PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME
Telefoon: (597)420102

e-mail: secretariaat@presidént.gov.sr
Aan:

De Voorzitter van
De Nationale Assemblee,
Mw. Drs. Jennifer Simons
Onderwerp:
Aanbieding Ontwerpwet houdende goedkeuring van
de "Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen Regering
van de Republiek Suriname en de Regering van het Koninkrijk
Marokko"

kenmerk: secpres/1080/18
juli 2018
Paramaribo,

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u, krachtens de artikelen 103 en 104 van de Grondwet, voor behandeling
door De Nationale Assemblee toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de
bijbehorende Memorie van Toelichting, alsmede de documenten waarop de Ontwerpwet
betrekking heeft.
Indien De Nationale Assemblee de voorkeur geeft aan een stilzwijgende goedkeuring
van deze Overeenkomst, dan vemeem ik zulks gaame van u en verzoek ik u om in dat
geval de bijgevoegde Ontwerpwet als ingetrokken te beschouwen.

De President van de Republiek Suriname,

cc

Vicepresident
Minister Buitenlandse Zaken
Secretaris van de Staatsraad

wr liíratk ...................................................,
houdende goedkeuring van de "Algemene
Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Regering van de Republiek Suriname en
de Regering van het Koninkrijk van Marokko"
•

ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAMEi
In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op 2 november 2017
te Rabat, Marokko, ondergetekende "Algemene Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het
Koninkrijk van Marokko» aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te
ónderwerpen, welke goedkeuring ingevolge Eu-tikel 104 lid 1 van de Grondwet van
de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend.
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assernblee,
bekrachtigd onderstaande wet;
,'•

Astikel 1
De op 2 november 2017 te Rabat, Marokko onderSetekende "Algemene
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en
de Regering van het Koninkrijk van Marokko" wordt goedgekeurd.
Artikel
1. Deze wet wordt afgekondigd in het Staatsblad van. de Republiek Suriname.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging.
3. De Minister belast met de zorg voor het buitenlan.ds beleid is belast met de
uitvoering van deze wet.

Gerven

.

ararriaribo,

DESIRÉ D. BOUTERSE
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houdende goedkeuring van de "Algemene
Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Regering van de Republiek Suriname en
de Regering van het Koninkrijk van Marokko"
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MEMORIE VAN TOELICHTD1G

De op 2 november 2017 té Rabat, Marolcico ondergetekende "Overeenkomst
tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het
Koninkrijk van Marokko betreffende de Algemene Samenwerldng" beoogt de
bilaterale betrekkingen te ve'rstetken .op het gebied van economils6e, téchnische,
wetenschappeliike en culturele sam.enwerking op basis van het respecteren van
. de beginselen van gelijkheid in rechten en wederzijdse vOordelen, van nietinrnenging in binnenlandse aangelegenheden, nationale soevereiniteit en
territoriale integriteit..
Op basis van deze Overeçnkomst •is het mogelijk de samenwerldng té facSiteren
tussen verschillende eConomische, wetenschappelijke, technische 'en cultdrele
instellingen en mede de uttwisseling van ervaringen en infórmatie op
relevante gebieden te stimuleren.
Voorts biedt deze Overeenkomst de mogelijkheid de samenwerking op de
volgende gebieden aan te moedigen. landbouw, visserij, commercie, handel,
industrie, gezondheid, toerisme, cultuur, onderwijs, opleiding, milieu en
duurzame ontwikkeling.
Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening a,an het bepaalde in
artikel 104 lid. 1 van de Grondwet van de Republiek: Suriname.

Paramtaribo, de

Dg#SIRk D. BOUTERSE
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ALGEMENE SAMENWERKINGS9VEREENIÇOIVIST
TUSSEN
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME
EN
DE REGERING VAN IIET KONINKRI
—JK VAN MAkOKKO

De Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het Koninkrijk Marokkó, hierna
genoemd de "Overeenkomstsluitende Partijen".
Wensend de bilaterale betrekkingen op het gebied van economische, technische,
wetenschappelijke en culturele samenwerking te versterken op basis van het respeeteren van de
beginselen van gelijicheid ín rec.hten en wederzijdse voordelen, van net-inmenging in
binnenlandse aangelegenheden, nationale soevereiniteit en terrftoriale integriteit,
Bewustzijnde van de noedzaak om een nieuw tijdperk yran vooruitgang en samenwerking voor
beide landen te beginnen donr middei van sociale en economische ontwikkeling,-Bewustziinde van de noodzaak oun de grenzen van vriendschap en broederschap tussen
volkeren van de twee ianden verder te versterken.
Komen hierbij alsvolgt ovaieen:

Artikel
De Overeenkomstsliiitende Partijen zullen dragen tot de wederzijdse ontwikkeling van hun, landen
donr de economische, wetenschappelijke, technische en cultutele samenwerking c bevorderen.

c,
Artikel 2
1. De Overeenkomstsluitende Partien zullen de sàrnenwerking, faci1itren tussen verschillercie
economische, wetenschappelijke, technische en culturele instellinFn en zullen ook de
uitwisseling van ervaringen ri informade op alle relevante gebieden stimulcrén. In ij1Opzicht
zullen de Overeenkomstsluitenclz Partijen de samenwcrking op-de volgende gehieden
aanínoedigen: Iandtxuw,.-Asserij, conwiercie. handel, industrie, gezondheid toerisme, cultuur,
onderwijs, opleiding, railieu en cidurzfune ontwikkeling.
2. De Overeenkomststuittnde Partijcn zdllen, onderiing overeenkorner., identifiperen en, indien
nodigi nieuwe samenwerkingsgebied,ffil ter adnyul!ing van de in lid I genoemde gebieden.

•

Artikel 3

In het koder van de tenuitvaerleiging van de bepalingen van dec Algemene Samenwerkingsovereenkomst, zullen de Overkornstsluitende Partijen specifieke Overeenkomsten sluiten op
arzonderlijke gebieden, indien noodzakelijk.

Artikel 4
De implententatie, de voortzetring en de oriéntatie van deze Algernene Samenwerkingsovereenkomst tussen de twee landen zai worden uitgevoerd door de Gezamenlijke Bilaterale
Commissie, die door de Partijen wordi opgericht, die afwisselend in Rabat en Paradiaribo wordt
gehouden.
Sub-cpmmissies- kunne.n, indien nodig, worden opgericht teneindè een specifiek sal'penwerkingsgebied tussen de twee landen te overwegen.
Het niveaut de samenstelling en de dara om de Gezamenlijke Bilateraie Commi5sie bijeen te
roepen, zullen gezarnenlijk ‘vorden vastgesteld door de Partijen.

Artikei
Elk geschil dat mog oortvloeienuit de interpreWie ofuhvoering van deze Algemene
Surnenwerkingsovereenkomst, wordt door middel van onderhandeb,gen wsseri de Partijen
vr:erldschappelijk opgelost.

Artikel 6
Deze Algerwrie Sarunwerkingsovereenkomst kan te allen tijde wederzijds schriftelijk worden
gewifrigd via diplornatieke kanalen van de Overkomstsluitende Partijen. De wijzigingen zu:len
in werking :reden in overeenstemming met Artikel 7.

Artikel 1
De72 Algemene SarnowerkíngsoYerçenkomst treedt ín werking op de, datum waarop de
Overeenkonastsluitende Partijen elkaar in kennis stellen van de volttouiing van de vereiste
interne formaliteiten verelst voor dat doel in elk land.

Deze Aigernene Samenwerkingsovereenkomst Iiiijft van kracht vuor een periode van vijf (05)
jaar en zal automatisch worden verlengd voor soortgelijke perioden, tenzij door een van de
Overeenkornstsluitende Partijen wordt beèiindigd, na schriftelijke opzegging van een
opzegtermijn van zes maanden.

Gedaan ir Rabat, Marokko op 2 novernber 2011, iwn twee originele exernpiaren in de
Nederlandse, Arabisc:ie en Engelse taal. In geval van verschil interpretatie zal de Eng,else tekst
Nealeren.

Voor de Regering van
de Rep abliek Suriname
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Yldiz Pollack- eig e
Minister van uit1anfIe Za ken

Voor de ,,erm .a-tihet
Koninkri van Maro Iktb\
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Nasser Bo irita
Ministerv n Buitenktndse Zaken
en Interna ionale Sarten» erking

GENERAL COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAM.E
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO

The Government óf the Republic of Suriname and the Government of the Kingiot f Morocco
hereinafter reférred to as "the Contractin Parties".
Desir!ng tz) istrengther, bilateral relttions in thef1d ofeconomic, technical, seientitk and cultural
cooperetion or the basis of the respect of the principles ofequal ity in rights and mutual advantages,
of non .interference in internaJ affairs, nationai sovereig,nty and territorial integrity.
Being aware of the necessity to:start a new era of progress and cooperation for both countrks
tluough social and econornic develownent,
Berig conscious of the reed to finthert.,trengthen the bounds of friery1ship and fraternity betwcen
tht peeples of the two courbies,

ihreby ogree as folow:

Arrille 1 '
The Cont! azting Parties..shall cont:ibuie to the rnutual development,ofthir countries•by promoliiig
eeenoinic,
tneltnizal and z-iilturral çooperalion.

Artiele 2
I . The Contracting Parties sha.11 facilithte cooperation arnong different econornic, scientific,
teehnical and cultural Institutions and shall also encourage exthange of experienees and
information in all relevant fiekIs. In this regard the Contracting Parties shall encourage
agriculture, fisheries, comrnercial, ade, industry,
cooperation in the following
tiealth, tok!rism, cuiture, education, training, environment and sustainable dewlopment.
2. The Contracting Parties shall, by mutual agreement. identify as and when necessary new
areas of cooperation to complement those already identified in paragraph 1.
Article 3
Within the framework of the implementation of the provisions of this General Agreemenf of
Cooperation, the Contracting Parties shaii conclude specífic Agreements in particular tields, when
nuessary.

Artiele 4
The implemcntation, follow-up and orientation of this General Agreement of Cooperation
conciuded between the two countries shall be undertaken by the Joint Bilaterai Comm`ission to be
estaMshed by the Parties whic1i will be held altemately at Rabat and Pargúnaribo.

, Sub-commissions may be set up, xvhen necessary, in order to consider a particular field of
cooretation betwezni the two countries.
The level, composition and the datcs to convne the Joitit Bilateral Commission shali be jointly
fixed by the Parties.

Art;ele 5
Any dispute that may arise from the interpretation or implementation of this General Agreement
of Cooperation shall b amicably resoived by negotiations between the Parties.

Article 6
T1i3 General Agreernent of Cooperation may be amended by mutual written through diplomatic
charg;els ,)f the Contrecting PRrties ar any time. The amendments. will enter into foree in
aecordance with Articie 7.

Artkie 7
This General Agreement orcooperation shall com into foree on the date the Contracting Parties
nolify each other of the completion ofihe internal formalities required for that purpose in each
country.
This (ienerai Agreenient of Coopention will remaiti in force for a peciod of five In5) years arld
will be automaticallyr'enewed thr similar periods unless terminated by one of the Contracting
Parties, after giv'ng a six months"notice in writing.

Doile at Rabw, Morocco, on Novemter 2, 2017, in two original copies in Duteli, Arabic and
English language. 1n case of divergence of intetwetation, the English text will prevzifi.

For the Government of
the Rtiut.1ic of Surrname

of Foreign Affairs

For,the Government of
the Kingdom of Morocto
•

Nasser I urita
Minister f Foreign Affairs and
International Coopo'ration

