحة املشرتكة ،وحترتم ذلـك احلـ ( )2تعمـل وريـة سـورينام علـى تعزيـز
التض ــامن والتع ــاون م ــع الش ــعوب األ ــرع ملكافح ــة الس ــتعمار والس ــتعمار اجلدي ــد والعنصـ ـرية
واإلبــادة اجلماعيــة وللكفــاو مــن أجــل التحريــر الــوطين والســلم والتقــدم الجتمــاعي ( )5تعمــل
وريــة ســورينام علــى تعزيــز املشــاركة يف املنظمــات الدوليــة مــن أجــل التعــايش الســلمي والســالم
والتقدم للبشرية.
 -65ويش ــري الفص ــل اخل ــام م ــن الدس ــتور إ احلق ــوق واحلري ــات الشخص ــية .ويتن ــاول ه ــذا
الفصل مبادا شو مكرسة يف اتفاقيات دولية حلقوق اإلنسان ،مثل :املساواة وعدم التمييز على
أســا املولــد أو اجلــن أو العــرق أو اللغــة أو الــدين أو األصــل أو التعلــيم أو العتقــاد السياســي
أو الو ــع القتص ــادي أو األو ــا الجتماعي ــة أو أي اعتب ــار ه ــر (امل ـ ـواد  01و 00و)04
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واحلقـ ــوق واحلري ـ ــات ،مث ـ ــل :السـ ــالمة البدني ـ ــة والعقلي ـ ــة والنفسـ ــية (امل ـ ــادة  )4واحل ـ ـ يف احلي ـ ــاة
(املادة  )02واحلرية والسالمة الشخصية (املادة  )06واحرتام اخلصوصية واحلياة األسرية وحرمة
البي ـ ـ والشـ ــرف والسـ ــمعة (الفقـ ــرة  0مـ ــن املـ ــادة  )07وس ـ ـرية املراسـ ــالت واملكاملـ ــات اهلاتفيـ ــة
والربقيــات (الفقــرة  3مــن املــادة  )07وحريــة ال ــدين وفلســفة احليــاة (املــادة  )05وحريــة ال ـرأي
والتعبري عن الـرأي (املـادة  )41وحريـة التامـع السـلمي وتكـوين اجلمعيـات (املـادة  )41وحريـة
التظاهر (املادة .)40
 -64ويتن ـ ــاول الفص ـ ــل الس ـ ــاد م ـ ــن الدس ـ ــتور احلق ـ ــوق واللتزام ـ ــات الجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة
والقتصادية .ومن ذلك املبادا التالية ال ة احلقوق واحلريات.
 -71احل ـ يف العمــل يف يــروف إنســانية وهمنــة وصــحية ،واحل ـ يف تلقــي أجــر عــن العمــل،
وحظر العمل القسري أو اإللزامي ،واحلرية النقابية ،وحقوق النقابات ومنظمي املشاريع التااريـة،
واحل ـ يف اإل ـراب (امل ـواد  42و 46و 47و 45و 44و 05و 31و 30و 34و ،33وكــذلك
املادة  05من الفصل اخلام ).
 -70واحل يف التمتع املري بامللكية وحظر نز امللكية ،إل أن يكـون للمصـلحة العامـة ،وفقـا
للقواعد ال ينة علي ا القانون ومقابل تعويا مضمون (املادة  )32ومحاية األسرة ،والن وض
بال فولة ،وح املرأة العاملـة يف إجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر (املادتـان  35و )36واملسـاواة بـ
الرجــل واملـرأة أمــام القــانون (الفقــرة  4مــن املــادة  )35واحلـ يف الصــحة (املــادة  )36واحلـ يف
التعلـيم البتـدائي اتـاين وواجـب الدولـة كفالــة الفـرا للحصـول علـى التعلـيم يف املسـتويات كافــة
واملسارة يف البح العلمي ويف اإلبدا الثقايف (املادتان  35و.)34
 -2سبل النتصاف
 -74تكفل املادة  01من الدستور احل لك فرد ،يشعر أن حقوقـه وحرياتـه قـد انت كـ  ،يف
أن يتو قاض مستقل ونزيه النظر يف شكواه ب مانة ويف جلسة علنية يف غضون م لة معقولة.
 -73وت ــنة امل ــادة  00م ــن الدس ــتور عل ــى ع ــدم ج ـواز حتوي ــل أي ش ــخة دون رغبت ــه ع ــن
القا ي الذي ع للنظر يف قضيته .وتتو سل ات سورينام دائمـا إنفـاذ األحكـام الـ تصـدرها
السل ات القضائية.
 -72وإذا يكــن الشــخة را ــيا بــالقرار الصــادر عــن احملكمــة البتدائيــة أو بعــد جلوئــه إ
خمتلف ج ات السلم اإلداري ،ميكنه عندئذ الستاناف لدع حمكمـة العـدل العليـا ،الـ تقـوم يف
هذه احلالة أيض ا مقام حمكمة اخلدمة املدنية.
 -75وعــالوة علــى ذلــك ،ميكــن القــول إن الضــمانات املنصــوا علي ــا يف املــادت  01و00
ويف الفقرة  4من املادة  06من الدستور م بقة يف الوق احلا ر.
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 -76وتكفــل املــادة  04مــن الدســتور حـ كــل فــرد يف احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة ،يف
ح حي ملن يعانون فاقة مالية احلصول على معونة قانونية "جمانية" ،ول أقل من املعونة القانونيـة
ال تدفع الدولة مصاريف ا.
 -77وتتضمن لوائ تنظيمية منفصلة أحكاما تنظم سـبل حصـول األفـراد العـاجزين ماليـا عـن
دفع تكاليف التقا ي على املساعدة القانونية.
 -75وتــدفع احلكومــة تكــاليف احملــام هلــؤلء األف ـراد .وفض ـالا عــن ذلــك ،أوجــدت احلكومــة
إدارة اصة لدع وزارة العدل والشرطة ،هي وحدة الرعاية القانونية ،تعىن بتقدمي املشورة القانونية
لنشــخاا الــذين ل يســت يعون دفــع التكــاليف القانونيــة .و ــتم هــذه الوحــدة بشــكل أساســي
ب ائفة من املسائل املدنية (عقود اإلجيار ،شؤون التوييف ،شؤون قانون األسرة كالتبين واحلضانة
وتغيري السم ،إخل).
 -74ولتخفيــف الوط ـ ة علــى مــن يعــانون الفاق ــة املاليــة ،تعكــف وزارة العــدل والشــرطة عل ــى
اســتحداب بع ــا األســاليب اجلدي ــدة .وم ــن ذلــك تقل ــية اإلج ـراءات اإلداريــة للحص ــول عل ــى
املعونة القانونية إ حد كبري .وتويل احلكومة أرية هلذه املس لة.
 -٣محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
 -51لقد صدرت أربعة أحكـام ـد سـورينام مـن حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان،
وكان ـ يف قضــية ألويبيتــوي  ،Aloeboetoeوقضــية غانغــارام بانــدي  ،Gangaram Pandayوقضــية
مويوانــا  ،Moiwanaوقضــية ســامعاكا لــو  .Samaaka Losففيمــا يتعلـ بقضــية مويوانــا ،تعك ـف
الدولة على و ع تشريع مناسب للمو ـع وإجـراءات إداريـة واإلجـراءات األ ـرع الالزمـة لكفالـة
حق ــوق امللكي ــة املتص ــلة باألق ــاليم التقليدي ــة ألفـ ـراد جمتم ــع املويوان ــا ،وه ــو م ــا يش ــمل احلق ــوق يف
األرا ــي .واملو ــو يســو بعــد نظــرا ملــا يتســم بــه مــن تعقيــد .ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال أن
قبيلــة مــن الســكان األصــلي يف قريــة ألفونســدورب ،بــالقرب مــن قريــة مويوانــا مــارون ،تــدعي أن
من قة مويوانا تابعة إلقليم ا القبلي التقليدي .وفيما يتعل ققوق اتتمعات القبليـة واألصـلية يف
األرا ي ،ف ن سورينام بصدد بذل ج ود حثيثة إلجياد احلل األمثل من أجـل امتثـال قـرار حمكمـة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية سامعاكا لو وتنفيذه.

جيم -اإلطار الذي يجري التحرك فيه لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -1مكتب حقوق اإلنسان
 -50بـالرغم مــن عـدم اســتيفاء شـروط املؤسســة الوطنيــة حلقـوق اإلنســان وفقـا ملبــادا بــاري ،
نصب وزارة العدل والشرطة مكتبا حلقوق اإلنسان يعىن بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان واألحكام
ال تصدر عن هياات حقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل واإلقليمي.
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 -54وهذا املكتب مسؤول أيض ا عن الدعم القانوين يف القضـايا املتعلقـة ققـوق اإلنسـان الـ
تثار يف احملافل اإلقليمية والدولية .وتشرف وزارة العدل والشرطة أيضـا علـى مكتـب األم وال فـل،
يف ح تشرف وزارة الشؤون الدا لية على مكتب شؤون اجلنس .
 -2نشر صكوك حقوق اإلنسان
 -53معظم معاهدات األمم املتحدة مرت ة إ اللغة الرمسية يف سورينام ،وهـي اهلولنديـة .ويف
جامعــة أنتــون دي كــوم الســورينامية ،يتلقــى ال لبــة حما ـرات يف يــع التفاقيــات ال ـ انضــم
إلي ا سورينام تقريبا .ويعد اتتمع املدين أيضا أحد األطراف الفاعلة الـ تسـ م يف نشـر صـكوك
حقوق اإلنسان.
 -٣توعية الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين بحقوق اإلنسان والبرامج التثقيفية
 -52تعــد مسـ لة التثقيــف والتــدريب يف حقــوق اإلنســان شــرطا أساســيا لتعزيــز ومحايــة حقــوق
اإلنســان .وتســاعد راب ــات األمــم املتحــدة يف تعزيــز حقــوق اإلنســان يف أوســاط ال لبــة واملعلمـ
يف املـدار العليـا وتـوعيت م ســذه املسـ لة .وقـد أدرجـ مسـ لة حقـوق يف جامعـة أنتـون دي كــوم
السورينامية كمادة إلزامية لل لبة الذين يشمل برناجم م مادة القـانون الـدويل العـام كمـادة أساسـية
ول لبة اإلدارة العامة .ويتلقـى املويفـون العموميـة وغـريهم مـن امل نيـ التـدريب بانتظـام يف قـانون
حق ــوق اإلنس ــان ،وم ــن ه ــؤلء عل ــى س ــبيل املث ــال مويف ــو إنف ــاذ الق ــانون والعس ــكريون وحـ ـرا
الساون وغريهم من املويف يف شو الوزارات.
 -٢تعزيز مساعي التوعية بحقوق اإلنسان من خ ل وسائط اإلع م
 -55حري ــة التعب ــري وحري ــة الص ــحافة مكفولت ــان مبقتض ــى الص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان
ودستور سورينام معا .وتسلط الصحافة وغريهـا مـن وسـائط اإلعـالم الضـوء بانتظـام علـى مسـائل
م مــة متعلقــة ققــوق اإلنســان يف ســورينام وتضـ لع بــدور حيــوي يف تيســري إجـراء حـوارات عامــة
عن هذه املسائل .ويستخدم اتتمع املدين وسائط اإلعالم أيضـ ا إلدرا مسـائل حقـوق اإلنسـان
يف برامج النقاشات العامة.
 -٤دور المجتمع المدني ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية
 -56يض ـ لع اتتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك املــدافعون عــن حقــوق اإلنســان ،بــدور رئيســي يف
إعم ــال حق ــوق اإلنس ــان يف س ــورينام وق ــد س ــاهم إ ح ــد كب ــري يف إرس ــاء الدميقراطي ــة والرف ــاه يف
اتتمــع الســورينامي .وتعمــل املنظمــات غــري احلكوميــة علــى تعزيــز التنــو  ،ونشــر املعرفــة ،وإذكــاء
احل ـوار يف السياســات واألولويــات ،وتقــدمي مقرتحــات يف املشــاورات العامــة ،والخن ـراط يف العمــل
الت وعي ،وعلى تعزيز الوئـام الجتمـاعي .وقـد جـرع ،يف العديـد مـن احلـالت ،إدرا مسـائل يف
برامج شو بناءا على مبادرات ا ذ ا ج ات يف اتتمع املدين.
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 -٦مخصصات الميزانية والتجاهات
 -57لقــد ُعممـ مسـ لة حقــوق اإلنســان يف يــع جمــالت اإلدارة العامــة .لــذا فـ ن التمويــل
اخلاا ققوق اإلنسان لي مرصودا بصورة حمددة من امليزانية الوطنية وإمنـا يظ ـر ـمن جمموعـة
كبرية من البنود ،مثل التعليم والرعاية الصحية وإدارة احملاكم.
 -55وتو ـ ــع التقـ ــارير واملراس ـ ــالت الوطنيـ ــة اخلاص ـ ـة قق ـ ــوق اإلنسـ ــان يف اإلطـ ــارين ال ـ ــدويل
واإلقليمي حت إشراف وزارة العدل والشرطة ووزارة الشؤون الجتماعية ووزارة الشؤون الدا لية.

دال -عملية اإلب غ على الصعيد الوطني
 -54لقـ ــد صـ ــاغ سـ ــورينام تقاريرهـ ــا الوطنيـ ــة ووثيقت ـ ــا األساسـ ــية املشـ ــرتكة وفق ـ ـ ا للمبـ ــادا
التوجي يــة ال ـ حــدد ا األمــم املتحــدة يف هــذا الصــدد .وقــد شــارك يف عمليــة صــياغة التقــارير
الوطني ــة ع ــدة وزارات ،فضـ ـالا ع ــن اتتم ــع امل ــدين .ويف ع ــام  ،4104ض ــع س ــورينام لعملي ــة
الستعراض الدوري الشامل.
 -41وقدم سـورينام عـدة تقـارير وطنيـة إ جلنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـري واللانـة املعنيـة
ققوق اإلنسان وجلنة حقوق ال فـل واللانـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ـد املـرأة وجلنـة احلقـوق
القتصادية والجتماعية والثقافية.

ثالثاً -تنظيم جهود الحكومة لتعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز
 -40إن وريــة ســورينام ملتزمــة مببــادا ميثــاق األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة .وتقــوم
سياسة سورينام على عدم التمييز ومكافحة التمييز العنصري.
 -44وحيــدد دســتور ســورينام اإلطــار الــذي تســتند إليــه سياســت ا ملكافحــة التمييــز العنصــري .وقــد
ُسن قوان إلنفاذ عملية تعزيز مبدأ عدم التمييز ومساواة املواطن والرعايا األجانب أمام القانون.

 -43و وريـ ــة سـ ــورينام دولـ ــة دميقراطيـ ــة ذات سـ ــيادة قام ـ ـ علـ ــى أسـ ــا اح ـ ـرتام الكرامـ ــة
اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات.

 -42ومثلمــا ذُكــر يف تقــارير ســابقة ،وأكدتــه اللانــة يف مالحظا ــا اخلتاميــة ،فقــد أُدر تعريــف
التمييز العنصري الوارد يف التفاقية يف القانون اجلنائي لسـورينام ودسـتورها ،الـذي يـنة يف مادتـه 5
بو وو ل لب فيه على أنه "ل جيوز التمييز د أي شخة بسبب املولد أو اجلـن أو العـرق أو
اللغة أو الدين أو التعليم أو الرأي السياسي أو الو ع القتصادي أو ألي اعتبار ه ر".
 -45ويف امل ــادة  ،046ي ــنة الق ــانون اجلن ــائي عل ــى أن املقص ــود ب ــالتمييز العنص ــري ه ــو أي
تفرقــة أو تقييــد أو تفضــيل يكــون الغــرض منــه أو مالُــه إب ــال أو إعاقــة إق ـرار أو ةتــع أو ارســة
احلقــوق اإلنســانية واحلريــات األساســية ،علــى قــدم املســاواة ،يف اتــالت السياســية والقتصــادية
والجتماعية والثقافية أو أي جمال ه ر من جمالت احلياة العامة.
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 -46وتتنــاول م ـواد أ ــرع مــن الفصــل اخلــام والســاد مــن الدســتور احلقــوق األساســية،
دون تفرقة ب األفراد ،مبينة أن يع األفراد سواسية يف احلقوق.
 -47وعم ـالا باملــادة األو مــن اجلــزء الثــاين مــن الدســتور ،اعتمــدت الدولــة عــدة ق ـوان تب ـ
جمالت التفرقة أو التقييد ب املواطن وغري املواطن  .فقانون النتخابات على سبيل املثال مين
ملواطين سورينام فقط ح التصوي والرتش للمناصب احلكومية واإلدارية العليا.
 -45فــاملواطنون هــم الــذين ميكــن أن ينتخب ـوا لعض ـوية اجلمعيــة الوطنيــة ولعض ـوية اجل ــاز القضــائي
واجل از التنفيذي .وهذه القوان متماشية مع التفاقية ول تعترب من قبيل التمييز العنصري.
 -44وينظم قانون اجلنسية واملواطنة السورينامي مس لة حصـول األفـراد علـى اجلنسـية واملواطنـة
وكيفيـ ــة جتنيس ـ ـ م .ول مييـ ــز القـ ــانون ـ ــد أي جنسـ ــية بعين ـ ــا بـ ــل يـ ــنة علـ ــى القواعـ ــد/املعايري
املو ـوعية الـ يتعـ علـى الشـخة اسـتيفالها قبـل حصـوله علـى اجلنسـية السـورينامية .واسـتنادا
إ الدستور ،ف ن من اجلنسية السورينامية ل بد أن يكون مبوجب قانون من اجلمعية الوطنية.
 -011وتب املادة  046مكررا من القانون اجلزائي السورينامي املقصود من التمييز ،وهو يـع
أمشــال التفرقـة والســتبعاد والتقييــد والتفضــيل الـ يكــون اهلــدف من ــا أو قــد يرتتــب علي ــا إب ــال
أو إعاقــة إقـرار أو ةتــع أو ارســة احلقــوق اإلنســانية واحلريــات األساســية ،علــى قــدم املســاواة ،يف
اتالت السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية أو أي جمال ه ر من جمالت احلياة العامة.
 -010وتنة املادة  075من القانون اجلنائي على معاقبة أي شـخة يتعمـد إهانـة وحتقـري جمموعـة
مــن النــا  ،علن ـا أو شــفاهة أو كتابــة أو بالصــور ،ل لشــيء إل بســبب ع ـرق م أو ديــن م أو أســلوب
عيش م ،بالسان ملدة أقصاها سنة واحدة وتغرميه مببلح أقصاه  0 111دولر سورينامي.
 -014وت ــنة امل ــادة (075أ) م ــن الق ــانون اجلن ــائي عل ــى معاقب ــة أي ش ــخة حي ــرض ،علن ـ ـا
أو شفاهة أو كتابة أو بالصور ،على كراهيـة أشـخاا أو ميـار ةييـزا ـد أشـخاا أو يتصـرف
بعن ــف إزاء أش ــخاا أو تلك ــات أش ــخاا ،بس ــبب ع ــرق م أو دي ــن م أو أس ــلوب عيش ـ ـ م،
بالسان ملدة أقصاها سنتان وتغرميه مببلح أقصاه  4 111دولر سورينامي.
 -013ويتميز سكان سورينام بتعدد أعراق م وبتعدد أدياهنم .وبذلك يكتسي التعـايش السـلمي بـ
خمتلــف اتموعــات اإلثنيــة أريــة كــربع لســتتباب ال م نينــة يف البلــد .ولــذلك يتضــمن القــانون اجلنــائي
أحكام ـا تعتــرب أي ســلوك ميكــن أن يــؤدي إ التح ـريا العنصــري أو الــديين فع ـالا جنائي ـا يقــع حت ـ
طائلة العقاب .وترد األحكام سذا اخلصوا يف املادت  075و(075أ) املشار إلي ما أعاله.
 -012ول توج ــد يف البل ــد أي ــة حال ــة م ــار في ــا أش ــخاا س ــلوكا عنيف ـ ـا إزاء أش ــخاا ه ـ ـرين
ل لشيء إل لنتمائ م العرقي أو اإلثين أو الـديين .وتعمـل السـل ات علـى إنفـاذ احلظـر علـى ـاب
الكراهية بصرامة ،ذلك أن ال رابات العرقية الواقعة يف املن قة إمنا تؤكد رورة هذا اإلجراء.
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