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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ يف الفترة من  شرةادية ع احل، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٦  املعقودة يف التاسعة   اجللسة    يف سنغافورة واسُتعرضت احلالة يف     .٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
سنغافورة السفري املتجول يف وزارة اخلارجية، الـسيد أونـغ           وترأس وفد    .٢٠١١مايو  /أيار

املعقودة الثالثة عشرة    يف جلسته    سنغافورةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . كينغ يونغ 
  .٢٠١١مايو / أيار١٠ يف
لس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        اختار جم  ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  . إسبانيا والبحرين وجيبويت:سنغافورةلتيسـري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  ل وفقاًو  -٣

  : سنغافورةاحلالة يف
ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاًع ــرةوفق  )أ(١٥  للفق

(A/HRC/WG.6/11/SGP/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/11/SGP/2) )ب(١٥ للفقرة وفقاً
 )ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً موجز أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان              )ج(

A/HRC/WG.6/11/SGP/3)و Corr.1.(  
آيرلندا، ا سلفاً   هت عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعد       فورةسنغاوأحيلت إىل     -٤

وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وكندا، والتفيا،         
وهـذه  . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وناميبيا، والنرويج، وهولنـدا         

  .الستعراض الدوري الشامللية ا املوقع الشبكي اخلارجي آلاألسئلة متاحة على

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أكدت سنغافورة، يف بياهنا االفتتاحي، أهنا ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها              -٥

وأضافت أن السنغافوريني أصبحوا اليـوم      . ة شعبها  لتحسني معيش   جهيداً وأهنا بذلت جهداً  
وأوفر فرصة وأكثـر    وأطول عمراً وأفضل سكناً  وأفضل اطالعاً  تواصالً وأوثق    تعليماً أحسن

  .١٩٦٥ياتية مما كان عليه احلال عند االستقالل يف عام احليارات واخل حظاً من التكرمي
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 قـد حتقـق يف تـاريخ         هائالً ماً، فإن تقد  وإذا كان باب التحسني ال يزال مفتوحاً        -٦
  . التقدم على بعض املبادئ األساسية واملترابطة هذاوقد قام. سنغافورة القصري نسبياً

املوازنة بني خمتلـف أنـواع    و. فاحلقوق تعين الواجبات ضمناً   . أول تلك املبادئ التوازن     -٧
 من واجب كل واحد، فإنه      فإذا كان التقيد مبعيار عاملي حلقوق اإلنسان      . احلقوق أمر ال مفر منه    

  .ال ميكن فصل تأويل احلقوق وإعماهلا عن سياقهما االجتماعي، ومها يتطوران بتطور اجملتمع
فتحقيق الوئام االجتماعي يف سنغافورة، بصفتها      . واملبدأ الثاين هو ترتيب األولويات      -٨

يل له لبقائها   دولة صغرية ومتعددة األعراق ومكتظة بالسكان، أساس حيوي وال بد          - مدينة
لذا، فإن سنغافورة   . ع التماسك االجتماعي، مل يكن من السهل استعادته       فإن تصدَّ . وتنميتها

  .تعلي التماسك االجتماعي على كل القيم
فسنغافورة تركز على اإلعمال الفعلي للحقوق وكيفيـة        . واملبدأ الثالث هو الواقعية     -٩

 سنغافورة بعدم وإذ اعترفت . الستقرار االجتماعي املوازنة بينها وبني الضرورات االقتصادية وا     
ليزية قد اختريت،   ى سبيل املثال إىل أن اللغة اإلنك      وجود حلول تتصف بالكمال، أشارت عل     

بعد االستقالل، لغةَ عملٍ يف البالد، وإن مل تكن هي اللغة األم للسكان املاليـو والـصينيني                 
.  من احلريات من أجل العيش يف وئـام  عدداًوال بد من قبول بعض القيود اليت تقيد      . واهلنود

فعلى سبيل املثال، خففت سنغافورة من ارتفاع صوت اآلذان من املساجد، وقلصت حجـم       
وللحفاظ على التوازن، جتد سنغافورة     . عود البخور الذي حيرقه البوذيون والتاويون أمام املأل       

  .ن توفق بني احلقوقنفسها أمام خيارات صعبة وعليها أن ختتار بني حق وآخر، وأ
 ال موارد طبيعية له إال  صغرياًفعلى سنغافورة، بوصفها بلداً. واملبدأ الرابع هو اجلدارة  -١٠

شعبه، أن تستخرج أفضل ما لدى كل شخص، بصرف النظر عن جنـسه أو عرقـه أو أي        
وميـة  أما من واجهوا شىت أشكال احلرمان منذ البداية، فإن برامج املساعدة احلك       . معيار آخر 

  .تعينهم على أن يتساووا مع غريهم
 عّدوُت. واملبدأ األخري هو احلوكمة الفعالة، إذ بدوهنا ال ميكن ألي حق آخر أن ُيعَمل               -١١

احلوكمة الرشيدة أساس تقدم البلد واستقراره، وهي تنبين على املساءلة الدميقراطية وحكـم             
  .القانون، والتوجه البعيد األمد، والعدالة االجتماعية

وقد حققت احلكومة العدالة االجتماعية عن طريق معاملة مجيع اجلماعات على قدم              -١٢
 من الرفاهية   املساواة، ودعمت بشدة البنية التحتية االجتماعية لتيسري احلراك االجتماعي بدالً         

وترى سنغافورة أن أفضل وسيلة لتمكني الناس هي إقـدارهم علـى رعايـة              . االجتماعية
ستضعفون غري القادرين على حتسني أوضاعهم، رغم قصارى اجلهد الـذي           أما امل . أنفسهم

  .يبذلونه، فإن احلكومة تقدم هلم مساعدة حمددة الغرض
وعلى الصعيد الدويل، تعين احلوكمة الفعالة أن تأخذ سنغافورة التزاماهتا الدولية على              -١٣

اهدات إال بعـد أن تكـون   وهذا يعين بدوره أال توقع سنغافورة معاهدة من املع   . حممل اجلد 
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ومن املتوقع أن تستطيع سنغافورة االنضمام إىل اتفاقية .  من أهنا قادرة على تنفيذهامتيقنة متاماً
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وال بـد مـن أن      . وما فتئت سنغافورة تتطور وتتكيف كي حتسن جمتمعها الفريد          -١٤
 شعبها والقيود الـيت تفرضـها جغرافيتـها        تستهدي املوازنة بني احلقوق والواجبات مبصاحل     

  .وحجمها وجمتمعها

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وشكر عدد من الوفود سنغافورة على      .  ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     وفداً ٥٤أدىل    -١٥

ري الشامل، وحّيوا مشاركتها البناءة وانفتاحها ورغبتها يف التعاون يف عملية االستعراض الدو      
ونظروا بعني الرضا إىل احلوار اجلدي مـع        . جهودها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

 اإلدالء  وُنشرت البيانات اإلضافية اليت مل يكن ممكناً      . اجملتمع املدين أثناء إعداد التقرير الوطين     
ـ             ارجي لالسـتعراض   هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت على املوقع الـشبكي اخل

وترد التوصيات اليت قدمت أثناء احلوار يف الفصل الثاين من          . )١(أُتيحتالدوري الشامل، إن    
  .هذا التقرير

وشكرت بروين دار السالم سنغافورة على عقدها مـشاورات موسـعة مشلـت                -١٦
حقوق شعبها  وهنأهتا على إجنازاهتا وتعهدها بتعزيز      . املنظمات غري احلكومية املعنية باملوضوع    

وقالت إهنا تتطلع إىل التعاون الوثيق مع سنغافورة على تعزيز حقـوق اإلنـسان              . ومحايتها
 عن طريق اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمـم             مثالًومحايتها،  

بعة للرابطة  جنوب شرق آسيا، وكذلك اللجنة املعنية بتعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها التا           
  .وقدمت توصيات. أيضاً
وحّيت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تنوع اجملتمع الـسنغافوري واخلطـوات           -١٧

اإلجيابية املتخذة لتحقيق الوئام العرقي والديين، يف الوقت الذي توىل فيه األمهيـة لتحقيـق               
وأشـادت  . غىن عنها للتنميـة    ال   االستقرار واملساواة والعدالة االجتماعية باعتبارها شروطاً     

بإجنازات البلد يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت يـدل عليهـا النمـو         
وتعتقد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تلـك        . االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة   

  . توصياتوقدمت.  لألمهية اليت توليها احلكومة حلقوق اإلنساناملنجزات نتيجةٌ

__________ 

، وإيطاليـا،   ) اإلسالمية -مجهورية  (أذربيجان، وإسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وأملانيا، وأوكرانيا، وإيران         )١(
ا، وبنغالديش، وبوركينا فاصو، وتركيا، وجامايكا، ومجهوريـة        والربازيل، وبربادوس، والربتغال، وبلجيك   

، وفلـسطني،   كوريا، والرأس األخضر، ورواندا، وسلوفاكيا، والسنغال، والـسويد، وشـيلي، والـصني           
ريكا، والكويت، وكينيا، واملكسيك، وملديف، وناميبيـا، والنـرويج، والنمـسا،           وقريغيزستان، وكوستا 

 .ندا، والواليات املتحدة األمريكيةونيوزيلندا، وهنغاريا، وهول
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وأعربت ميامنار عن تقديرها لعملية التشاور املوسعة اليت أجرهتا احلكومـة إلعـداد             -١٨
 من التدابري الفعالة للحفاظ على الوئـام        وأشارت إىل أن احلكومة اختذت عدداً     . االستعراض

وحّيت . سيما تنفيذ بنود الدستور اخلاصة حبماية األقليات العرقية والدينية         العرقي والديين، ال  
تغلب سنغافورة على التحديات وحتسني رفاهية شعبها ومتتعه حبقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق           

وقـدمت  . العمال املهاجرين، عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية وتقدمي خدمات عامة فعالة          
  .ميامنار توصية

ان حقـوق    يف ميد  وأشارت إثيوبيا إىل جهود سنغافورة للتقيد بااللتزامات الدولية         -١٩
.  يف حتقيق التعايش والوئام بني الثقافـات واألديـان         اجناحاهتها الغين و  تراثوحّيت  . اإلنسان

واستعلمت . وأشادت بتنمية البلد االقتصادية، وأعربت عن رغبتها يف التعلم من تلك التجربة           
ت عن الطريقة اليت جنحت هبا سنغافورة يف حتقيق املساواة بني خمتلف الطوائـف واجلماعـا              

وقـدمت  .  يعتين باجلدارة ويعلي من شأهنااللغوية يف التعليم يف الوقت الذي وفرت فيه نظاماً  
  .إثيوبيا توصيات

. ورحبت ليسوتو باجلهود الرامية إىل محاية حقوق فئات خاصـة مـن الـشعب               -٢٠
 على التقدم احملـرز يف       باعتباره دليالً  ٢٠٠٣واستحسنت سن قانون التعليم اإللزامي يف عام        

وحثت اجملتمع الدويل على أن يواصل دعم جهود سنغافورة للوفاء بالتزاماهتا يف            . جمال التعليم 
  .وقدمت ليسوتو توصيات. ميدان حقوق اإلنسان

وهنأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية سنغافورة على حتقيقها االستقرار السياسي            -٢١
م الكبري الذي أحرزته يف جمـال التنميـة         وأشارت إىل التقد  . واملساواة والعدالة االجتماعية  

ولفتت االنتباه إىل أن سنغافورة طـرف يف صـكوك حقـوق            . االقتصادية ومكافحة الفقر  
وقـدمت  . اإلنسان األساسية، وأشادت هبا على أخذها هذه االلتزامات على حممـل اجلـد          

  .توصيات
 عاش بـسالم علـى      اً وثقافي وحّيت كمبوديا كون اجملتمع السنغافوري املتنوع إثنياً        -٢٢

 يف  وأشارت إىل االعتراف بسنغافورة على أهنا أحد أقل البلـدان فـساداً           . مدى عقود عدة  
وأثنت على اجلهود املبذولة لتحسني مستوى معيشة مواطنيها املرتفـع، إضـافة إىل             . العامل

دية حقوق اإلنسان قصد االرتقاء مبستوى معيشة شعبها ورفاهيته، خاصة يف اجملاالت االقتصا           
وذكّرت بأن سنغافورة تشارك هبّمة يف اللجنة احلكومية الدولية املعنية          . واالجتماعية والثقافية 

 صك   موضوع حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ملعاجلة القضايا من قبيل           
  .رابطة أمم جنوب شرق آسيا حلماية حقوق العمال املهاجرين وتعزيزها

اقتصادية شـىت، مثـل      - مبا أجنزته سنغافورة يف جماالت اجتماعية     وأشادت الفلبني     -٢٣
وأشارت إىل التزام الدولة    . تقدمي اخلدمات الصحية واالجتماعية، والتعليم، والسكن امليسور      

وأشادت بالتشريعات اجلديدة اليت سنت لتحسني ظروف عمال املنـازل         . باحلوكمة الرشيدة 
  .وقدمت الفلبني توصيات. األجانب
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وحّيت اململكة العربية السعودية إجنازات سنغافورة يف قطاع الصحة الذي ال يكتفي              -٢٤
بتصّدر الترتيب يف آسيا فحسب، بل حيتل املرتبة السادسة يف العامل، إذ إن متوسـط العمـر                

وأشادت مبا حققته من إجنازات يف جمال الرفاهية        . املتوقع مرتفع ومعدل وفاة الرضع منخفض     
إملام  نسبة هالتنمية البشرية الذي يصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبلوغ        يعكسها تقرير ا  

  .وقدمت توصيات.  يف املائة٩٦ل تعادبالقراءة والكتابة 
وحّيت بوتسوانا التزام سنغافورة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، والـوالء             -٢٥

أسهمت يف منوهـا االقتـصادي      للدميقراطية واحلوكمة الرشيدة وحكم القانون، وهي أمور        
وهنأهتا على ما أجنزته يف جمال متكني املرأة وعلى النجاحات اليت حققتها يف جمـال               . املستدام

وأشادت هبا على حفاظها على التعـايش الـسلمي بـني          . التعليم املؤسَّس على قيم اجلدارة    
  .وقدمت توصيات. طوائفها املختلفة

. افورة املطردة ومنوها الـسريع منـذ االسـتقالل        وأثنت إندونيسيا على تنمية سنغ      -٢٦
 من حيث  يف املائة وأن مرتبتها مرتفعة       ٩٦بلغ  نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة ت    وأشارت إىل أن    
د رفعت مستوى معيشة شعبها وضمنت له       وأشارت إىل أن تنمية البل    . بشريةمؤشر التنمية ال  

  .يا توصياتوقدمت إندونيس. التمتع حبقوق اإلنسان األساسية
وأعربت تايلند عن تقديرها لتعزيز سنغافورة احلوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان على     -٢٧

 قانون اإلجراءات اجلنائية ال سيما،  ومؤسسياً قانونياًمجيع املستويات، وأشادت بوضعها إطاراً
 ، وأشارت إىل جهود سنغافورة يف     وي اإلعاقة ذورحبت بتشجيع رفع احلواجز أمام      . املعدل

  .وقدمت توصيات. مكافحة االجتار بالبشر
االقتصادية يف سنغافورة، وتعزيز احلقوق ومحايتها       - وحّيت ماليزيا التنمية االجتماعية     -٢٨

األطفـال  والعمل، إضافة إىل حقوق املرأة و الصحة والتعليم والسكن     سيما اليف مجيع امليادين،    
مهية اليت توليها سـنغافورة للحفـاظ علـى    وأعربت عن تقديرها لأل   . وذوي اإلعاقة واملسنني  

  .وقدمت ماليزيا توصيات. االستقرار السياسي واحلوكمة الرشيدة والرفاهية االقتصادية لسكاهنا
وأشارت فييت نام إىل املبادئ األساسية اخلمسة اليت حتكم سياسة سنغافورة يف جمال               -٢٩

ليم والرعاية الـصحية واملـساواة      ورحبت بإجنازاهتا، خاصة يف ميادين التع     . حقوق اإلنسان 
وأشارت إىل جناح البلد يف تنميته االقتصادية وحتسني حياة شعبه، وأعربت عـن             . اجلنسانية

  .وقدمت توصيات. تقديرها للنهج الذي تنتهجه للحفاظ على الوئام العرقي والديين
ة حلماية حقـوق    وقّيم االحتاد الروسي بإجيابية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا سنغافور          -٣٠

وألقى الضوء على اإلجنازات يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          . اإلنسان
، مثـل النـساء     الضعيفةخاصة يف جمايل التعليم والصحة، ومكافحة الفساد ومحاية الفئات          

  .وقدم توصية. وذوي اإلعاقةواألطفال 
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بناء هويـة    اليت تعترض    يع التحديات وأشارت قطر إىل أن سنغافورة تغلبت على مج         -٣١
وطنية والعيش يف وئام، رغم أهنا بلد صغري وحديث العهـد وسـكانه متعـددو األعـراق        

وقد أسهم ذلك يف جناحها يف مجيـع النـواحي االقتـصادية            . والثقافات واألديان واللغات  
قطـر بالنظـام    وأشادت  .  حتتذيه البلدان النامية   واالجتماعية والثقافية حبيث أصبحت مثاالً    

  .وقدمت قطر توصيات. ٢٠٠٩ لعام تقرير التنمية البشريةالتعليمي الذي أثىن عليه 
ورحبت باكستان بالتزام البلد حبقوق اإلنسان، وعزمه على تطوير قوانينه وسياساته             -٣٢

ومن املشجع أن سـنغافورة     . لتلبية تطلعات السنغافوريني السياسية واالقتصادية واالجتماعية     
وأشـارت إىل منوهـا     . يف االنضمام إىل العديد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        تنظر  

واستعلمت عن النموذج السنغافوري يف ميدان التعليم،       . االقتصادي واستقرارها االجتماعي  
  .وقدمت توصية. وأشارت إىل دور جلنة التوجيه الدائمة املعنية بالوئام العرقي والديين

ال بـد   ، ومها عامالن    يف جمايل االستقرار واألمن   سنغافورة  إجنازات   السودان   حّياو  -٣٣
دولة سكاهنا متعـددو األعـراق       - لنمو االقتصادي حتققا رغم أن سنغافورة مدينة      لمنهما  

 يف الوقت نفسه حقوق اإلنسان األساسية املنصوص         سنغافورة وأعملت. والديانات واللغات 
واستفسر الـسودان عـن التـدابري       . ان ويف الدستور  عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس     

  .وقدمت توصيات. اإلضافية املتخذة لتحسني محاية فئات خاصة، مثل املعاقني واملسنني
. وأثنت نيبال على حفاظ البلد على جمتمع متعدد الثقافات منسجم وسط التنـوع              -٣٤

وهنأهتـا علـى    . انوأشادت باإلطار الدستوري والتشريعي الذي يعزز محاية حقوق اإلنس        
 مؤشر التنمية البشرية وعلى متوسط العمر املتوقع املرتفـع ومعـدل      من حيث ترتيبها املرتفع   

وفيات الرضع املنخفض، والربامج املعدة للمسنني، واحلوكمة الرشيدة، والتقـدم احملـرز يف             
  .وقدمت نيبال توصيات. متكني املرأة

ة واالجتماعية،   للنجاح يف التنمية االقتصادي    وأشادت جيبويت بسنغافورة بوصفها منوذجاً      -٣٥
  .وقدمت جيبويت توصيات. اإلملام بالقراءة والكتابة املرتفعنسبة سده هذا النجاح الذي جت

 - واستحسنت زمبابوي براعة سنغافورة يف اجملـاالت الـسياسية واالجتماعيـة             -٣٦
أّمن متتـع سـكاهنا حبقـوق       االقتصادية والتكنولوجية والثقافية، األمر الذي حقق وحدهتا و       

وأشارت إىل أن النهج الذي     .  النساء واألطفال والعمال املهاجرين واملعاقني     ال سيما اإلنسان،  
  .وقدمت توصيات. ينتهجه البلد بشأن االلتزامات التعاهدية جدير بالتعلم منه

دولة حديثة العهد ذات جمتمـع متعـدد         - وأشارت اهلند إىل أن سنغافورة مدينة       -٣٧
ومن املشجع مالحظـة فـك      . إلثنيات والديانات حتولت إىل اقتصاد متطور يف فترة وجيزة        ا

سية والدعاية االنتخابيـة   عن التعبري السياسي، ومن ذلك األفالم السياالقيود التنظيمية مؤخراً  
وحثت اهلند احلكومة على مواصلة االعتماد على تلك املبـادرات،          . )اإلنترنت (بكةعلى الش 
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وطلبت اهلند املزيد من املعلومات عن الطريقة       .  اللوائح املنظمة لإلعالم    مسألة  منها يف جماالت 
  .وقدمت اهلند توصيات. اليت تستعد هبا سنغافورة ملواجهة مشكلة شيخوخة السكان

 إىل  أيـضاً وأشار  . وأشار املغرب إىل أن سنغافورة مثال للتنمية والنجاح االقتصادي          -٣٨
منذ االستقالل عرفت كيف تكيف سياساهتا مـع جمتمـع متعـدد            أن احلكومات املتعاقبة    

 ونسبوأشار إىل إجنازات سنغافورة املتجسدة يف مؤشر التنمية البشرية، . الديانات والثقافات
  .وقدم توصية. اإلملام بالقراءة والكتابة املرتفعة، ومستويات الفساد املنخفضة

افورة، خاصة يف محايـة احلقـوق       وأشارت بيالروس إىل النجاح الذي حققته سنغ        -٣٩
وأشارت إىل النجاح امللحوظ يف مكافحتها الفساد واألمية        . االجتماعية واالقتصادية والثقافية  

 النظام الصحي، وأشـارت إىل التقـدم       ب وأشادت. والبطالة، وتوفري السكن الالئق لسكاهنا    
وقـدمت  . ين والعقـدي احملرز يف ميادين عدة، مثل الشيخوخة وحقوق األطفال والوئام اإلث     

  .بيالروس توصيات
. وأشارت سلطنة عمان إىل أن سنغافورة دولة صغرية ذات كثافة سكانية مرتفعـة              -٤٠

ومع أن مواطنيها قدموا من مشارب إثنية ودينية شىت، فإهنا استطاعت حتقيق الوئام والتعايش              
وحققت سـنغافورة   . ياتواالنسجام نتيجة لسياساهتا وإدارهتا للعالقات بني الديانات واإلثن       

ورمست سياساهتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتحقيق      .  يف جمايل االقتصاد والتعليم    تقدماً
  .وقدمت عمان توصيات. مستوى مرتفع يف املعيشة والتنمية البشرية

 على عاملية حقـوق اإلنـسان     ريقيا إىل أن تقرير سنغافورة ركز     وأشارت جنوب أف    -٤١
ا للتجزئة، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته يف جماالت التعليم والصحة والـسكن            وعدم قابليته 

. وشجعت سنغافورة على االسـتمرار يف هـذا التركيـز         . والتوظيف والضمان االجتماعي  
واستعلمت عن عملية االنضمام إىل معاهدات دولية رئيسية عدة حلقوق اإلنسان واجلـدول             

  .وقدمت توصيات. الزمين لذلك
، خاصة يف جمال احلقـوق       سنغافورة إجنازاتت اإلمارات العربية املتحدة إىل      روأشا  -٤٢

وأعربت عن تقديرها البالغ للتشديد على قطاعي الـصحة         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 وقد أضحى نظامها التعليمي منوذجـاً     . والتعليم باعتبارمها أساَسي التقدم يف التنمية البشرية      

ؤكده منظمات دولية، كما يؤكده تقرير خاص يتعلق بالصحة يف العـامل            حيتذى، وهو أمر ت   
  .وقدمت توصيات. أصدرته منظمة الصحة العاملية

وأشارت بوتان بتقدير إىل تنمية البلد اليت رفعت مستوى معيشة شعبها وأّمنت لـه                -٤٣
والعمـال  ، مثل النساء واألطفال      حقوق أشد الفئات ضعفاً    ال سيما التمتع حبقوق اإلنسان،    

وألقت بوتان الضوء على الرؤية اليت هتدف إىل جعل سنغافورة          . املهاجرين واملعاقني واملسنني  
  .وقدمت بوتان توصيات. ذوي اإلعاقة حيتضن جمتمعاً
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وأشارت سري النكا إىل مشاورات سنغافورة الواسعة مع أصحاب املصلحة احملليني             -٤٤
وأشادت باخلطوات الواسعة اليت خطاها     . تعراضواجلهات غري احلكومية يف تعاطيها مع االس      

 لتحسني اإلملام بالقراءة والكتابة وحتويل اقتصادها وزيـادة الـدخل           ١٩٦٥البلد منذ عام    
نظامي سنغافورة الصحي والتعليمي، وعلى إنـشاء اللجنـة التوجيهيـة           ب وأشادت. الفردي

  .وقدمت توصيات. الوزارية املعنية بإدارة العمالة األجنبية
وقالت سنغافورة إن احلكومة ملتزمـة برعايـة مجيـع الـسنغافوريني، وأقـرت                -٤٥

 واملسنني،  وذوي اإلعاقة باالحتياجات اخلاصة لفئات شىت من اجملتمع، مثل األطفال والنساء          
 بواجباهتا مبقتـضى    أيضاًوهي ملتزمة   . وبتمكني اجلميع من االرتقاء واالعتماد على أنفسهم      

تفاقية القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وهذا ما يدل عليه            اتفاقية حقوق الطفل وا   
  . تلك الفئات والنهوض هبماحاضر ومستقبلمحاية التقدم امللموس الذي حتقق يف 

 التعليم لى صعيدفع. تعلقة باألطفال ما كان مطروحاً من مسائل موعاجلت سنغافورة  -٤٦
.  جيداً ، يتلقون تعليماً  ذوو اإلعاقة مبن فيهم   اإللزامي، أوضحت سنغافورة أن مجيع األطفال،       

أما األطفال املصابون بإعاقات شديدة والذين ال يستطيعون االلتحاق باملـدارس العاديـة،             
بلوغ سن املسؤولية وفيما يتصل مبسألة . فيلتحقون مبدارس خاصة تشرف عليها وزارة التعليم     
ي نضوج وعي األحداث اجلاحنني الذين      اجلنائية، قدمت سنغافورة ضمانات بأن قوانينها تراع      

ويتسم نظام قضاء األحداث بأنه إصـالحي ويـسمح         .  عاماً ١٢ و ٧تتراوح أعمارهم بني    
العقوبة البدنية، شددت سنغافورة علـى أشـكال التأديـب          ويف موضوع   . بالوقاية املبكرة 

لضرورة القصوى املقيدة   لذا، فإن العقوبة البدنية غري شائعة وال ُيلجأ إليها إال عند ا           . اإلجيابية
  . بلوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية وإجراءات صارماًتقييداً
وأكدت سنغافورة أهنا تعيد النظر بانتظام يف حتفظاهتا وإعالناهتا بشأن اتفاقية حقـوق               -٤٧

 يف مـثالً  النظـر  بصدد إعادةالطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأهنا          
وقالت إهنا تؤمن بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء        .  االتفاقية األخرية   هذه فظاهتا على نطاق حت 

.  من الدستور على تساوي مجيع الناس أمـام القـانون          ١٢وتنص املادة   . على أساس اجلدارة  
  .وحتمي تشريعات أخرى حقوق املرأة، مثل قانون العمالة وقانون العقوبات وميثاق املرأة

ق بقضايا املرأة، خيضع ملراجعة دائمة تنفيذُ سنغافورة التفاقية القضاء على           وفيما يتعل   -٤٨
. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك العالقة بني الشريعة اإلسالمية والقانون املـدين              

وقـد  . وتطبَّق الشريعة اإلسالمية يف سنغافورة بالتدريج وبناء على تغري السياق االجتمـاعي     
 املالحظات اخلتامية للجنة بإجرائها دراسات عن الفقـه املقـارن ومقارنـة          نفذت احلكومة 

وستقدم .  اجلنسانية وقانون األسرة يف اإلسالم      القضايا تشريعات بلدان أخرى، خاصة بشأن    
  /آخر املستجدات يف تقريرها الدوري الرابع أثناء الدورة التاسعة واألربعني للجنـة يف متـوز    

  .٢٠١١يوليه 
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 التحـرش   ففي مسألة . سنغافورة على أن لديها قوانني شاملة حتمي املرأة       وشددت    -٤٩
اجلنسي، لدى سنغافورة قوانني ميكن توظيفها ملقاضاة مرتكيب ذلـك الفعـل يف احلـاالت               

 تغيريات على قـانون العقوبـات       االغتصاب الزوجي، أدخلت مؤخراً   وفيما خيص   . املناسبة
  .ط زواجهن أو احنلحلماية النساء الالئي أوشك أن ينحل ربا

وال أحد يعاين احلرمان    . وكررت سنغافورة التزاماهتا حبماية حرية اجلميع يف التدين         -٥٠
وُيرسى الوئام العرقي والديين بواسطة املزاوجـة بـني تـدابري           . بسبب عرقه أو لغته أو دينه     
  .مؤسسية وجمتمعية وقانونية

ي واملـساعدة االجتماعيـة     وأوضحت سنغافورة تركيزها على الضمان االجتماع       -٥١
بواسطة الرعاية الصحية والسكن العام واالدخار اإللزامي عن طريـق صـندوق االدخـار              

وأنشأت صندوق اهلبـات احلكـومي للرعايـة        . املركزي، واملساعدة االجتماعية املشروطة   
 لتوفري متويل مستمر للربامج اخلاصة بالـسنغافوريني ذوي الـدخل           ٢٠٠٥اجملتمعية يف عام    

  .أخرية ملن يواجهون ضائقة ماليةأمان اجتماعي  ذلك شبكة عّدوُي. دوداحمل
لذا، أنشأت جلنة وزارية    . وتقر سنغافورة بالتحديات اليت تطرحها شيخوخة السكان        -٥٢

وقالت إهنا ملتزمة بتوفري العمل واألمن املايل، والرعاية الصحية الـشاملة           . معنية بالشيخوخة 
 وفيمـا يتـصل   . ، ورعاية املسنني يف منازهلم، والشيخوخة النشطة      وامليسورة ورعاية املسنني  

    قضايا اإلعاقة، شددت اخلطة األساسية للتمكني الشامل واملتعـددة أصـحاب املـصلحة             ب
 على التدخل املبكر، والتعليم، وفرص العمل، واخلدمات اجملتمعيـة،          ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  

  .والربامج اخلاصة مبقدمي الرعاية
موضوع العمال املهاجرين فأكدت أهنا تأخذ رفاهيـة العمـال          ة   سنغافور لتوتناو  -٥٣

املهاجرين على حممل اجلد بواسطة املراجعة املنتظمة للتشريعات، واإلنفاذ الفعلي والتثقيـف            
 حبيث أصـبحت   فعلى سبيل املثال، ُعدلت اللوائح املنظمة للتوظيف مؤخراً       . والتوعية بانتظام 

ومن املطلوب من   . حلد من االستغالل على يد وكاالت التوظيف      أكثر صرامة، وذلك قصد ا    
. أرباب العمل توفري سكن الئق وإتاحة فترة كافية لالستراحة ودفع الرواتب املوعـود هبـا              

 عمـال  لضعفومن التدابري احملددة املتخذة للتصدي  . وينسق هذه اجلهود جلنة توجيه وزارية     
لقصوى مبوجب قانون العقوبات، وتوسيع تغطيـة       املنازل املهاجرين رفع مستوى العقوبات ا     

   احلقوق مبقتضى قانون توظيف اليد العاملة األجنبية، مع مراعاة ظـروف العمـل اخلاصـة               
  .للعمال املهاجرين

تقييد فرص زواج عمال املنازل األجانب من سـنغافوريني واشـتراط           وفيما يتعلق ب    -٥٤
تطيع حتمل استيعاب أعـداد كـبرية مـن         فحوص طبية منتظمة، تقول سنغافورة إهنا ال تس       

وحيظى العمال املهـاجرون باحلمايـة      .  إىل ضيق مساحتها   املهاجرين على أساس دائم نظراً    
غري أن جل العمال املهاجرين يدركون أهنم إمنا        . القانونية التامة اليت حيتاجوهنا لكسب رزقهم     

  .ذهبوا إىل سنغافورة للعمل وليس لالستقرار واإلقامة لألبد
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وأعربت سنغافورة عن التزامها مبكافحة االجتار بالبشر، مسلطة الضوء على هنجهـا              -٥٥
الوقاية الفعالة، واملالحقة الفاعلة، ومحاية الضحايا، والتأهـب        :  القائم على  " احملاور الرباعي"

وأوضحت سـنغافورة باخلـصوص أن   . حلل املشاكل مبعية النظراء واملنظمات غري احلكومية      
    وهناك إجـراءات لتحديـد     . ار ال يقاَضون بسبب اهلجرة أو غريها من اجلرائم        ضحايا االجت 

فإن كان كذلك، ساعدته وحدة مكرسة ومدربـة        . ما إذا كان شخص ضحية لالجتار أم ال       
وأنشأت سنغافورة فرقـة عمـل      .  على حتديد ضحايا االجتار اجلنسي ومساعدهتم      خصيصاً

  ية، وهي تستكـشف سـبل االنـضمام إىل        مشتركة بني الوكاالت لوضع خطة عمل وطن      
                  املكمل التفاقية    ،               النساء واألطفال           وخباصة  ،                                            بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص     

                                      الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية    ، و            عرب الوطنية                                      األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة    
  .                     بغاء ويف املواد اإلباحية                                              حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف ال

وأشارت كازاخستان إىل إجنازات سنغافورة يف حتقيق االستقرار واملساواة والعدالة            -٥٦
وأشادت هبا علـى  . االجتماعية، وإىل األولوية اليت توليها للحفاظ على الوئام العرقي والديين        
 أيضاًوأشادت هبا   . ددتشجيعها على املواطنة الفاعلة واستحداثها وكالة حكومية يف هذا الص         

  .وقدمت كازاخستان توصية. على وفائها بالتزاماهتا التعاهدية
ورحبت سلوفينيا بالتزام احلكومة بتحسني محاية الفئات املستـضعفة، مبـن فيهـا               -٥٧

. وأشادت بسنغافورة على تأمني التعايش السلمي بـني أفـراد شـعبها           . املعاقون واملسنون 
 شديدة   من حرييت التجمع والتعبري لتحقيق ذلك، وأن هناك قيوداً         اًت إىل أنه ُحّد كثري    وأشار

على اخلطاب العام الذي يتناول قضايا االنتماء اإلثين واللغة والعرق والدين والقضايا السياسية     
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. احلساسة

 وأشادت فنلندا جبهود سنغافورة لتعزيز احلوكمة الرشيدة وحكم القـانون ومنـع             -٥٨
ورحبت بالدعوة اليت وجهتها إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة          . الفساد ومكافحته 

للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وشجعت على            
وسألت عما إذا كانت سنغافورة ستتخذ إجراءات       . توجيه املزيد من الدعوات من هذا القبيل      

اهدات دولية أخرى حلقوق اإلنسان وإن كانت تنظر يف اختـاذ خطـوات             للتصديق على مع  
  .وقدمت توصيات. للتقيد باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بعقوبة اإلعدام

ليشيت بسنغافورة على إجنازاهتا يف جمال توفري تنميـة اقتـصادية            - وأشادت تيمور   -٥٩
. ا البشري وإنشاء حكومة شفافة واحلفاظ عليهـا       واجتماعية فائقة ملواطنيها، وتطوير رأمساهل    

    وأشارت إىل أن سنغافورة مل تصدق على معظم املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وأهنـا             
  .ليشيت توصيات - وقدمت تيمور. ال تتوقع إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

 يف  إجيابياًلذي أثر تأثرياًوأشارت اجلزائر بإعجاب إىل مستوى البلد يف جمال التنمية، ا          -٦٠
ورحبت بالتغيريات الدستورية األخرية اليت فتحت البالد       . العديد من جماالت حقوق اإلنسان    

. وأعربت عن تقديرها لسعي احلكومة إىل تعزيـز الوئـام         . على وسائل اإلعالم االجتماعي   
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وقـدمت  . ماعيـة وأشارت إىل التقدم الذي حققته املرأة وجناح التنمية االقتـصادية واالجت          
  .توصيات

ـ     . نسانورحبت كوبا بالتزام البلد بتعزيز حقوق اإل        -٦١ د وألقت الضوء على تنوع البل
وألقت كوبا  . ، األمر الذي أسهم يف تنميته االقتصادية واالجتماعية الفائقة         وإثنياً  ودينياً ثقافياً

قوق االقتصادية   على أن سنغافورة سعت جاهدة إىل إحراز تقدم يف كل من احل            أيضاًالضوء  
واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية، خاصة تلك اليت تعين فئـات حمـددة يف              

  .وقدمت كوبا توصيات. جماالت مثل التعليم والصحة والضمان االجتماعي
                                         االتفاقية املتعلقـة باجلوانـب املدنيـة       وهنأت كندا سنغافورة على تصديقها على         -٦٢

. ، ورحبت باعتزامها توقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    طفال                لالختطاف الدويل لأل
وحّيت العمل الذي تضطلع به سنغافورة لدعم حقوق اإلنسان يف إطار رابطة أمم جنـوب               

وأشارت إىل بعض القضايا اليت ال تزال عالقة واملتصلة حبرية التعبري والتجمـع؛             . شرق آسيا 
بة البدنية؛ وعقوبة اإلعدام؛ واإلجراءات القضائية؛ وعدم       والعمال املهاجرين والنساء؛ والعقو   

  .وقدمت كندا توصيات. وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وهيئة انتخابية مستقلة
وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها ملشاركة سنغافورة يف عملية االستعراض،            -٦٣

  .وقدمت توصيات. ورحبت بالتقرير املفصل
. ورية مولدوفا بسنغافورة على التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        وأشادت مجه   -٦٤

ورحبت بالعمـل علـى     . واعترفت بإجيابيِة وضع استراتيجيات قطاعية شىت تتعلق باألطفال       
  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. التحقيق الفعلي ملبدأ املساواة بني النساء والرجال

لعشرة بني خمتلف الطوائف يف سنغافورة أدى إىل        وأشارت موزامبيق إىل أن حسن ا       -٦٥
وسلطت الضوء على التزام البلد بالعلمانية      . تقدم سياسي واجتماعي واقتصادي غري مسبوق     

ومبدأ املساواة، ورحبت بتعديل قانون العقوبات حبيث يشمل املواطنني الذين يستغلون القّصر           
حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      وشجعت سنغافورة على التصديق على اتفاقية       . جنسياً

                       الربوتوكول االختيــاري   وواالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         
                                                                                            امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد               

  .، يف مجلة صكوك       اإلباحية
يت تبذهلا سـنغافورة لتعزيـز حقـوق        وأشارت أوزبكستان إىل اجلهود املستمرة ال       -٦٦

ورحبت بالنتائج اإلجيابية اليت حتققت يف محاية حقوق النساء واألطفال واملـسنني            . اإلنسان
وألقت الضوء على اعتزام سنغافورة بذل      . واملعاقني، ومحاية احلق يف التعليم والصحة والعمل      

  .املزيد من اجلهود يف ميدان حقوق اإلنسان
ن تقديرها لتركيز سنغافورة على ضمان إنفاذ القـوانني املتعلقـة           وأعربت مصر ع    -٦٧

بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها يف الوقت الذي توازن فيه بـني مجيـع               



A/HRC/18/11 

GE.11-14525 14 

 باجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة، مع          وأحاطت مصر علماً  . احلقوق
وأشارت إىل أهنا ترجو تفصيل القول يف التدابري املتخذة         . يلالتشديد على مكافحة العنف املرت    
  .وقدمت مصر توصيات. حلماية األطفال ضحايا االستغالل

وأشارت هندوراس إىل التزام سنغافورة حبماية حقوق اإلنسان، وألقت الضوء على             -٦٨
ت اللجنـةَ   وشارك. نظامها التعليمي ونظامها الصحي واحلماية اليت توفرها لضحايا االجتار        

 النساء والفتيات ضحايا االجتار علـى        إزاء معاقبة  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها      
واستفسرت عن التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على       . ارتكاهبن خمالفات تتعلق باهلجرة   
  .مجيع أشكال التمييز العنصري

وأشارت باهتمام إىل   . عيشة سكاهنا وأشادت غانا بسنغافورة على حتسني مستوى م        -٦٩
التقدم االقتصادي واالجتماعي الذي حققته، وأثنت على التزامها بتعزيز احلقوق االجتماعية           

ونظرت بعني الرضا إىل معدل التوظيف      . ونّوهت بنظامي التعليم والصحة الشاملني    . والثقافية
  .وقدمت غانا توصية. رأةاملرتفع يف سنغافورة، وكذلك مبادرات تشجيع النهوض حبقوق امل

وأشارت سوازيلند إىل أن دستور سنغافورة ينص على جمموعـة مـن احلريـات                -٧٠
 إىل أن   أيضاًوأشارت  . األساسية ويضع على عاتق احلكومة مسؤولية محاية الشعوب األصلية        

 وأشادت. سنغافورة تصر على حكم القانون لتحقيق االستقرار واملساواة والعدالة االجتماعية         
هبا على تصديقها على صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وعلى اقتصادها املتطـور ونظاميهـا              

  .وقدمت توصيات. التعليمي والصحي املتطورين
مني حقوق الشعب االجتماعيـة     وأشادت اليابان بالعديد من اإلجنازات يف جمال تأ         -٧١

ساورها بشأن وضع العمـال    غري أن القلق ي   . التعليم والتوظيف املرتفع  نسبة  شهد عليها   اليت ت 
وشددت على أمهية تأمني تـدفق املعلومـات        .  عمال املنازل األجانب   ال سيما املهاجرين،  

لتشجيع تنوع األفكار، وهو أمر ال بد منها للدميقراطية، مشرية إىل أن وسائل اإلعالم ختضع               
وقـدمت  . ةواستعلمت اليابان عن اجلهود املبذولة لضمان حرية الـصحاف        . لكثري من القيود  
  .اليابان توصية

وأعربت فرنسا عن أسفها على استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام يف سنغافورة، وعلى عدم               -٧٢
وأشارت بإجيابية إىل أن سنغافورة ختطط لالنضمام إىل العديد من          . شفافية اإلعدامات واإلدانات  

يكفل املـساواة   وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود حكم يف الدستور          . صكوك حقوق اإلنسان  
. املثليـة ورحبت بالتوقف عن تطبيق احلكم الوارد يف قانون العقوبات الـذي جيـرم              . اجلنسانية

  .وقدمت فرنسا توصيات. الضرب بالعصاتطبيق عقوبة وأعربت عن أسفها على استمرار 
ورحبت سويسرا جبهود سنغافورة للحفاظ على التعايش السلمي بـني طوائفهـا              -٧٣

وأعربت عن أسفها . بت عن قلقها إزاء استعمال العقوبة البدنية يف نظام التعليم  وأعر. املختلفة
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 واملـشاركة يف احليـاة العامـة      على أن حق السنغافوريني يف التعبري عن آرائهم سلمياً         أيضاً
  .وقدمت توصيات. حمدود
ـ  . ونوهت بولندا بتعاون سنغافورة مع اإلجراءات اخلاصة        -٧٤ ق إىل أهنـا    وأشارت بقل
ورحبت باجلهود املبذولة   .  يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية       عُد طرفاً َبست  لي

 حلماية حقوق األطفال، وأعربت عن قلقها إزاء القصور يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً             
  .وقدمت بولندا توصيات. تاماً
افقة البلد على إنـشاء     ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مبو         -٧٥

      بـالقرار املتخـذ يف     أيضاًورحبت  . آلية حلقوق اإلنسان تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا        
 خيـصص للتجمـع   ، هو زاوية املتحـدثني،  الذي يسمح بفضاء واحد على األقل    ٢٠٠٨عام  

  رائداًون بلداًورأت اململكة املتحدة أن يف استطاعة سنغافورة أن تك       . والتعبري حبرية يف سنغافورة   
وأعربت عن أملها   .  يف األنشطة االقتصادية   أيضاً يف إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ورائداً     

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. أن يتحقق تقدم يف جمال حرية التعبري وإلغاء عقوبة اإلعدام
فاظ على االسـتقرار    وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل األمهية اليت توليها سنغافورة للح          -٧٦

االجتماعي والسياسي، وكذلك التزامها حبماية حقوق اإلنسان، هذا االلتـزام الـذي يبينـه              
 يف ال سيماوأشادت مبا حتقق من رفاهية، . انضمامها إىل صكوك شىت يف ميدان حقوق اإلنسان      

  .و توصياتوقدمت ترينيداد وتوباغ. ذوي اإلعاقةالتعليم والصحة واملساواة اجلنسانية وحقوق 
اية مجيع الفئـات    وأعرب العراق عن تقديره للجهود الرامية إىل مواصلة حتسني مح           -٧٧

د، ورحبت بالنجاحات اليت حتققت يف حتسني مستوى املعيشة، بوسائل منـها            اخلاصة يف البل  
ل اجلهود املبذولة يف جمال محاية الطفل والقوانني والربامج اهلادفة إىل دعم املساواة بني الرجـا        

ويبني ذلك إرادة احلكومة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف إطار احترام التنـوع             . والنساء
وشجع العراق سنغافورة على طلب املساعدة التقنية من اجملتمع الـدويل          . الديين واإلثين دائماً  

  .وقدم توصية. ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان يف امليدان
هودها الصادقة واملتواصلة للمضي يف تعزيز حقوق       وأشاد األردن بسنغافورة على ج      -٧٨

وأشار إىل اجلهود الرامية إىل تقوية اإلطار املؤسسي،        . اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها   
بوسائل منها إنشاء هيئات مثل جملس األسرة الوطين، واملكتب املركزي لتوجيـه الـشباب،           

 سنغافورة تنظر يف جدوى االنـضمام إىل  وقال األردن إنه واثق يف أن . ومكتب الوصي العام  
  .وقدم توصيات. العديد من الصكوك الدولية

. وحّيت أفغانستان التطورات اإلجيابية يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف سـنغافورة             -٧٩
  .وقدمت توصيات

وأشاد لبنان باملنجزات يف ميدان التنمية البشرية، خاصة يف جمايل التعلـيم ونظـام                -٨٠
 فيه بأن بعض التحديات ال تزال قائمة، سأل عـن  اعترفويف الوقت الذي . الصحيةالرعاية  
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اإلجراءات املتخذة أو املقرر اختاذها لتأمني احلقوق األساسية لعمال املنازل، وعن اإلجراءات            
  .املتخذة اليت تسمح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل يف التمتع باحلقوق يف جمال العمل

       على األسئلة املتعلقة باحلبس الوقائي، أنـه ال ُيلجـأ إليـه            ، رداً وأكدت سنغافورة   -٨١
. إال عند الضرورة القصوى يف حاالت جد استثنائية، يف إطار ضمانات إجرائيـة مناسـبة              

فاحملتجز، على سبيل املثال، حيق له معرفة القضية املرفوعة عليه والطعن يف حبسه، مبـساعدة               
     ورداً. ن للقضاء أن حيقق يف التقيـد بالـضمانات اإلجرائيـة         وميك. حمام، لدى جلنة مستقلة   

على سؤال عن سبب حصر املراجعة القضائية مبقتضى قانون األمـن الـداخلي يف املـسائل     
. اإلجرائية، أشارت إىل أن قضايا األمن القومي ال ختضع للمحاكمة يف نظم قـضائية عـدة               

قي زيارات العائلة بانتظام وااللتحـاق بـربامج        ويعاَمل احملتجزون معاملة إنسانية وميكنهم تل     
وتعد قوانني احلبس الوقائي مهمة للتغلب على التحديات األمنية اليت ال ينفـع            . إعادة التأهيل 

، مثل اجلرائم اليت تنطوي على عناصر منظَّمـة         يف الغالب ردود القانون العادي والنظام      معها
  .وأنشطة اإلرهاب

ضية امليل اجلنسي فأكدت أن مجيع األفراد أحـرار يف أن           وعّرجت سنغافورة على ق     -٨٢
املثليات وال ُتضطر   . حييوا حياهتم بطريقتهم، وأن التقدير والنجاح يعتمدان على االستحقاق        

ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية إىل إخفاء ميلهم اجلنسي خـشية            واملثليون  
وميكن لكل شخص فُصل عن العمل بغري حـق أن          .  من االضطهاد  فقدان وظائفهم أو خوفاً   
 من عدمـه، وهـي قـضية        املثليةتجرمي بعض أفعال    ب وفيما يتعلق . يلجأ إىل السبل القانونية   

، فقد استقر الرأي على احلفـاظ علـى الوضـع    مثالًنوقشت مناقشة مستفيضة، يف الربملان    
افظني، وهو أمر ال ميكن تغـيريه بالتـشريع         فالعديد من السنغافوريني ال يزالون حم     . الراهن
بيد أن سنغافورة أشارت إىل أن الشرطة ال تْنفذ احلكم ما مل ُتنتهك قوانني أخـرى                . وحده

  .مثل تلك املتعلقة بالسلوك العام الفاحش أو امليل اجلنسي إىل األطفال
عتراف  مسألة السجينات، أكدت سنغافورة وجود تدابري حلماية سالمتهن واال         ويف  -٨٣

           وستستمر سنغافورة يف بذل ما يلزم من جهـد النتـهاج هنـج يراعـي              . حباجاهتن اخلاصة 
  .األبعاد اجلنسانية

املسائل املتعلقة حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية، أوضـحت          ويف    -٨٤
لسياسية واالستقرار، سنغافورة أنه، عند اختاذ القرار بشأن التوازن األمثل بني ممارسة احلقوق ا       

وعادة .  إىل أن سنغافورة مدينة متنوعة ومكتظة بالسكانجيب إيالء االستقرار أمهية أكرب نظراً
أما اجلمعيات فعليها أن متـر بعمليـة        . ما تنظِّم ترخيصاٌت التجمعات املرتبطة بقضايا معينة      

 الوضـع مناخـاً   ويوفر هـذا    . وال ترفض إال يف حاالت استثنائية     . تسجيل بسيطة وشفافة  
  . ميكن فيه للمجتمع املدين أن يزدهر بسالماجتماعياً

.  حرية اإلعالم، أشارت سنغافورة إىل أن الدستور يكفل حرية الكالم          ويف موضوع   -٨٥
وملا كان اقتصاد سنغافورة يقوم على املعرفة، فإن وسائل اإلعالم احمللية ال متثل سوى جزء من 
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 يف  تواصـالً  من أكثر البلدان     أيضاًوسنغافورة هي   . عم باحليوية املشهد اإلعالمي العاملي واملف   
  بوصفه منتدى حمايـداً    فدور اإلعالم .  الصحافة املسؤولة  والقضية يف الواقع هي قضية    . العامل

ومل تالَحـق   .  املطبـق يف البلـد     طار التنظيمي هو أساس اإل   يبلغ األخبار كاملةً وبإنصاف   
هذه اإلجراءات معتادة يف البلدان اليت تطبـق        . اك احلرمة الصحف إال يف قضايا التشهري وانته     

مث إن حرية اإلعالم يف بلد دميقراطي سليم ينبغي أال تـسمح باالدعـاءات              . القانون العريف 
املقذعة املتعلقة بالفساد السياسي أو التحيز القضائي، أو األكاذيب اليت تقلـل مـن قيمـة                

ربعني سنة منذ استقالل سنغافورة أن لوحقت       ومل حيدث طوال األ   . الشخصية وتشوه السمعة  
  . جنائياً بسبب التشهريصحف
سألة تنظيم احلديث عن املواضيع العرقية والدينية، يقوم هنج سنغافورة          مب وفيما يتصل   -٨٦

  .وال ُيلجأ إىل القانون إال للضرورة القصوى. على اإلقناع األخالقي يف إطار حكم القانون
دام، أكدت سنغافورة عدم وجود توافق دويل لصاحل عقوبـة          قضية عقوبة اإلع  ويف    -٨٧

وتعد سنغافورة عقوبة اإلعدام قضية من . اإلعدام أو ضدها، مبا يف ذلك إلزامية عقوبة اإلعدام  
 أخطر اجلرائم، بعد إجراء احملاكمات وفـق  يف حالةفهي ال تفرض إال     . قضايا العدالة اجلنائية  

فمعدال القتل وتعـاطي اهلريويـني يف       . جل السنغافوريني ويؤيدها  .  للقانون وفقاًاألصول، و 
  .وقد نشرت إحصاءات عن اإلعدامات. سنغافورة من بني أخفض املعدالت يف العامل

وشددت سنغافورة على أن استعمال العقوبة البدنية جيري يف إطار املعايري املقبولـة               -٨٨
ة وليس باستخفاف، وهي ختـضع      وال تطبق إال على قائمة حمددة من اجلرائم اخلطري        . دولياً

سؤال يتعلق باملخالفني لقـوانني اهلجـرة، أشـارت         ب وفيما يتصل . لقيود وشروط واضحة  
سنغافورة إىل أنه ليس من احلكمة أن تغض الطرف عمن يدخلون البلد وميكثون فيه بـصفة                

 ل، عندما عرضت احلكومة العفو قب     ١٩٨٩ عام   ففي.  إىل حجمها الصغري   غري شرعية، نظراً  
     ، سـلم أكثـر     بشأن فرض العقوبة البدنية على خمالفي قوانني اهلجرة        قانون جديد    بدء نفاذ 

  . شخص أنفسهم١٢ ٠٠٠من 
وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان، أكدت سنغافورة أهنا ملتزمـة              -٨٩

. داخلة ومتداعمة  بالتنفيذ الفعال حلقوق اإلنسان عن طريق أشكال للحماية مت          راسخاً التزاماً
 يف أي من الصكوك اليت تنص على إجراءات البالغـات           ومع أن سنغافورة ليست اآلن طرفاً     
.  يف القضايا املناسبة بواسطة احملـاكم الـسنغافورية        تتاحالفردية، فإن سبل انتصاف قانونية      

والقطـاع  ويكّمل االنتصاف القانوين تدابري غري قانونية مناسبة يوفرها كل من القطاع العام             
وعلـى  .  آليات تشاور مشتركة بني الوكاالت بشأن حقوق اإلنـسان         أيضاًوهناك  . اخلاص

 مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، خاصة عن          وثيقاً الصعيد اإلقليمي، تتعاون سنغافورة تعاوناً    
طريق اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بتعزيز حقـوق املـرأة               

تشارك سنغافورة غريها أفضل ممارساهتا وتـتعلم        وبواسطة هاتني اآلليتني،  . طفل ومحايتها وال
  .من سبل االرتقاء مبستوى محاية احلقوق
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 سنغافورة مسألة توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة فأشارت إىل أهنا          وتناولت  -٩٠
كال املعاصرة للعنصرية والتمييز    تلقت زيارات عدة، مبا فيها زيارة املقرر اخلاص املعين باألش         

وأضافت أن باهبا   . ٢٠١٠العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام           
مفتوح إلجراء املزيد من املناقشات، وسُينظر يف طلبات الزيارة من حيث األسس املوضوعية             

  .جراءات اخلاصة أجوبة عن االستبيانات والبالغات املقدمة من اإلأيضاًوقدمت . لكل مقترح
وفيما يتعلق بإنشاء جلنة انتخابية مستقلة، أشارت سنغافورة إىل أن صلب املوضوع              -٩١

ففي حالة سنغافورة، هناك . هو هل هناك هيئة تدير عملها بإنصاف وشفافية ويثق فيها الناس         
. ون للقان وفقاًدائرة االنتخابات اليت يديرها موظفون حكوميون يقومون بعملهم مبوضوعية و         

 لقواعد اخلدمة املدنية، حبيث يتحلون بالرتاهة لدى        وفقاًويعيَّن املوظفون احلكوميون ويرقون     
  .اضطالعهم بواجباهتم، دون خوف من التدخل السياسي

 أن احلكومة ستستمر يف إشراك اجملتمع املدين يف املتابعة بعد           وأكدت سنغافورة أخرياً    -٩٢
وفيما يتعلق باالنضمام   . لت عند إعداد التقرير الوطين    االستعراض الدوري الشامل، مثلما فع    

إىل املزيد من معاهدات حقوق اإلنسان، ينصب تركيز سنغافورة على التنفيذ التام والفعلـي              
وشددت على أن عدم االنضمام إىل معاهدة بعينها ال يعين أن سياساهتا            . لاللتزامات التعاهدية 

وأكدت سنغافورة عزمها على التصديق على      . اًلّيعمال تتقيد أصالً بأحكامها إىل حد بعيد،        
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف السنة القادمة والنظر يف صكوك أخرى، مبا فيهـا               

                         الربوتوكـول االختيــاري    واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         
                                     ل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد                                                               امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغال       

  .، واتفاقيات منظمة العمل الدولية       اإلباحية
وأعربت سنغافورة عن تقديرها إلتاحة فرصة املشاركة يف عمليـة االسـتعراض،              -٩٣

وقالت إهنا ستنظر يف ذلك بروح إجيابيـة،        . وشكرت مجيع الوفود على تعليقاهتا وتوصياهتا     
  .الجتماعي وتطلعات شعبهايه الوئام امراعية كل املراعاة ما حيتاج إل

  التوصياتأو /ستنتاجات واال  - ثانياً  
،  خـالل احلـوار التفـاعلي      قُدمت اليت    التالية التوصياتيف   سنغافورة   نظرت  -٩٤

  :وأعربت عن تأييدها هلا
 تـوفري   عن طريـق   التزامها برفع مستوى معيشة شعبها       أن تواصل   -١-٩٤

 االعتراف  - حبق -هي أمور استحقت معها     أفضل تعليم وسكن ورعاية طبية، و     
  ؛)بروين دار السالم(الدويل 
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 اختاذ تدابري إجيابية لرفـع مـستوى التمتـع بـاحلقوق            أن تواصل   -٢-٩٤
 يف جماالت الصحة والتعليم ورعايـة       ال سيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(املعاقني 
خدماهتا التعليمية  توفري   تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل       واصلأن ت   -٣-٩٤

  ؛)كوبا( واحلفاظ على أفضل جودة هلذه اخلدمات  لكل سكاهناوالصحية املمتازة
 بالتعليم   على االلتحاق   التزامها مبساعدة األطفال الفقراء    أن تواصل   -٤-٩٤

  ؛)سلطنة عمان(وتوفري الرعاية الصحية هلم 
اململكـة العربيـة    ( جهودها لتقدمي الرعايـة الـصحية        واصلأن ت   -٥-٩٤

  ؛)السعودية
اململكـة العربيـة    ( خططها لضمان احلـق يف التعلـيم         أن تواصل   -٦-٩٤

 برنامج توفري التعليم اجليد، مبا فيه االستثمارات اجلديدة         وأن تواصل ؛  )السعودية
يم اجليد وحتسينه    جهودها لتطوير التعل   وأن تواصل ؛  )زمبابوي(يف تطوير التعليم    

  ؛)قطر(د نسانية والتنمية البشرية يف البلحبيث حيافَظ على الكرامة اإل
تدابري أخرى لتوفري السكن    تتخذ   انتهاج سياسة فعالة و    أن تستمر يف    -٧-٩٤

  ؛)ماليزيا(الالئق ملواطنيها، خاصة للفئات ذات الدخل احملدود 
تـصادية  االق - جتماعية تنفيذ استراتيجياهتا وخططها اال    أن تواصل   -٨-٩٤

  ؛)كوبا(د واإلمنائية يف البل
تحقيـق سياسـات    ل اختاذ خطوات استباقية ومبتكرة      أن تستمر يف    -٩-٩٤

مجهوريـة  (تماعية والثقافيـة    التنمية املستدامة املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالج     
  ؛) الشعبية الدميقراطيةكوريا
 إضـافية لـضمان احلقـوق        تدابري وتتخذ ما حققته  على   أن تعتمد   -١٠-٩٤

 لفائدة  ال سيما االقتصادية واالجتماعية األساسية، مثل احلق يف التعليم والصحة،         
 صابني بفريوس نقص املناعة البشري    فئات مثل املعاقني وذوي الدخل احملدود وامل      

  ؛)بوتسوانا(واإليدز 
 جهودها اجلارية مـن أجـل تعزيـز حقـوق املعـاقني             أن تواصل   -١١-٩٤

  ؛)انأفغانست(
سلطنة (أن تنظر يف حتسني ومحاية فئات بعينها، مثل املعاقني واملسنني             -١٢-٩٤
  ؛)عمان
أن تواصل جهودها حلماية حقوق فئات حمددة مثل النساء واألطفال            -١٣-٩٤

  ؛)بروين دار السالم(واملعاقني واملسنني والعمال املهاجرين 
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  ؛)اهلند(ال األجانب أن تستمر يف تعزيز جهودها حلماية حقوق العم  -١٤-٩٤
أن تواصل جهودها حلماية كرامة العمال املهـاجرين وسـالمتهم،            -١٥-٩٤

  ؛)نيبال(بوسائل منها التدابري املؤسسية والتشريعية املناسبة 
أن تستمر يف دعم تدابري تعزيز حقوق اإلنـسان لعمـال املنـازل               -١٦-٩٤

نغافورة، يف مجلـة    املهاجرين، عن طريق حتسني ظروف عمل عمال املنازل يف س         
  ؛)الفلبني(وسائل 

أن تنظر يف متتني التعاون مع البلدان اليت ينحـدر منـها العمـال                -١٧-٩٤
 العملية الرامية إىل محايـة أولئـك العمـال مـن            حتسنياملهاجرون، ومن ذلك    

  ؛)ماليزيا( أفضل  تدبرياً املتعلقة هبماالستغالل قصد تدبري التحديات الكثرية
 مشاركتها اإلجيابية مع البلدان اجملاورة يف مكافحة االجتار         أن تواصل   -١٨-٩٤

 مـع البلـدان     ها اإلجيـابّيني  َنها وتعاوُ َت؛ وأن تواصل مشاركَ   )إندونيسيا(بالبشر  
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(اجملاورة يف سياق مكافحة االجتار بالبشر 

        االجتـار                                  بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة      أن تنظر يف التصديق على        -١٩-٩٤
                                          املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        ،               النساء واألطفال           وخباصة  ،       باألشخاص

  ؛)بيالروس، والفلبني (          عرب الوطنية             اجلرمية املنظمة
أن تستمر يف اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز الوئـام بـني خمتلـف                -٢٠-٩٤

لناجحة املتمثلة يف   ؛ وأن تستمر يف السياسة ا     )فييت نام (الطوائف اإلثنية والدينية    
؛ وأن تواصل جهـود     )االحتاد الروسي (حتقيق الوئام اإلثين والديين يف سنغافورة       

وضع وتنفيذ تدابري إضافية لتدعيم الوئام والتماسك االجتماعي بـني خمتلـف            
على مجيع املستويات،   ؛ وأن تواصل جهودها املدنية      )قطر(الفئات اإلثنية يف البلد     

  ؛)باكستان(لية، لتعزيز الوئام العرقي والديين  املستويات احملال سيما
أن تواصل جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الوقت الذي            -٢١-٩٤

تصون فيه مؤسسة األسرة جبميع مكوناهتا، وأن حتافظ على التـسامح الـديين             
  ؛)إندونيسيا(

ذي أن تواصل جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الوقت ال           -٢٢-٩٤
حتافظ فيه على مؤسسة األسرة بكل مكوناهتا، وأن حتافظ على التسامح الديين،            
وتعطي األولوية لصون الوئام العرقي والديين عن طريق اإلدارة الدقيقة للعالقات           

لدانَ األخرى أفضل املمارسـات     بني خمتلف األعراق والديانات، وأن تشارك البُ      
  ؛)اجلزائر(خبصوص تعزيز التسامح العرقي والديين 
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أن تواصل جهودها لزيادة متثيل النساء يف املناصب العليـا داخـل              -٢٣-٩٤
اإلدارة العامة، مبا فيها السلك الدبلوماسي والقضاء واملؤسـسات التعليميـة،           

  ؛)مجهورية مولدوفا(إضافة إىل القطاع اخلاص 
أن تواصل جهودها لتحسني وضع املرأة بغية إقدارها على استثمار             -٢٤-٩٤
  ؛)اجلزائر(د مية االجتماعية واالقتصادية للبلامل طاقتها واملشاركة يف التنك

أن تستمر يف تطوير إطارها القانوين واملؤسـسي لتعزيـز حقـوق              -٢٥-٩٤
؛ وأن تنظر يف تطوير اإلطار القـانوين واملؤسـسي         )أفغانستان(اإلنسان ومحايتها   

وأن تستمر يف تطوير اإلطـار      ؛  )ماليزيا(د  ز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البل     لتعزي
  ؛)األردن(املؤسسي والقانوين حلقوق اإلنسان 

أن تواصل العمل على تقوية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف            -٢٦-٩٤
؛ وأن تـستمر  )نيبال(الوقت الذي تعزز فيه اإلجنازات يف ميدان حقوق اإلنسان       

يد من التدابري لضمان تنفيذ     يف تدعيم مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان واختاذ املز       
  ؛)ليسوتو(والياهتا بفعالية 

أن تواصل تعاوهنا مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدوليـة             -٢٧-٩٤
يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها يف         تطوير إطارها القانوين واملؤسسي     ل

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(سنغافورة 
ستها املعلن عنها والقاضية بدراسة ومراجعة سياستها       أن تواصل سيا    -٢٨-٩٤

؛ وأن  )إثيوبيا(املتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان         
 تشريعاهتا القائمة ومستوى    بشأنتستمر يف إجراء استعراضات ودراسات شاملة       

 كان ذلك استعدادها يف أفق االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان كلما     
مواردهـا وأولوياهتـا الوطنيـة      وفق  املؤسسي والقانوين و   ضمن إطارها    مناسباً

  ؛)إندونيسيا(
أن تستمر يف اختاذ خطوات مناسبة قصد التصديق علـى صـكوك              -٢٩-٩٤

  ؛)بوتان( من التقرير الوطين ١٥٨حقوق اإلنسان املشار إليها يف الفقرة 
 التصديق على الصكوك    أن تتخذ خطوات ملموسة ومناسبة صوب       -٣٠-٩٤

  ؛)فييت نام(الدولية حلقوق اإلنسان واالنضمام إليها 
أن متضي يف طريق التوفيق بني تشريعاهتا الوطنية والتزاماهتا الدوليـة         -٣١-٩٤

  ؛)أفغانستان(مبقتضى الصكوك اليت هي طرف فيها 
شـخاص  أن تؤكد التدابري الرامية إىل تقدمي املساعدة والرعاية والدعم لأل          -٣٢-٩٤

اإليدز واملصابني به، عن طريق حتسني      /املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     
  ؛)ترينيداد وتوباغو(سبل تلقي خدمات الوقاية والعالج واالستشارة 
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     أن تواصل جهودها لتعزيز حقوق اإلنـسان وحرياتـه ومحايتـها            -٣٣-٩٤
  ؛)سري النكا(

عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل     أن تشرك اجملتمع املدين يف        -٣٤-٩٤
  ؛)بولندا(

أن تستهل عملية فعالة وشاملة ملتابعة تنفيذ التوصيات الناشئة عـن             -٣٥-٩٤
  ؛)فييت نام(االستعراض الدوري الشامل 

 خـالل احلـوار التفـاعلي،        التالية اليت قُدمت   التوصياتيف   سنغافورة   ونظرت  -٩٥
  : أو هي يف طريقها إىل التنفيذ منفَّذة أصالًأعربت عن تأييدها هلا، وترى أهناو

أن حتافظ على زخم السياسيات االجتماعية اإلجيابية املتعلقة بالرعاية           -١-٩٥
  ؛)أفغانستان(الصحية 

   خطـة الـتمكني الرئيـسية     أن تعجل بتنفيذ التوصيات الواردة يف         -٢-٩٥
  ؛)بوتان (ذوي اإلعاقة لتحسني معيشة ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة 
      خطـة الـتمكني الرئيـسية     أن تسرع التنفيذ الفعال لتوصـيات         -٣-٩٥

 اليت وضعتها وزارة التنمية اجملتمعية والشباب والرياضة        ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  
ذوي واجمللس الوطين للخدمات االجتماعية إلعادة النظر يف اخلدمات املقدمة إىل           

  ؛)السودان( والتخطيط هلا اإلعاقة
  ؛)بيالروس(مكافحة االجتار بالبشر أن تزيد من جهود   -٤-٩٥
ى الوئام اإلثين والعقـدي يف      أن تبذل املزيد من اجلهود للحفاظ عل        -٥-٩٥
  ؛)بيالروس(د البل
أن تشارك البلدانَ األخرى اخلربات اإلجيابية وأفـضل املمارسـات            -٦-٩٥

  ؛)زمبابوي(خبصوص التسامح العرقي والديين 
يع أشكال التمييز يف حق املـرأة،  أن تكثف جهودها للقضاء على مج      -٧-٩٥

بوسائل منها الدعوة إىل متكني املرأة والنهوض هبا، وعن طريـق أنـشطة بنـاء               
القدرات والتدريب اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية وإذكـاء وعـي النـاس            

  ؛)إندونيسيا(
  ؛)فرنسا(أن حترص على أن ينص الدستور على املساواة اجلنسانية   -٨-٩٥
ذ تدابري إضافية لزيادة نسبة متثيل النساء يف املناصب العليا يف           أن تتخ   -٩-٩٥

؛ وأن تكثف اجلهود لتدعيم مشاركة املرأة       )جنوب أفريقيا (القطاعني العام واخلاص    
 للتقدم احملرز يف جمال     وفقاًيف عملية صنع القرار يف كل من القطاع العام واخلاص،           
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وأن تويل االهتمام الالزم لتعزيز مـشاركة       ؛  )اإلمارات العربية املتحدة  (تعليم املرأة   
  ؛)اجلزائر(املرأة يف مستوى صنع القرار يف كل من القطاع العام واخلاص 

أن تتخذ التدابري الالزمة إلحداث تغيري يف الذهنيات بغية القـضاء             -١٠-٩٥
على الصور النمطية املقترنة باألدوار التقليدية لكل من الرجل واملرأة يف األسرة            

  ؛)مجهورية مولدوفا(تمع واجمل
أن تتأكد من إدراج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها يف النظام             -١١-٩٥

  ؛)مصر(القانوين احمللي 
  ؛)سلطنة عمان(أن تزيد االهتمام بالربامج املوجهة لألسر املفككة   -١٢-٩٥
أن توفر وحتسن برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان لفائـدة              -١٣-٩٥

  ؛)األردن(موظفي إنفاذ القوانني القضاء و
أن تعدل تشريعاهتا على حنو ينقل عبء إثبات ذنب شـخص معـرض               -١٤-٩٥

  ؛)فرنسا(لعقوبة اإلعدام إىل االدعاء بدال من أن ُيطلب إىل الشخص أن يثبت براءته 
أن تقدم إحصاءات وغريها من املعلومات عن الوقائع املتعلقة بتطبيق            -١٥-٩٥

  ؛)نلنداف(عقوبة اإلعدام 
أن تقدم الدعم إىل السجينات املصابات بفـريوس نقـص املناعـة              -١٦-٩٥

  ؛)تايلند(اإليدز /البشري
أن تشارك مجيَع البلدان األخرى اخلربات وأفـضل املمارسـات يف             -١٧-٩٥

  ).مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(جماالت التنمية ومحاية حقوق اإلنسان 
يات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب، وستنظر سنغافورة يف التوص    -٩٦

على أال يتجاوز موعد تقدميها تاريخ انعقاد الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان              
  :٢٠١١سبتمرب /يف أيلول

دوليـة   ما مل تصدق بعد عليه يف صكوك         أن تنظر يف التصديق على      -١-٩٦
لية حبيث تتماشى مع مـواد تلـك        حلقوق اإلنسان وتواصل حتديث القوانني احمل     

؛ وأن تعيد النظر يف سياساهتا قصد االنضمام إىل املعاهـدات  )ليسوتو(املعاهدات  
؛ وأن تنظر، عند    )فنلندا(بعد  مل تنضم إليها    الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت      

  ؛)األردن(االقتضاء، يف االنضمام إىل الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان 
نظر يف التصديق على صكوك دولية رئيسية أخـرى حلقـوق           أن ت   -٢-٩٦

 باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،          اإلنسان، ابتداءً 
 من التقرير، وكذلك االتفاقيـة الدوليـة        ١٥٨والصكوك املذكورة يف الفقرة     

ر يف  ؛ وأن تـستم   )اجلزائر(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
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اختاذ التدابري املناسبة على الصعيد الوطين بغية التصديق على الصكوك الدوليـة            
 من التقرير الـوطين،  ١٥٨ تلك املشار إليها يف الفقرة     ال سيما حلقوق اإلنسان،   

مبا فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى            
                                          ربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق       الومجيع أشكال التمييز العنصري،     

                                                                               الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة             
؛ وأن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال            )املغرب(

  ن                                                        الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأ      والتمييز العنصري؛   
                      ، واتفاقيـة حقـوق                                                                بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        

    يف       ً   ، طرفـاً                            ً ؛ وأن تنظر، يف أن تصبح، عاجالً )        سوازيلند (                    األشخاص ذوي اإلعاقة   
                                                                              االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة حقـوق        

                                 يـاري امللحق باتفاقيـة حقـوق                     الربوتوكول االخت و                      األشخاص ذوي اإلعاقة،    
   ؛ )    اهلند   (                                                              الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

                  اتفاقيـة حقـوق      :                                              أن تنضم إىل صكوك حقوق اإلنـسان التاليـة          - ٣-  ٩٦
                                                                             األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز           

                                                    الختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع                    الربوتوكول ا و          العنصري،  
   ؛ )       السودان   (                                               األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

                                                      رؤيتها، يف االنضمام إىل معاهدات رئيـسية أخـرى             وفق           أن تنظر،     - ٤-  ٩٦
                                                                                 حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز             

                                                                ؛ وأن تعيد تقييم سياستها بشأن االتفاقية الدولية للقـضاء           )        بوتسوانا (         العنصري  
   ؛ )                ترينيداد وتوباغو (                              على مجيع أشكال التمييز العنصري 

                                                                      أن تنضم إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز              - ٥-  ٩٦
                                                         ؛ وأن تصدق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع           )           سلطنة عمان  (         العنصري  

   ؛ )         أفغانستان (                التمييز العنصري       أشكال 
  ؛  )       بوتـان  (                                      يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                ً   أن تصبح طرفاً    - ٦-  ٩٦

                                                            يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق                      ً   وأن تصبح طرفاً  
   ؛ )      تايلند (                 لعملية التصديق       ً  زمنياً  ً راً               هبا، وأن حتدد إطا

                                امللحق باتفاقية حقوق الطفل                         الربوتوكول االختيـاري أن تنضم إىل      - ٧-  ٩٦
         العـراق     (                                                                 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة       

   ؛ )                  وبولندا وأفغانستان
                                                                   أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدوليـة الرئيـسية حلقـوق              - ٨-  ٩٦

     سية،                                           العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا        (                   مل تنضم إليها بعد                اإلنسان اليت   
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                                                                              والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة          
                          ، والربوتوكول االختيـاري     )                                                  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      

            الربوتوكـول  و                                                                   امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،            
                                  شأن بيع األطفال واستغالل األطفال                                               االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب     

                                               ، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                                         يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة     
   ؛ )        سلوفينيا (                    والربوتوكول امللحق هبا 

                                                                  أن تنظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية             - ٩-  ٩٦
                          نية والسياسية، واتفاقية                                                           واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      

                                                                                         مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            
                                                                                        أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد             

  ؛)مصر (     أسرهم
أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،             -١٠-٩٦
هد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومعاهـدات         والع

دولية رئيسية أخرى حلقوق اإلنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن            
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق             

 على مجيع أشكال التمييـز      األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء     
العنصري، والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا؛ وسحب حتفظاهتا على املبادئ         
األساسية التفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(املرأة 
ـ              -١١-٩٦ وق أن تنظر يف التصديق على ما تبقى من معاهدات رئيـسية حلق

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        : اإلنسان، أي 
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على          
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

  ؛)بولندا(نسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   على لتصديق  أن تدرج يف خطتها ا      -١٢-٩٦

    املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني امللحقـني هبـا، والعهـد الـدويل        
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهـضة التعـذيب          

اقيـة  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتف        وغريه من ضروب امل   
املتعلقة باحلرية النقابية ومحايـة حـق       ) ١٩٤٨(٨٧منظمة العمل الدولية رقم     

التنظيم النقايب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           
  ؛)ليشيت - تيمور(أسرهم 
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العهد الدويل اخلاص   : لية وتصدق عليها وتنفذها   أن توقع الصكوك التا     -١٣-٩٦
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         
والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة           

 أو الالإنـسانية أو     مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        
  ؛)اململكة املتحدة(املهينة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أن تتخذ التدابري الالزمة لتوقيع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            -١٤-٩٦
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،         

  ؛)اليابان(ممكن والتصديق عليهما يف أقرب وقت 
أن تعطي األولوية لالنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع             -١٥-٩٦

أشكال التمييز العنصري، والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           
  ؛)غانا(والسياسية 

 بعـد، علـى أن تعطـي        اليت مل تنضم إليها   أن تنضم إىل الصكوك       -١٦-٩٦
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ونظـام رومـا           األولوية إىل العهد  

  ؛)فرنسا(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
أن تدقق النظر يف معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلنسان وتـصدق             -١٧-٩٦

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        : عليها، وهي 
ق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على       والعهد الدويل اخلاص باحلقو   

مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            
  ؛)كازاخستان(املهاجرين وأفراد أسرهم 

أن تنظر يف توقيع االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال               -١٨-٩٦
  ؛)اإندونيسي(املهاجرين وأفراد أسرهم 

                          بروتوكـول منـع وقمـع      أن تتخذ التدابري الالزمة للتصديق على         -١٩-٩٦
  ؛)مجهورية مولدوفا(               النساء واألطفال         وخباصة ،                     ومعاقبة االجتار باألشخاص

أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على االتفاقيتني اللتني صدقت عليهمـا             -٢٠-٩٦
  ؛)فنلندا(

فيـذ التزامـات    أن تنفذ توصيات هيئات املعاهدات خبـصوص تن         -٢١-٩٦
سنغافورة مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة            

  ؛)سلوفينيا(حقوق الطفل 
 - تيمور( ملبادئ باريس    وفقاًأن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         -٢٢-٩٦

  ؛)ليشيت، وتايلند، وبولندا، ومصر، وكندا
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 ملبـادئ   وفقاً حلقوق اإلنسان    أن تتخذ تدابري إلنشاء مؤسسة وطنية       -٢٣-٩٦
  ؛)مجهورية مولدوفا(باريس 

أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنـة التنـسيق             -٢٤-٩٦
  ؛)جنوب أفريقيا(الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  ؛)كندا(أن تنشئ هيئة انتخابية مستقلة   -٢٥-٩٦
املة لـضمان مـرور     لدان املصّدرة لليد الع   أن تعزز التعاون مع الب      -٢٦-٩٦

القنوات املناسبة والقانونية للعمل يف سنغافورة، وأن تواصل        العمال األجانب عرب    
  ؛)ميامنار(جهودها حلماية حقوق مجيع العمال األجانب من االستغالل 

أن تْنفذ اللوائح التنفيذية املناسبة بصرامة، مبا فيها قـانون العمالـة              -٢٧-٩٦
 العاملة األجنبية وقانون اجلوازات اللذان حيظران علـى أربـاب العمـل             واليد

  ؛)تايلند(ص عملهم احتجاز جوازات عماهلم األجانب ووثائق سفرهم ورخ
أن توسع نطاق احلماية اليت يوفرها قانون العمل جلميع فئات عمال             -٢٨-٩٦

  ؛)جيبويت(املنازل 
     هاجرين وتْنفذها، مبـا يف ذلـك      أن توفر احلماية القانونية للعمال امل       -٢٩-٩٦

 ما خيتص بالرواتب وساعات العمل، ومعاجلة ادعاءات فرض الوكاالت رسـوماً          
  ؛)كندا" (شركات اإلعادة إىل الوطن"مفرطة واالحتجاز القسري على يد 

أن تنفذ التدابري املعتمدة لتعليم العمال األجانـب، بلغـاهتم األم،             -٣٠-٩٦
  ؛)سري النكا(ملساعدة حقوقهم وواجباهتم وسبل ا

أن متضي يف وضع نظام مايل يسمح مبساعدة العمال الذين يرغبون             -٣١-٩٦
  ؛)سويسرا(يف طلب تعويضات يف حاالت الرتاع مع أرباب العمل 

أن تبدد الشواغل اليت أثارها املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة            -٣٢-٩٦
 وما يتصل بذلك من تعـصب،       للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب    

ظروف معيشة العمال املهاجرين وعملهم، وإلغاء العقوبـة        وهي شواغل تتعلق ب   
البدنية اليت تفرض على من خيالفون قوانني اهلجرة، وسن قانون ملكافحة التمييـز    

  ؛)اململكة املتحدة(
أن تتخذ تدابري لتعزيز محاية ضحايا االجتار، من بينها فحص الضحايا             -٣٣-٩٦

 من معاملتهم معاملة اجملرمني، وتوفري مالذ مؤقـت هلـم أثنـاء             ومحايتهم بدالً 
اإلجراءات القانونية، ودعم برامج محاية الشهود، وتوفري تدابري عالجية مناسـبة           

  ؛)تايلند(غري الترحيل 
                                                    قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري        أن تعمم وتنفذ    -٣٤-٩٦

  ؛ )      تايلند (                      اليت ستعزز إقامة العدل   )             قواعد بانكوك   (  ات                االحتجازية للجاني
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أن تلغي أو حتد على األقل من القيود املفروضة على اخلطاب العـام       -٣٥-٩٦
بشأن قضايا االنتماء اإلثين واللغة والعرق والدين والقضايا السياسية احلـساسة           

تكوين اجلمعيات  حبرية التعبري وحرية التجمع السلمي و تاماًكي يتمتع الناس متتعاً
  ؛)سلوفينيا(السلمية 

أن تستمر يف التعامل مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحـدة،           -٣٦-٩٦
وباخلصوص االستجابة لدعوات املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق           
اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات            

  ؛)اجلمهورية التشيكية (فاًموجزة أو تعس
أن تنسق خمتلف استراتيجياهتا بشأن األطفال واألسر مبقتضى خطـة       -٣٧-٩٦

          الربوتوكول  يف االنضمام إىل     وتواصل النظر عمل وطنية شاملة لفائدة األطفال،      
                                                                            االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال          

   ؛ )              مجهورية مولدوفا   (         اإلباحية                 يف البغاء ويف املواد
                                                                    أن تعتمد استراتيجية شاملة ملعاجلة مجيع أشكال التمييز يف حق كل             -  ٣٨-  ٩٦

   ؛ )      بولندا (            فئات األطفال 
                                            َّ                      أن تنشئ هيئة مستقلة لرصد إنفاذ حقوق الطفـل ختـوَّل تلقـي               -  ٣٩-  ٩٦

    ).      بولندا (                                                   الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها 
  : سنغافورة التوصيات التاليةومل تؤيد  -  ٩٧

 إلغـاء عقوبـة   بنّيـة  لعمليات اإلعدام  فورياً اختيارياًأن تعلن وقفاً    -١-٩٧
 إلغائها  قصد هلذه العقوبة    ؛ وأن تفرض يف أقرب وقت ممكن وقفاً       )فنلندا(اإلعدام  

  ؛)فرنسا (٦٥/٢٠٦  لقرار اجلمعية العامةوفقاً، هنائياً
جلميع عمليات اإلعدام، وتلغـي عقوبـة         اختيارياً أن تفرض وقفاً    -٢-٩٧

اإلعدام يف هناية املطاف، وتصدق يف هذا الصدد على العهد الـدويل اخلـاص               
  ؛)سويسرا(باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري الثاين امللحق به 

 فوراً وقفاً اختيارياً لعمليات اإلعدام مع اجتـاه النيـة إىل            أن تفرض   -٣-٩٧
اماً؛ وأن تعلن عن املعلومات عن عمليات اإلعدام وأحكـام اإلعـدام            إلغائها مت 

السابقة اليت قضت هبا احملاكم؛ وأن تعيد النظر يف قانون العقوبات وقانون إساءة             
استعمال املخدرات بغية إبطال مجيع أحكام إلزامية عقوبة اإلعدام وحذف مجيع           

  ؛)لتشيكيةاجلمهورية ا(البنود اخلاصة بافتراض ارتكاب الذنب 
  إلغـاء  قـصد أن تدعم وقف عمليات اإلعدام على الصعيد الدويل           -٤-٩٧

  ؛)كندا( عقوبة اإلعدام ووضع حد للحكم هبا إلزامية
يف إبان   ،بطلأن تُ أن تتخذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام؛ و         -٥-٩٧

ومـات  عملية اإللغاء، األحكام املتعلقة بإلزامية عقوبة اإلعـدام، ونـشر املعل          
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األساسية عن العقوبة، مبا فيها عدد األشخاص الذين حكم علـيهم باإلعـدام             
  ؛)اململكة املتحدة(والذين ينتظرون تطبيقه يف ممرات املوت 

أن حتذف من التشريعات الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام املفروضة على عدد            -٦-٩٧
  ؛)سلوفينيا(ة عقوبة اإلعدام ؛ وإبطال األحكام املتعلقة بإلزامي)فرنسا(من اجلرائم 

 من أشـكال   على الفور للضرب بالعصا بوصفه شكالً أن تضع حداً    -٧-٩٧
؛ )اجلمهورية التشيكية ( اليت تنص على هذه العقوبة        وتلغي مجيع القوانني   العقاب،

 جلميع أشكال العقوبة البدنية، وأن تبطل القوانني اليت         - عملياً - وأن تضع حداً  
  ؛)فرنسا(رسة تسمح هبذه املما

 جلميع ممارسات العقوبة البدنية اليت تقـع يف مرافـق           أن تضع حداً    -٨-٩٧
  ؛)جيبويت(التعليم ومراكز االحتجاز 

 يف مستوى محاية األطفال داخل نظام العدالـة         فعلياًأن تعيد النظر      -٩-٩٧
اجلنائية، من خالل رفع سن املسؤولية اجلنائية، وأن تتجنب حماكمـة األطفـال             

  ؛)ترينيداد وتوباغو( سنة يف حماكم البالغني ١٨ و١٦  تتراوح أعمارهم بنيالذين
مبوجـب قـانون    " احلبس الوقائي "أن حترص على عدم اللجوء إىل         -١٠-٩٧

     اسـتثنائية  للقانون اجلنـائي إال يف حـاالت        ) األحكام املؤقتة (األمن الداخلي و  
  ؛)سلوفينيا(ال ينتهك احلق يف حماكمة عادلة وأ
أن تعيد النظر يف األحكام القائمة املتعلقة باالحتجاز دون حماكمـة،             -١١-٩٧

 جديدة إلبالغ احملتجزين حبقهم يف توكيل حمام وأن تـضمن           وأن تعتمد أحكاماً  
  ؛)كندا(استعانتهم مبحام فور إلقاء القبض عليهم 

 تلغي األحكام القانونية اليت جترم النشاط اجلنسي بـني بـالغني            أن  -١٢-٩٧
؛ وأن تستخلص النتائج من التطور اإلجيايب       )سلوفينيا(ني من نفس اجلنس     متراض

 أحكام قـانون العقوبـات املتعلقـة         عن طريق إلغاء   للمثلية يف رؤيته للمجتمع  
  ؛)فرنسا( بني بالغني متراضني بالعالقات اخلاصة

أن تسن تشريعات جتعل االغتصاب الزوجي غري قـانوين يف مجيـع              -١٣-٩٧
  ؛)كندا(األحوال 

أن تقبل زيارة املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان             -١٤-٩٧
واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو             

  ؛)سلوفينيا (تعسفاً
أن تنظر يف إصدار دعوة دائمة للمكلفني بواليات إجراءات خاصة            -١٥-٩٧

  ).سلوفينيا(
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افورة التوصيات الواردة أعاله لألسباب املوضحة يف التقرير الوطين         وال تؤيد سنغ    -٩٨
  .وأثناء احلوار التفاعلي

ومل تؤيد سنغافورة التوصيات التالية ألهنا تعتربها مؤسسة علـى افتراضـات أو               -٩٩
  :مقدمات غري صحيحة

 - حبكم الواقع  -أن تعيد النظر يف حظر املظاهرات العامة السلمية           -١-٩٩
 قوانني مكافحة التشهري؛ وعملية التسجيل املتعلقة بـاجملتمع املـدين           واستعمال

واجلمعيات حبيث تتماشى تلك القوانني، لدى اعتمادها وإنفاذها، مع الضمانات          
الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة حبقوق حرية التعبري، وحرية التجمع الـسلمي،           

  ؛)كندا(وحرية تكوين اجلمعيات 
التشهري وتضمن محاية وتعزيز احلقوق يف حرية التعبري        أن تلغي قانون      -٢-٩٩

السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية عن طريق اإلصالح التـشريعي والتغـيري           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(السياسي 

أن تلغي قانون العقوبات املتعلق بالتشهري، وتتأكد، بواسطة اإلصالح   -٣-٩٩
عبري، إضـافة إىل حريـة تكـوين        التشريعي والتغيري السياسي، من أن حرية الت      

اجلمعيات السلمية والتجمع السلمي، مكفولتان جلميع سكان البلد، مـواطنني          
  ؛)سويسرا(وغري مواطنني 

 توصية اليت قدمها معهد حقوق ١٨أن تنفذ التوصيات البالغ عددها    -٤-٩٩
 ٢٠٠٨اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدوليـة يف تقريـره الـصادر يف عـام               

"Prosperity Versus Individual Rights) "؛)اململكة املتحدة  
 حيترم السالمة البدنيـة      تعليمياً أن حتظر العقوبة البدنية وتضع نظاماً       -٥-٩٩

  ؛)سويسرا(والنفسية للقّصر 
أن تدرج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها كاملةً يف النظـام             -٦-٩٩

  ).بولندا(العقوبة البدنية  تلك املتعلقة بال سيماالقانوين احمللي، 
وتعرب مجيع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الـدول              -١٠٠

   وال ينبغي تأويلها علـى أن الفريـق العامـل      . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    
  .يؤيدها ككل
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