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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                    الدورة احلادية عشرة
      ٢٠١١     مايو  /      أيار  ١٣-  ٢      جنيف، 

                       ً            لسامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة                                       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
   ١ / ٥                             من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان   )  ب (  ١٥

          سنغافورة    

                                                                                   هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
                                                                                            اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

                                                                       وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب               .              ذات الصلة        الرمسية
                               خبالف ما يرد منـها يف التقـارير     )        املفوضية (                                           مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

                                                                وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس            .                              العلنية الصادرة عن املفوضية   
ِ                                                            قد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة    و  .             حقوق اإلنسان  ُ    

  .                                                                             روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            و  .           يف التقرير 
ِ                                                              وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن                ُ                              

                                                                     ا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم              ّ وملّ  .                    كانت ال تزال صاحلة   
                                                                                               املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل               

        ّ                                        أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مـع          /   ُ                                           قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        
   .        اإلنسان                   اآلليات الدولية حلقوق
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                         املعلومات األساسية واإلطار  -   ً أوالً   

   ) ١ (                      نطاق االلتزامات الدولية  -    ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

 -  )  ١٦   ، و ) ١ (  ١١   ، و ٢      املواد  (    نعم  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥                      شكال التمييز ضد املرأة                        اتفاقية القضاء على مجيع أ

              عام، املادتان    :    حتفظ (     نعم   ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥                   اتفاقية حقوق الطفل
   )  ٣٢    ، و  ) أ  )( ١ (  ٢٨

    ١٣    و   ١٢         املـواد    (      إعالن  
    ١٧    و   ١٦    و   ١٥    و   ١٤ و
   )  ٣٧   و  ١٩ و

- 

                                          الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
                                      املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                          إعالن ملزم مبوجب املـادة      ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١
                 سنة وستة أشهر  ١٦  :  ٣

-  

  ية                                               العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع                                                                     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و          :        فيها      ً   طرفاً         سنغافورة               معاهدات ليست   
                                 ، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة ) ٣ (                                                           العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                   والربوتوكول االختياري امللحق ب               والثقافية،  

                           ري الثاين امللحق بالعهد الـدويل                                                                                                                  والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيا            
                      مناهضة التعذيب وغـريه مـن                                                        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية                                           والربوتوكول االختياري التفاقية                                     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،   

                                                      مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     قية                            والربوتوكول االختياري التفا                                                                    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          
         واالتفاقية                                                                                                                      والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،                   ،                          أو الالإنسانية أو املهينة   

                                                                          واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص             أفراد أسرهم،                                               الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و      
   .                                                      واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           ذوي اإلعاقة،

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

    نعم                     ماعية واملعاقبة عليها                          اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجل

  ال                                         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  ) ٤ (               بروتوكول بالريمو

  ال   ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

                                    الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين        باستثناء     نعم،   ) ٦ (    هبا ة     امللحق        اإلضافية    ت            والربوتوكوال    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 
   ) ٨ (   ١١١                واالتفاقية رقم   ٨٧                           نعم، باستثناء االتفاقية رقم   ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال                             ملكافحة التمييز يف جمال التعليم  )                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (                 اتفاقية اليونسكو 

ـ   إ                             اء على التمييز ضد املرأة                           اللجنة املعنية بالقض         أشارت  - ١       صكوك                        ىل أن التزام الدول بال
   يف         األساسية        واحلريات        اإلنسان      حبقوق       املرأة      متتع                              السبعة حلقوق اإلنسان يعزز                        الدولية الرئيسية   

                                                        اللجنة حكومة سنغافورة على النظر يف التصديق على          ت   شجع   ،     ولذلك  .                  مجيع جوانب احلياة  
                 قوق االقتـصادية                                  العهـد الـدويل اخلـاص بـاحل               ، وهي                      تنضم إليها بعد    مل               املعاهدات اليت   

                                                                                              واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدوليـة           
                                                                                           للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             

   . ) ٩ (                     املهاجرين وأفراد أسرهم
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ـ                                              اللجنة سنغافورة على التصديق على ال       ت    وشجع  - ٢    ة                             ربوتوكول االختيـاري التفاقي
      علـى                    لسحبها حتفظها            سنغافورة    ب  ت د ا ش أ و  .  )  ١٠ (                     التمييز ضد املرأة        أشكال                  القضاء على مجيع    

     إزاء                 عن بالغ قلقها             ً  اللجنة جمدداً ت   عرب أ و  .  )  ١١ (                                    الذي أبدته عند تصديقها على االتفاقية    ٩       املادة  
    ١١              من املادة     ١                على الفقرة                وإزاء حتفظها     ١٦ و   ٢        املادتني        على      ورة ف                       التحفظات العامة لسنغا  

                                                                             اللجنة نظر سنغافورة إىل أهنا تعترب التحفظات على هذه املواد منافيـة              ت    ولفت  .  )  ١٢ (            من االتفاقية 
     ، يف     عمل              د من أجل ال    و                                  اللجنة سنغافورة على بذل اجله      ت   وحث  .             والغرض منها              االتفاقية        ملوضوع

    ١١                من املـادة      ١        الفقرة      لى   ع    ، و  ٢                         سحب حتفظاهتا على املادة        على                            غضون فترة زمنية حمددة،   
   . )  ١٣ (             من االتفاقية  ١٦      املادة     على  و
                                                                              وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألن سنغافورة متسكت بتـصرحياهتا بـشأن               - ٣

    ٢٨    و   ٢٢    و   ١٠    و  ٩    و  ٧                            ، وبتحفظاهتا على املـواد        ٣٧           واملادة     ١٩           واملادة     ١٧       إىل     ١٢       املواد  
                     وأوصت اللجنة بـأن      .  )  ١٤ (                                                  ، وأوصت سنغافورة بسحب تلك التصرحيات والتحفظات        ٣٢ و

                                                                                         تصدق سنغافورة على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال             
    ٣٣          رقـم        الهاي         اتفاقية                                                                وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك على          

             نـة حقـوق            وأوصت جل   .  )  ١٥ (     الدويل        الصعيد     على       التبين     جمال   يف          والتعاون       الطفل      محاية      بشأن
                                                                                       الطفل سنغافورة كذلك بالنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

                       ، على اتفاقية منظمة        ٢٠٠٥                                  ورحبت اللجنة بالتصديق، يف عام        .  )  ١٦ (                    وبروتوكوهلا االختياري 
    .  )  ١٧ (    ١٩٧٣              املربمة يف عام  )   ١٣٨    رقم  (                    األدىن لسن االستخدام                       العمل الدولية بشأن احلد

                 حقـوق الطفـل        جلنـة                          اء على التمييز ضد املرأة و                    اللجنة املعنية بالقض        ل من          أوصت ك  و  - ٤
   . )  ١٨ (       واألطفال         النساء      وخباصة          باألشخاص،                                       بالتصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار         سنغافورة

                      الدستوري والتشريعي     اإلطار  -    باء   
             سـتور، وإن         ن الد  أل              عن القلق                             اء على التمييز ضد املرأة                         اللجنة املعنية بالقض         أعربت  - ٥

                       كمـا ال يوجـد يف        .           بني اجلنـسني                              ، ال يقر صراحة باملساواة           لجميع ل       ساواة    امل           كان يكفل   
                                                 ، تعريف للتمييز ضد املرأة على النحو الوارد         )  ١٩ (                              الطرف، مبا فيها ميثاق املرأة                    تشريعات الدولة 

  ه   غري   يف                                                      اللجنة سنغافورة على أن تدرج يف دستورها أو           ت    وشجع  .         االتفاقية       من  ١        الفقرة     يف
                                     من التمييز املباشر وغري املباشر،                                ًّ       للتمييز ضد املرأة، يشمل كالًّ                                ً    من التشريعات املناسبة تعريفاً   

           والـسن          شخـصية                         أخرى منها احلالة ال           ً           استناداً إىل أسباب                              حتظر التمييز ضد املرأة            ً أحكاماً و
   . )  ٢٠ (                    واإلعاقة واألصل القومي

                     اإلصالحات التـشريعية       أن     رأة                        اء على التمييز ضد امل      قض              ة املعنية بال       اللجن       والحظت    - ٦
   ت    وطلب   . )  ٢١ (          ة التعريف                      يف ظروف حمددة ضيق       ّ   إالّ     جرمية                 االغتصاب الزوجي            ال تعترب          املقترحة
   . )  ٢٢ (      الزوجي          م االغتصاب            ّ  تشريعات جتّر      ّ أن تسّن             إىل سنغافورة       اللجنة 
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                      علـى الـشروع يف              سنغافورة                             اء على التمييز ضد املرأة                           اللجنة املعنية بالقض     ت   وحث  - ٧
                                   بني القانون املدين والشريعة، بوسائل                 التناقضات احلاصلة      إزالة    ل     من أج       لقوانني  ا     إصالح       عملية 

      هـا      يف حق                 عدم التمييـز     يف                                      يتعلق حبقوق املرأة يف املساواة و                                      منها كفالة حل أي نزاع قانوين     
                              الواردة يف االتفاقية بـشأن                    توصيات العامة      بال                  أحكام االتفاقية و      ب     ً كامالً          ً   تقيد تقيداً    ي        بأسلوب  

ُ     ساواة يف الزواج والعالقات اُألسرية  امل                          ) ٢٣  ( .   
                                    ُ                                          ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتعديالت اليت أُجريت على عدة قوانني يف جمال حقوق               - ٨

                         واليت سامهت يف حتسني ظروف                                                                     الطفل، مبا يف ذلك قانون العقوبات وقانون األطفال واليافعني،        
                                ور اإلجيـايب املتمثـل يف جتـرمي                                          وبعبارة أدق، رحبت اللجنة بالتط      .  )  ٢٤ (                  عيش األطفال ومنوهم  

     من    ١٢٢                وتعديل املادة      ٢٠٠٧                   ً                                            استغالل األطفال جنسياً بواسطة تعديل قانون العقوبات يف عام          
                                                                     الذي أجاز لألطفال احلصول علـى اجلنـسية إذا كانـت أمهـاهتم                  ٢٠٠٤                 الدستور يف عام    

                  لتشريعية، مل يتم                                                                 بيد أن اللجنة الحظت بقلق أنه، على الرغم من التطورات ا            .  )  ٢٥ (          سنغافوريات
                                   وحثت جلنة حقوق الطفل سنغافورة علـى    .                                                 بعد إدراج أحكام االتفاقية بكاملها يف قوانني البلد  

   . )  ٢٦ (                                                           ضمان إدراج مجيع مبادئ وأحكام االتفاقية يف النظام القانوين للبلد

                                          اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -    جيم   
                                         مل يكن لدى سنغافورة مؤسسة وطنية حلقـوق        ،      ٢٠١٠       ديسمرب   /               حىت كانون األول    - ٩

                                                                                دة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                     َ  اإلنسان معتمَ 
   . )  ٢٧ ( )                   جلنة التنسيق الدولية (

                                                              سنغافورة على إنشاء آلية مستقلة ترصد بانتظام إعمـال                        حقوق الطفل     جلنة      وحثت    -  ١٠
                                    على استالم الشكاوى بشأن انتهاكات                 كما حثتها           تفاقية                                   حقوق الطفل املنصوص عليها يف اال     

           ُ                              وينبغي أن ُيتاح جلميع األطفال االتصال بتلـك    .       فيها ة        مستقل   ات                         حقوق الطفل وإجراء حتقيق   
                          اللجنة بإنشاء اجمللـس      ت   رحب و  .  )  ٢٨ (                                              د باملوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة        َّ تزوَّ    أن          اهليئة و 

                                                وبإنشاء املكتب املركزي إلرشـاد الـشباب ومكتـب     ٨   ٢٠٠     مايو  /                   الوطين لألسرة يف أيار 
   . )  ٢٩ (    ٢٠١٠                   الوصي العام يف عام

     كـز                     على االرتقاء مبر           سنغافورة                                             ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             اللجن   ت    وشجع  -  ١١
                                                               تعزيز واليتها وتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة هلا حىت              على                                   اآللية الوطنية للنهوض باملرأة و    

      طـرف          العمل ك     مع                                     املساواة بني اجلنسني ورصد تنفيذها              تعلقة ب                السياسات امل              مكن من رسم    تت
     . )  ٣٠ (              يف مجيع الوزارات              على حنو فعال                               استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين     ة من  د  فا   الست ل  ز   ِّ حمفِّ

                      تدابري السياسة العامة  -    دال   
ـ              قطاعية خمتلفة                                                          اعتربت جلنة حقوق الطفل أنه من اإلجيايب وضع استراتيجيات          -  ١٢   ص    خت

                                                   ً                                 غري أهنا أعربت عن قلقها من كون تلك االستراتيجيات نادراً ما ترافقها خطط عمل                .      الطفل
                                                                   وظل القلق يساور اللجنة لكون سنغافورة مل تضع خطة عمل وطنيـة            .                    حمددة بغرض تنفيذها  
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            ة املتعلقـة                                                  وأوصت اللجنة سنغافورة بتنسيق استراتيجياهتا املختلف  .                            شاملة بشأن تنفيذ االتفاقية  
                             وينبغي أن تستند اخلطة الوطنية   .                                                     بالطفل واألسرة ضمن خطة عمل وطنية شاملة لصاحل الطفل    

                 وينبغي ربط تلك     .                                                                         إىل إعمال احلقوق وأن تتضمن مجيع املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية          
                  يتم السعي إىل                                                                     ً               اخلطة خبطة التنمية الوطنية واستراتيجياهتا وميزانياهتا وتضمينها أهدافاً وغايات        

                     الذي يتحقق يف متتـع                       ّ                                     حتقيقها ضمن أجل زمين معّين وقابلة للقياس حىت يتسىن قياس التقدم 
    .  )  ٣١ (                               مجيع األطفال جبميع احلقوق بشكل فعال

                                          تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -     ً ثانياً   

        اإلنسان                      التعاون مع آليات حقوق   -    ألف   

     دات     املعاه                 التعاون مع هيئات   - ١  

   )  ٣٢ (            هيئة املعاهدة
           ُ     آخر تقرير قُدم   

            حالة اإلبالغ            رد املتابعة                   آخر مالحظات ختامية   ُ       وُنظر فيه
                                        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      

         ضد املرأة
                                    حل موعد تقدمي التقريـر الرابـع         -       ٢٠٠٤

ّ                    وقُّدم بالفعل يف عام             ، ومن      ٢٠٠٩  ُ
     ٢٠١١                      املقرر النظر فيه يف عام 

                                  حيل موعد تقدمي التقريرين الرابع       -       ٢٠٠٩               جلنة حقوق الطفل
                            واخلامس، يف وثيقة واحـدة، يف   

     ٢٠١٧    عام 
                                 الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

                  الرتاعات املسلحة-           حقوق الطفل 
                                 تأخر تقدمي أول تقريـر منـذ        -    

      ٢٠٠٩    عام 

                           التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢  
   ال  ُ               ُوجهت دعوة دائمة

       األجانب     وكره        العنصري         والتمييز         للعنصرية        املعاصرة        باألشكال     املعين     اخلاص      املقرر                    تعلقة بآخر البعثات                           آخر الزيارات أو التقارير امل
    َّ              سـيقدَّم التقريـر      ):     ٢٠١٠      أبريل  /       نيسان  ٢٨-  ٢١   (    تعصب   من     بذلك     يتصل    وما

      ٢٠١١      يونيه  /                                                خالل الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران
       بدأ         ُّ                  زيارات اتُّفق عليها من حيث امل

                       ؛ واملقرر اخلـاص املعـين         اإلنسان     حقوق   عن        املدافعني     بوضع     املعين     اخلاص      املقرر          ُ                              زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد 
   )    ٢٠٠٦ (                                                  ً حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

                           تعاوهنا وانفتاحها أثنـاء       ى   ل ع          سنغافورة                             عن امتنانه اخلالص حلكومة                  املقرر اخلاص    ب     أعر                       التعاون أثناء البعثات /      التيسري
    .  )  ٣٣ (    ٢٠١٠      أبريل  /       نيسان  ٢٨     إىل   ٢١                                   التحضريات للزيارة وخالهلا يف الفترة من 

  -                 متابعة الزيارات
   .                        وردت احلكومة على كل منهما  .                                  ُ            أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت رسالتان                                             الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

                                                                                ردت سنغافورة على عشرة من االستبيانات الستة والعشرين اليت أرسلها املكلفون                                                     ود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية    الرد
   . )  ٣٤ (                     بواليات اإلجراءات اخلاصة
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                                             تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -    باء   

                      املساواة وعدم التمييز  - ١  
                  استمرار مواقف       إزاء       قلقها         عن      رأة                           لقضاء على التمييز ضد امل                 ة املعنية با       اللجن       أعربت  -  ١٣

           املـرأة              كل مـن               ومسؤوليات       بأدوار                فيما يتعلق           املتأصلة         النمطية             والقوالب                  الوصاية األبوية 
           تنفيـذ       أمام            عقبة كبرية         تشكل           النمطية              هذه القوالب    ف   .              واجملتمع ككل       األسرة              والرجل داخل   

    اليت                                     ضد املرأة يف اجملالني اخلاص والعام،              املوجه        لعنف   ل                            وهي أحد األسباب الرئيسية                االتفاقية،  
      فرصها        من      وحتد   ،             سوق العمل    ها                          يف عدد من اجملاالت، مبا في               غري موات       موقف              ضع املرأة يف     ت

   . )  ٣٥ (                          يف احلياة السياسية والعامة        القيادية         املراكز   إىل     وصول     يف ال
           تـدابري             سـنغافورة          تتخذ    ن  بأ                                             ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             اللجن   ت  وص أ و  -  ١٤
                   داخـل األسـرة          اجلنسني        كل من               عن دور           النمطية        األفكار                  بغية التخلص من               غيري املواقف     لت

           واألنـشطة          التوعية   يف   ة     احلالي              نطاق جهودها             سنغافورة         توسع      بأن           ت اللجنة   وص  وأ  .       واجملتمع
            اللجنـة      ابت  أه و  .                                             السياسية وكبار املديرين يف القطاع اخلاص            األحزاب      قادة        تشمل            تدريبية ل   ال

               من املـرأة       لكل                                      تعزيز التوازن بني العمل واحلياة         إىل              مجيع التدابري       دف هت    أن       كفالة           بسنغافورة
   ت   شجع    و  . )  ٣٦ (         والعمل      األسرة          مسؤوليات                          تقاسم النساء والرجال               للمساواة يف      ً اً            والرجل، دعم 

ـ     و                                    ق العملي ملبدأ املساواة بني املرأة      ي    لتحق     إىل ا                               اللجنة سنغافورة على السعي           ً   عمـالً      ل،        الرج
   . )  ٣٧ (                          تحقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني ب       كتفاء  اال       ال على               من االتفاقية،  ٢      املادة  ب

          اسـتمرار        إزاء             عن قلقها                                             املعنية بالقضــاء على التمييز ضد املرأة               اللجنة        وأعربت    -  ١٥
                            الدبلوماسـي واملؤسـسات        سلك                 ، مبا يف ذلك ال          العليا                 مستويات اإلدارة      يف             متثيل املرأة       قص   ن

      جملـس                        عدم وجود وزيرات يف                  وكذلك إزاء                         عن القطاع اخلاص،                    ً    والتعليمية فضالً          القضائية
            فإهنا أعربت                                                     بالتقدم احملرز يف جمال متثيل املرأة يف الربملان،                  ً  حتيط علماً                  ومع أن اللجنة      .        الوزراء
   . )  ٣٨ (                              ن نسبة الربملانيات ال تزال منخفضة أل    ها      عن قلق
                      املقرر اخلـاص املعـين          الحظ   ،      ٢٠١٠   ل      أبري /           يف نيسان              إىل سنغافورة             عقب زيارة    و  -  ١٦

                                                                                        باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
                                                                         التهديدات اليت تشكلها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب                   ً    تعي متاماً            أن احلكومة 

           نني ووضـع                                               ويف هذا الصدد، سعت السلطات إىل سن قـوا          .                          وما يتصل بذلك من تعصب    
                                                                            سياسات وإقامة مؤسسات تعمل على مكافحة هذه اآلفات وعلى تعزيز التماسك االجتماعي  

   . )  ٣٩ (                                                                        والتفاهم واالحترام بني الفئات العرقية والدينية املختلفة اليت تعيش يف سنغافورة         والتسامح 
                                                                                ومع ذلك، أثار املقرر اخلاص عدة شواغل تتعلق ببعض اجلوانب غري الواضـحة يف                -  ١٧
                ومن مجلة تلـك      .                                                                         ياسات والتدابري اليت تتبعها احلكومة يف سعيها إىل حتقيق الوئام العرقي             الس

             األمهية الـيت                         ً      إلثنية واحلديث عنها علناً و               مسألة ا           مناقشة                                   السياسات والتدابري فرض قيود على    
      ال بد   و  .                                                      وقد زادت عدة سياسات يف هتميش بعض اجملموعات اإلثنية          .                       حتظى هبا اهلوية اإلثنية   
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            وشدد املقرر    .                  دوامها وازدهارها  ل                   ستقرار سنغافورة و      ً   صوناً ال             ومعاجلته     مر               اإلقرار هبذا األ      من
                                                           إطار قانوين ومؤسسي متني وراسـخ ملكافحـة العنـصرية               حداث                       اخلاص على احلاجة إىل إ    

   . )  ٤٠ (                                                  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
                                      ا بشأن اقتصار سريان مبـدأ عـدم                                                 وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلقه        -  ١٨

                                                                                          التمييز على املواطنني وعدم سريانه على مجيع األطفال املوجودين داخل واليـة سـنغافورة              
             وعالوة علـى     .                من االتفاقية   ٢                     ً                    آبائهم القانوين، طبقاً ألحكام املادة           مركز            ً        اإلقليمية أياً كان    

                          يف حق الفتيات واألطفـال              التمييز               عن استمرار                                                 ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تقارير        
                                                   وحثت اللجنة سنغافورة علـى إعـادة النظـر يف            .                       واألشخاص غري املقيمني    ة          ذوي اإلعاق 

                                                                                          تشريعاهتا من أجل احترام احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وكفالة إعماهلا لصاحل مجيـع              
         أي متييز                                   واألطفال من أصل أجنيب، دون                  ذوي اإلعاقة                                     األطفال، والسيما الفتيات، واألطفال     

                             جلميع أشكال التمييز، مبا يف                                                                      من أي نوع؛ كما حثتها على اعتماد استراتيجية شاملة تتصدى           
               مكافحة املواقف       على                                          يف حق مجيع فئات األطفال املستضعفني و        ة               التمييز املتعدد        أشكال       ذلك

    .  )  ٤١ (                 اجملتمعية التمييزية
        الذي      ٢٠٠٤       أبريل   /                            بتعديل الدستور يف نيسان                  حقوق الطفل                   ويف حني رحبت جلنة     -  ١٩

                                                                            يسمح لألطفال باحلصول على اجلنسية إذا كانت أمهاهتم سنغافوريات، فإهنا الحظت بقلـق   
ّ            أن القانون املعّدل يسري                       وأعربت اللجنـة     .     ٢٠٠٤                   ُ                     على األطفال الذين ُولدوا بعد عام           فقط              

     يف                                                                                           عن قلقها إزاء وجود العديد من األطفال عدميي اجلنسية وإزاء إمكانية حرمان األطفـال،             
  .            من الدستور   )  أ  )( ١ (   ١٣٤           أو املادة     )  أ  )( ٢ (   ١٢٩                                        ظروف معينة، من جنسيتهم مبوجب املادة       

                             لحيلولة دون حرمان األطفال من   ل                 ُ                                            وأوصت اللجنة بأن ُتعيد سنغافورة النظر يف قانون اجلنسية          
                                                               بأن تنظر يف منح اجلنسية جلميع األطفال من أمهـات سـنغافوريات                   كما أوصتها            جنسيتهم  
      إىل                                                 املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة                        وطلبت اللجنة   . )  ٤٢ (    ٢٠٠٤        ل عام        قب         املولودين

            أن تنـشئ                              سنغافوريني تراخيص عمل و          مواطنني              املتزوجات من             األجنبيات    نح     أن مت           سنغافورة  
            مـن أن       ً بدالً        الزواج                ومعقول بعد                 خالل أجل حمدد                     للزوجات األجنبيات         اجلنسية     ملنح     ً اً    نظام
   . )  ٤٣ (            حالة على حدة   كل   يف         اجلنسية                     يف طلبات احلصول على    تنظر

                وأمنه الشخصي      واحلرية                 حق الفرد يف احلياة   - ٢  
                 العقوبة ال تزال    هذه                                                              جاء يف تقرير مواضيعي لألمني العام عن تنفيذ عقوبة اإلعدام أن         -  ٢٠

                                        قد تراجع بشكل كـبري يف الـسنوات                 اإلعدامات   َّ                                       تنفَّذ يف سنغافورة غري أنه الحظ أن عدد         
                                   ، أحال املقرر اخلاص املعين حبـاالت           ٢٠٠٧         ويف عام     .  )  ٤٤ ( )    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤       لفترة   ا (       األخرية  

                                             ً                                            اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً نداءين عاجلني إىل حكومة سنغافورة             
        والحظـت    .                    أحكام إلزاميـة               ً     عدام استناداً إىل     باإل                            بقضيتني صدر فيهما حكم                يتعلقان  ا   كان

                          ً                         ى عقوبة اإلعدام بوصفها جـزءاً مـن اإلجـراءات                                          يف ردها أن القانون ينص عل              سنغافورة
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                                                 ً                                         القضائية، وأن فرضها ال يتم بإجراءات موجزة وال تعسفاً، ولذلك فإهنا ال تـدخل ضـمن                
    .  )  ٤٥ (                               نطاق والية املقرر اخلاص، حسب رأيها

            األجنبيـات            حالـة        إزاء          القلق                                              املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة               اللجنة     ساور و  -  ٢١
   ت  دع    و  . )  ٤٦ (      اإليذاء       لعنف و           بتعرضهن ل                    خاصة فيما يتعلق                       واطنني سنغافوريني،                املتزوجات من م  

        مـن               سنغافوريني       مواطنني              املتزوجات من                األجنبيات    متكني                         سنغافورة إىل اإلسراع يف             اللجنة  
            يف حـال                                                يلجأن إليه طيلة املدة اليت تقتضيها حاالهتن            مأوى       على                  على املعلومات و         احلصول  
    .  )  ٤٧ (        والعنف     إليذاء ل       تعرضهن 

                                                          الحظت وجود الربامج التربوية واملبادئ التوجيهية بشأن                      حقوق الطفل     جلنة   ن        ومع أ   -  ٢٢
   ً                                  دداً عن قلقها إزاء كون العقوبـة        جم       أعربت        فإهنا            عنها،                                          تقييد استخدام العقوبة البدنية والثين    

              ل األسرة ويف                                           ً        ً                                البدنية، مبا فيها الضرب بالعصا، ال تزال شكالً قانونياً من أشكال العقاب داخ            
                                                                         وقد أوصت اللجنة الدولة الطرف حبظر مجيع أشكال العقوبة البدنيـة             .                املدارس واملؤسسات 

                                                                                   ومبواصلة تدريب املعلمني والعاملني يف املؤسسات ومراكز احتجاز األحداث على أشـكال            
                                           وأوصت اللجنة بأن تواصل الدولة الطـرف                                 عن العقوبة البدنية،          كبديل                       التأديب غري العنيفة،    

                                                                           آلباء واألوصياء واملهنيني الذين يعملون مع األطفال بشأن أضرار العقوبـة                          حتسيس وتثقيف ا  
             التنـشئة          سـاليب                 ُ            كما أوصتها بأن ُتعزز أ      ،                                                   البدنية بغية تغيري املوقف العام من هذه املمارسة       

   . )  ٤٨ (                                                                 والتأديب غري العنيفة والقائمة على املشاركة كبديل عن العقوبة البدنية
                    التعريف الـضيق        إزاء           بالقلق                               ضاء على التمييز ضد املرأة                املعنية بالق       لجنة    ال   ت    وشعر  -  ٢٣

            النـساء                                كذلك إزاء إمكانيـة تعـرض                بالقلق    ت   شعر و  .         سنغافورة   ه      إلي  د ن         الذي تست        لالجتار  
                          بل معاملتـهن بوصـفهن       ،     اهلجرة          قوانني    ن     الفته               للعقاب بسبب خم        الجتار          ضحايا ا           والفتيات  
            تدابريها                إعادة النظر يف            ورة على                          وشجعت اللجنة سنغاف    . )  ٤٩ (     ضحايا          اعتبارهن     عوض          جانيات  
                    بالريمو بغية وضـع                                               يف ضوء تعريف االجتار الوارد يف بروتوكول                احلالية               والسياساتية           القانونية  

                   اللجنة سـنغافورة        حثت   و  .                     ومقاضاة املتاجرين           أكثر دقة       تكون                ضحايا االجتار          تعريف   ل       معايري  
   هن    دعم و                       انتهاك قوانني اهلجرة،      تهمة                                                         على ضمان عدم معاقبة النساء والفتيات ضحايا االجتار ب        

   . )  ٥٠ (              سبل االنتصاف هلن         املساعدة و      إتاحة  و                                   الكايف لكي يشهدن على من تاجروا هبن       بالقدر
           تعريـف                                      بعة ملنظمة العمل الدولية على أن                              ، شددت جلنة اخلرباء التا        ٢٠١٠         ويف عام     -  ٢٤

                            عمـل اجلـربي     ل                           من االتفاقية املتعلقـة با      )  ١ ( ٢             مبوجب املادة     "                          السخرة أو العمل القسري    "
       الـذي     ،      ١٩٨٩                                         أحكام قانون املعوزين الصادر يف عـام                   يسري على     )   ٢٩     رقم   (             أو اإللزامي   

                    الرعاية االجتماعية  ا     ت متوهل و               ُ                                     ينص على أنه قد ُيطلب إىل األشخاص املعوزين أن يسكنوا يف بي
        القانون   ل   َّ عدَّ                                ُ وأعربت جلنة اخلرباء عن أملها يف أن ُي  .                                   وأن ينخرطوا يف عمل حتت طائلة العقوبة

َ                                                        حبيث ينص بوضوح على أن أي عمل مياَرس يف بيت من بيوت الرعاية االجتماعية يكـون                                               
   . )  ٥١ (    ً                             ً               طوعاً، حىت يكون القانون املعين مطابقاً ألحكام االتفاقية
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                                    إىل قانون األطفال واليافعني وقـانون   ة      باإلشار                     ، قالت جلنة اخلرباء،        ٢٠١٠         ويف عام     -  ٢٥
                                الكامل مـن أوجـه املنـع             الطيف                             ام الواردة فيهما ال تشمل                                 عقوبات سنغافورة، إن األحك   

               ، أي استخدام    )   ١٨٢     رقم   (                                       من اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال         )  ب ( ٣                   املقصودة يف املادة    
  يف           داء أدوار                           إلنتاج مـواد إباحيـة أو أل    ه         أو عرض          القوادة له    أو                               طفل دون سن الثامنة عشرة    

   أن                                            لى اختاذ اإلجراءات الضرورية مـن أجـل                                      وحثت جلنة اخلرباء سنغافورة ع      .             مواد إباحية 
   . )  ٥٢ (                                  التشريعات مع هذه املادة من االتفاقية       تتوافق 
ـ               -  ٢٦     ارس                                                                            والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية كذلك أن أي شـخص مي

           فـق                                     أو جيعله يذهب إىل أي شـارع أو مر                                دون سن السادسة عشرة         طفل          باستخدام           القوادة  
                                     كالقمار أو أي أنشطة أخرى تضر        ،                                  ول أو القيام بأنشطة غري مشروعة                  ن بغرض التس   ا      أو مك 

      والحظت   .                               من قانون األطفال واليافعني     ٦                مبوجب املادة     ً اً م  جمر ُ        ُيعترب    ،                      بصحة الطفل أو رفاهه   
   عد      مة ي                َّ   لقيام بأنشطة حمرَّ                                القوادة له أو عرضه بغرض ا         أو                   استخدام طفل                      جلنة اخلرباء كذلك أن   

                                    من اتفاقية أسـوأ أشـكال عمـل          )  ج ( ٣             مبوجب املادة      ،    ال                           أحد أسوأ أشكال عمل األطف    
                            وطلبـت جلنـة اخلـرباء إىل         .               ُ                                           األطفال، ولذلك ُيحظر على األطفال دون سن الثامنة عشرة        

                                                                                            سنغافورة أن تتخذ التدابري الالزمة من أجل توسيع نطاق احلظر الوارد يف القانون لكي يشمل            
   . )  ٥٣ (                              مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة

                                                          ة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون     إقام  - ٣  
                    ن استقاللية القضاء    إ  )         اليونسكو (                                                       قالت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة          -  ٢٧

        قضايا      عنه     أسفرت   ما                          أصبحا موضع شك بسبب               بعد أن                     إىل إعادة تأكيد     ان    حتتاج           ومصداقيته
                وينبغي التحلـي    .                                  اء يف احلكومة وأعضاء يف حزب املعارضة       أعض         ً       كان طرفاً فيها               التشهري اليت   

                             ال ينبغي اسـتخدامه لـضبط       ف                                                          باحلصافة يف االستعانة بآليات من قبيل مذهب حتقري احملكمة          
    .  )  ٥٤ (       معقول      على حنو                                                          ممارسة احلق يف انتقاد القضاء والقرارات القضائية حبرية ونزاهة و

    ضاء                                 دير، وجود نظام منفصل خاص بق                ، مع التق             حقوق الطفل      جلنة        تالحظ          ويف حني     -  ٢٨
     /                                                      على اخلصوص بإنشاء حمكمة رعاية الطفـل يف أيـار                                         األحداث يف الدولة الطرف وترحب    

                     مصاحل الطفل الفضلى،      (CHILD                               َّ                 وببدء العمل بإجراء احملاكمة املكرَّس، املسمى            ٢٠٠٨      مايو  
             ن احلـد األدىن     ا أل ه             القلق يساور   يظل  ،     ٢٠٠٨      يوليه  /       ، يف متوز )    ً اصماً                    إجراءات تقاضي أقل خت 

                            العقوبة البدنيـة واحلـبس                                     سبع سنوات منخفض للغاية وألن     ب                              لسن املسؤولية اجلنائية احملدد     
         العديد  ى    َ    يعاقَب عل          ال يزال ه     وألن                          خدمان يف تأديب اجلاحنني األحداث                 ُ   االنفرادي ال يزاالن ُيست

        سـنوات     ٧                                                                   بالضرب بالعصا عندما يتعلق األمر بذكور تتراوح أعمارهم بني               لفات        من املخا 
   ى  عل      ُ                      قد ُيحكم بالسجن مدى احلياة ه                                         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن       .       سنة   ١٦ و

                     ؛ ومن أنـه ال تـزال                                  أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر           ما قبل                           ٍ    األشخاص الذين يدانون جبرميةٍ   
  .                                 سنة جتري يف حماكم الراشـدين        ١٨    و   ١٦                                               حماكمة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني        

                                     ً                                              نة حقوق الطفل سنغافورة بأن تبذل مزيداً من اجلهود لضمان التنفيـذ الكامـل                      وأوصت جل 
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       وجه                                  ألدىن لسن املسؤولية اجلنائية على                        بأن ترفع احلد ا        ً خاصةً        أوصتها                        ملعايري قضاء األحداث و   
                                                                                       السرعة وبأن حتظر استخدام العقوبة البدنية واحلبس االنفرادي يف حق األحداث اجلـاحنني؛             

                ّ     عقوبة أخرى وبأالّ                ر تطبيق أي                          ّ          ُّ        تطبيق احلرمان من احلرية إالّ يف حال تعذُّ                بعدم     ها         كما أوصت 
          نطـاق      وسع ت    أن     َّ                                                                      تطبَّق عقوبة السجن مدى احلياة يف حق األطفال دون سن الثامنة عشرة وب            

    ١٦                       شمل األطفال ما بـني                         طفال واليافعني كي ي                                             احلماية اخلاصة املنصوص عليها يف قانون األ      
   . )  ٥٥ (              سنة من العمر  ١٨ و

                                     احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  - ٤  
          خادمـات          حالة       إزاء    ها   قلق                                              املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن              لجنة    ال       أعربت  -  ٢٩

         مـن      هـن     زواج        وحظـر                ختبار احلمل    ال                   خضوعهن املنتظم                       األجنبيات، مبا يف ذلك           املنازل  
   . )  ٥٦ (         سنغافوريني

                     إخراج األطفال مـن                     فية معاجلة نظام                                                 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء كي         -  ٣٠
                     ّ                                                                    السلطة األبوية الذي ميكّن اآلباء من تقدمي شكوى رمسية إىل حمكمة رعاية الطفـل وميكـن                

 ً  اً،         أحيان                                        والسادسة عشرة يف مؤسسات قد تكون،                                               بواسطته وضع األطفال ما بني سن الثامنة      
                        عيد سنغافورة النظر يف                      ُ    وتوصي اللجنة بأن تُ     .                         ً           املؤسسات اليت تؤوي أحداثاً جاحنني              هي نفسها 

                                                          السلطة األبوية بغية ضمان عدم اللجـوء إىل إيـداع             من           األطفال        إخراج                   سياساهتا املتعلقة ب  
                                                              كحل أخري وحتت إشراف قضائي مناسب، كما توصيها بـإجراء                             ّ    األطفال يف مؤسسات إالّ   

                                                   لى األطفال وبتوفري املشورة والتدريب على املهارات                                                 دراسة حول فعالية النظام احلايل وأثره ع      
   . )  ٥٧ (          األولويات     ِّ  يف مقدِّمة                                            األبوية والعالج املناسب، عند االقتضاء، بوصف ذلك 

                               بالقانون املقترح املتعلق برفع                                              املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة                  اللجنة    ت          وفيما رحب   -  ٣١
      قانوين   ال      نظام    ال      وجود               القلق بسبب       ها       ، ساور    سنة    ١٨       إىل    ة   سلم       رأة امل  مل ا                      احلد األدىن لسن زواج     

               ،                                   فيما يتعلـق بـاألحوال الشخـصية        ُ   َّ     وُيطبَّق                          القانون املدين والشريعة                 الذي جيمع بني          زدوج    امل
   . )  ٥٨ (                                   املسلمات يف مسائل الزواج والطالق واإلرث       النساء                            يؤدي إىل استمرار التمييز ضد    مما 
        حـصول        كفالة    إىل          سنغافورة                    تمييز ضد املرأة                               املعنية بالقضاء على ال         للجنة ا   ت   ودع  -  ٣٢

          املدفوعـة            واألبـوة          واألمومة       األسرة             على إجازات                                         مجيع العاملني يف القطاعني العام واخلاص       
     . )  ٥٩ (     العمل   و ة    األسر                 تقاسم مسؤوليات  يف                           املساواة بني النساء والرجال             األجر مبا يكفل 

             حرية التنقل  - ٥  
                                     املعنية بالقضاء على التمييز ضد               اللجنة         ، أعربت                                    فيما يتعلق بوضع العمال املهاجرين      -  ٣٣
ـ        ما               ً    العمل غالباً       أصحاب                      الكفالة اليت يودعها            سندات     ألن    ها   قلق    عن         املرأة                  ؤدي إىل تقييـد       ت

       خـدم           عمـل         أرباب       توعية                   تقوم سنغافورة ب      أن           اللجنة    ت    وطلب   .      األجانب           املنازل      خدم      حرية  
ّ                  حيّدوا من حرية خدم         ال    ىت ح            الكفالة               غرض من سند     بال                     األجانب فيما يتعلق          املنازل               املنـازل    
   . )  ٦٠ (     كان     ظرف  أي     حتت           يف التنقل      األجانب
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             واحلـق يف     ،                                                                          حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي            - ٦  
                                        املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

                عن طريق أنظمة                                                    اليونسكو أن احلكومة تتحكم بشكل كبري يف وسائط اإلعالم      بينت  -  ٣٤
                                    وسائط اإلعالم يف البلـد تتـسم                                                                   مراقبة سياسية وقانونية وهيكلية مباشرة وغري مباشرة وأن       

  .                                                                                   ز شديد حيث متلك شركتان كبريتان مجيع الصحف اليومية وقنوات اإلذاعة والتلفزيون             ُّ ركُّ  بت
      ومـة              طتـان باحلك    تب                          ً                                       ورغم أن الشركتني تعمالن رمسياً كشركتني مملوكتني للعموم فإهنما مر         

                                        انني اليت تتدخل بشكل مباشر يف حرية التعبري،  و               وباإلضافة إىل الق  .     هلا ً ةً        قف مساند ا           وتتبنيان مو
        ولـوحظ    .          نطاق واسع  ى  ل ع         م التشهري  َ َه         ُ استخدام ُت     منها        ملراقبة     من ا         ً               هناك أيضاً أشكال أخرى    

         زية سبق                                                            ين وكبار الصحفيني العاملني يف أكرب جريدة ناطقة باإلنكلي         ر    ً                     أيضاً أن العديد من احملر    
  .                         يدير تلـك اجلريـدة                         احلزب السياسي احلاكم      أن                                ؤوا مناصب هامة يف احلكومة و               هلم أن تب  
                     ن انعدام فضاء عام     إ و  .                تنوع األفكار         ال تشجع       إعالم                          هذه تنشأ عنها وسائط            راقبة    امل        وأنظمة  

                                  وأعرب املقرر اخلاص املعين باألشكال       .  )  ٦١ (                    مر يبعث على القلق    أل                           نابض باحلياة يف سنغافورة     
                                                                                    ملعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل من ذلك من تعصب عن قلقه         ا

                                                            ً                          إزاء القيود املفروضة على مناقشة مسألة اإلثنية واحلديث عنها علناً وإزاء األمهية اليت حتظى هبا   
     . )  ٦٢ (                             اهلوية اإلثنية يف احلياة العامة

                                 بعد أنظمة مـساءلة وسـائط           تشهد                     ً                       وأشارت اليونسكو أيضاً إىل أن سنغافورة مل        -  ٣٥
   و            يبـد حمـرر      ومل  .                     ً                                            اإلعالم املوصى هبا دولياً كمدونة أخالقيات الصحفيني أو جملس إعالم         

                                                   لمظامل وهي مسألة كان قـد أثارهـا يف املاضـي            ً                            الً لفكرة إنشاء منصب أمني ل               ُّ  اجلرائد تقبُّ 
   . )  ٦٣ (                  أصحاب مصلحة خمتلفون

                                       ية ودميقراطية سيكون أول خطوة باجتاه                                           ت اليونسكو أن إجراء إصالحات قانون       ّ بّين و  -  ٣٦
      هـذه                     وينبغي أن تشتمل      .                                                                  هتيئة مناخ ميكن فيه مساءلة وسائط اإلعالم الرئيسية أمام الشعب         

  .                                                                                         اإلصالحات على تعديل القوانني التقليدية كقانون طباعة اجلرائد وقانون األمـن الـداخلي           
                         اإلذاعي والتلفـزي حـىت                                                                     ويتعني كذلك أن يعاد النظر يف شروط الترخيص للجرائد والبث           

   . )  ٦٤ (                                      تكتسب وسائط اإلعالم الرئيسية مصداقية أكرب
          مـضاعفة           علـى            سنغافورة                             اء على التمييز ضد املرأة                   املعنية بالقض            اللجنة    ت    وشجع  -  ٣٧

ـ           يف ذلك    مبا         القيادية،        األدوار                        تعزيز متثيل املرأة يف      إىل         الرامية        جهودها     ُ      يت ُتمـأل               املناصـب ال
          اللجنة   ت  وص  وأ  .        والقضاء         العامة،            واإلدارة           والربملان،   ،           لس الوزراء     جم     ، يف  ني  عي ت      ب وال  ا   نتخ   باال
               ذ تدابري خاصة    ا خت           عن طريق ا            والترقية                   الترشيح واالختيار                       إجراءاهتا املتعلقة ب            سنغافورة      تعزز     بأن  

      صـنع     يف                                         يف احلياة السياسية واحلياة العامـة و         ة    كامل  ال                               لتعجيل بتحقيق مشاركة املرأة      ل       مؤقتة  
   . )  ٦٥ (          مع الرجل               على قدم املساواة  ،        ملستويات                القرار على مجيع ا
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                                               احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  - ٧  
                    إعـادة النظـر يف         إىل          سنغافورة    أة                                      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر                اللجنة  ت  دع  -  ٣٨

     وإىل          األجانـب              املنـازل       خلدم        األجانب        العمال                     قانون استخدام               اليت يوفرها               القانونية         احلماية
                   مبوجـب تـشريع       أو                 قانون العمل             إما مبوجب       أوسع      محاية                  هؤالء العمال من             استفادة         كفالة

               وأوصت اللجنة    .                مبركزهم التعاقدي                       ، خاصة فيما يتعلق           األجانب                خدم املنازل      خيص       منفصل  
      ذلـك            مبا يف         الئقة،           ظروف عمل      يف   و       كافية        أجور           احلق يف          األجانب             خدم املنازل   ُ      ُيمنح       بأن  

                  بأن تتـاح هلـم         صت   و      كما أ        الطيب،        التأمني                        واستحقاقات من قبيل           إجازة                 احلصول على يوم    
    .  )  ٦٦ (       االنتصاف    سبل          الشكاوى و           آليات تقدمي     إىل                إمكانية اللجوء

                                  أدخلته سنغافورة على قـانون        ذي     ً                علماً بالتعديل ال                 حقوق الطفل     جلنة             فيما أحاطت   -  ٣٩
          أعربت عن        فإهنا           سنة،     ١٣       إىل     ١٢                               السن الدنيا لالستخدام من           ورفعت      ٢٠٠٤               العمل يف عام    

        وأوصـت    .                        سن التعليم اإللزامي                يف مستوى دون                             السن الدنيا لالستخدام            استمرار             قلقها إزاء   
                                                                                       اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل منع استغالل مجيع األطفال املوجودين             

      مع   ة ق   واف ت     ها م   عل جل                            فع السن الدنيا لالستخدام           ها بر  ت  وص أ                             ً          داخل واليتها اإلقليمية اقتصادياً كما      
   . )  ٦٧ ( )     سنة  ١٥ (                          سن انتهاء التعليم اإللزامي 

                                                                        ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل سـنغافورة أن                ٢٠١٠         ويف عام     -  ٤٠
ـ            اختاذها          تزمع                                             تقدم معلومات بشأن التدابري اليت اختذهتا أو                                       ضمان توافـق قوانينـها مـع          ل

                                             اليت تنص على إلـزام اللـوائح الوطنيـة           )    ١٣٨    رة      الفق (                           من اتفاقية السن الدنيا       )  ٣ ( ٩      املادة
  َّ        سجَّل فيها                           قة على النحو الواجب ت                                  َّ         مبسك سجالت أو أي وثائق أخرى مصدَّ                   أصحاب العمل 

   . )  ٦٨ (                   هم أو تواريخ ميالدهم     أعمار                        مني دون سن الثامنة عشرة و       َ  املستخَد  اء مس أ
   ال                     انون العمـل        ق   ألن       قلقها                                            املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة                  اللجنة     أبدت و  -  ٤١
         مـسألة            يركز على         األجانب           العمال          استخدام       قانون     ن   أل    و       األجانب           املنازل         خدم         سري على  ي

    .  )  ٦٩ (      األجانب         املنازل    خدم              الالزمة حلقوق       احلماية      يوفر    وال        العمل       تصاريح
        ل املهين    فص              استمرار ال      إزاء         قلقة                            اء على التمييز ضد املرأة                 املعنية بالقض         اللجنة         وبقيت    -  ٤٢
                    تعريـف قـانوين           انعدام                       بني املرأة والرجل و            يف األجور    ة   فجو      وجود           استمرار   و   ً اً    أفقي و   ً اً    رأسي

                                  اء على التمييـز ضـد املـرأة                     املعنية بالقض            اللجنة    ت   وحث   . )  ٧٠ (    منعه     عدم                 لتحرش اجلنسي و   ل
                        اختاذ تدابري فعالة للقضاء     على    و ،  ١١      املادة    من   )  ١ (        الفقرة                    على سحب حتفظها على         سنغافورة

      مناصب                   اللوايت يشغلن        للنساء                                         وطلبت اللجنة كذلك أن تكفل سنغافورة         .     املهين   ل  فص  ال     على  
         يف احلصول        حلقهن             التامة             القانونية        باحلماية       متتعهن         العمل          قانون    ن     يشمله   ال   و         تنفيذية   و        إدارية

    إىل            سـنغافورة            اللجنة    ت   ودع  .                 على حد سواء                              يف القطاعني العام واخلاص         أمومة            على إجازة 
        أجـور       بـني         فجوة  ال      وردم                  بغية تضييق     ة   قيم  ال         املتساوي       العمل    عن        األجر               املساواة يف         كفالة
           أحكـام      ّ لسّن      طوات           القيام خب      على      ً  أيضاً            سنغافورة           اللجنة    ت   شجع و  .  ل ا    الرج      أجور      و       النساء
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                  مع الـنص علـى                 التعليمية،            املؤسسات        ويف                                       بشأن التحرش اجلنسي يف مكان العمل       ة      تشريعي
   . )  ٧١ (      لضحايا ل      تعويض     دفع    و     مدنية           سبل انتصاف    و      عقوبات

                                                 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  - ٨  
                                                                                  أحاطت جلنة حقوق الطفل مع التقدير باملستوى املمتاز الذي بلغته مؤشرات صـحة               -  ٤٣

                   وأوصت جلنة حقـوق      .                                                                       الطفل وبتوفر خدمات الرعاية الصحية العالية اجلودة على نطاق واسع         
                                                   اجمها لتشجيع أساليب حياة صحية يف صفوف املراهقني                                                   الطفل بأمور منها أن تعزز سنغافورة برن      

   . )  ٧٢ (                                                                  وأن تعتمد سياسة شاملة فيما خيص صحة املراهقني، ومن ضمنها الصحة اإلجنابية

          الثقافية                                     احلق يف التعليم يف املشاركة يف حياة اجملتمع   - ٩  
     يـع                                                          عن قلقها إزاء عدم مشول قانون التعليم اإللزامي مج                       حقوق الطفل            أعربت جلنة   -  ٤٤

                        ً       ربت اللجنة عن قلقها أيـضاً         وأع  .  ً اً      جمان            االبتدائي                على التعليم                  إزاء عدم حصوهلم             األطفال أو 
     حـد        أقصى      إىل                                                    على نظام التعليم ألهنا قد تعوق منو األطفال                 احلاد        التنافس     روح         هيمنة        إزاء  

                                                                           وأوصت اللجنة بأن توسع سنغافورة نطاق قانون التعليم اإللزامي ليـشمل             .   هتم ا             تتيحه إمكاني 
                                                                                      مجيع األطفال مبن فيهم غري املواطنني وبأن تضمن حصول مجيع األطفـال علـى التعلـيم                

           الـضغط              تقلل حـدة                                                         وبأن تعيد النظر يف نظامها املدرسي واألكادميي لكي         ، ً اً   جمان          االبتدائي  
                                                                                             املرتبط باملدرسة وشدة املنافسة، وبأن تعزز وتسرع اجلهود املبذولة لدعم األطفال املـاليزيني             

                                        ج التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف          ا                                     األكادميية، وبأن تعزز جهودها إلدر             يف مسريهتم 
   . )  ٧٣ (                                   املناهج الرمسية يف مجيع مستويات الدراسة

        ربيـة                                                                          والحظت جلنة حقوق الطفل أن السلطات توفر التمويل والتدريب ملدارس الت            -  ٤٥
                     ات رعاية تطوعيـة          منظم         إدارة                                                             اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء         

          إزاء عدم                            ظل القلق يساور اللجنة      ي و  .                   ملراقبة السلطات    ها ع و  خض     عدم                       تلك املدارس اخلاصة و    ل
                 نقص يف البيانات     ال       وإزاء                                                               األطفال ذوي اإلعاقة حىت اآلن يف نظام التعليم بشكل كامل                 إدماج

           ها أن توسع                         وأوصت اللجنة بأمور من     .                                                      الكمية والنوعية عن األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم      
                                لكي يشمل مجيـع األطفـال ذوي         )     ٢٠٠٣ (                                                سنغافورة نطاق تطبيق قانون التعليم اإللزامي       

                                                                         وفر التعليم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة والتدريب من منظور حقـوق                أن ت     و  ،      اإلعاقة
                                                   األطفـال ذوي اإلعاقـة كاملدرسـني واألخـصائيني                            الذين هم يف خدمة                   الطفل للمهنيني   
                                                                      املني يف جمال الطب واملساعدين الطبيني وغريهم من العاملني يف اجملـاالت                           االجتماعيني والع 

ـ            ألطفال ذ  ل                           زيد من املوارد حىت تكفل        امل     ختصص      أن                ذات الصلة، و          صول يف                    وي اإلعاقـة احل
           الـدعم                                             ر واإلدماج يف املدارس العادية، وأن تزيد                                             الوقت املناسب على خدمات التدخل املبك     

   . )  ٧٤ (    عاقة                        املمنوح ألسر األطفال ذوي اإل
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                  وملتمسو اللجوء        والالجئون         املهاجرون   -  ١٠  
                                                           صندوق األمم املتحدة للسكان بأن واحدة من كل سبع أسـر               ، أفاد     ٢٠٠٦        يف عام     -  ٤٦

        كان أن                                والحظ صندوق األمم املتحدة للس      .                        ً       ً                يف سنغافورة تستخدم خادماً مهاجراً يعيش معها      
                    ً    ر خادمات املنازل أيضاً       َ وجتَب  .     اطنني               األجانب من املو          املنازل       خدم                            سياسات اهلجرة متنع زواج     

                                                                                على اخلضوع إىل فحوص طبية كل ستة أشهر مبا يف ذلك فحوص احلمل وفـريوس نقـص               
  .                                                    ب من العمال األجانب اآلخرين اخلضوع لتلك الفحوص كل سنتني                        َ  املناعة البشرية بينما يطلَ 

   . )  ٧٥ (       ن حوامل    ن أهن                   ّ اخلادمات اللوايت يتبّي                                        ويف كثري من األحيان، تتعرض للطرد والترحيل
                                                                            والحظ صندوق األمم املتحدة للسكان كذلك أنه اتضح أن عدة وكاالت توظيـف               -  ٤٧

ّ                                                         تقّصر يف حق خدم املنازل الذين تساء معاملتهم والذين يلجأو          ويف   .  )  ٧٦ (           ً            إليها طلباً للمـساعدة  ن  
                                                                                              هذا الشأن، أشار الصندوق إىل أن سنغافورة بصدد إنشاء نظام اعتماد بغرض تنظـيم عمـل                

        سنة   ٢٣                    ً                                                            ت التوظيف، والحظ أيضاً أن سنغافورة قد رفعت السن الدنيا خلدم املنازل إىل                  وكاال
                          ت خدمة استعالمات هاتفية      فر     ، وو  م                                                    ووضعت برنامج توجيه إلزامي خلدم املنازل وملستخدميه      

   . )  ٧٧ (                         هم وإجراءات تغيري املستخدمني     َ  حقوقَ ّ     بّين هلم ت

        ملعوقات  وا           والتحديات                       اإلجنازات وأفضل املمارسات   -     ً ثالثاً   
ُ                        يف مؤمتر صحفي ُعقد يف سنغافورة يف          -  ٤٨                      ، أكد املقرر اخلاص       ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان   ٢٨            

                                                                                         املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن             
ّ                      التعايش السلمي بني شىت اجملتمعات احمللية يف سنغافورة إجناز ُمثري يف حـّد ذاتـه                     أن       تعصب       ُ                                                    
                                           فخر مبجتمعها الثري بتنوعه حيث يـستطيع                             حق سنغافورة أن ت                والحظ أن من    .  ب     لإلعجا

               داخل إقليم            هم البعض                           التعايش والتفاعل مع بعض         تنوع         شديدة ال                             األفراد املنحدرون من أصول     
   . )  ٧٨ (                                                            َّ  ويف الوقت نفسه، الحظ املقرر اخلاص أن بعض اجملموعات العرقية ظلت مهمَّشة  .    صغري
ـ             دة اليت بذل   ي            باجلهود العد                              اء على التمييز ضد املرأة              بالقض       املعنية           اللجنة    ت    ورحب  -  ٤٩    ها    ت

                              فريق احلوار املعـين بـالعنف             إنشاء                   بوسائل منها      رتيل                 مكافحة العنف امل     ل      يف سبي           سنغافورة
                                                    خمتلف الوزارات واحملاكم والسجون ودوائـر اخلـدمات            من                          الذي جيمع بني ممثلني       ي    األسر

          بإسـداء           أوامر        لسنها          سنغافورة          على               اللجنة كذلك    ت  ثن أ و   .                             االجتماعية واملنظمات النسائية  
   . )  ٧٩ (          اإللزامية        املشورة       ين عليهم  مج  لل      جناة و  لل        مبقتضاها       توفر       املشورة 

                                                األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -     ً رابعاً   
   .      ال يوجد
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                               بناء القدرات واملساعدة التقنية  -     ً خامساً  
                                                 ملتحدة بشأن العنف ضد األطفال، أوصت جلنة حقوق                                           فيما يتعلق مبتابعة دراسة األمم ا       -  ٥٠

        طفـال،                                                                                          الطفل بأن تتعاون سنغافورة مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األ              
                          واملفوضية السامية حلقـوق      )          اليونيسيف (                          األمم املتحدة للطفولة                                 وبالتماس املساعدة من منظمة   

ـ                                         الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتر                                                  اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل        م               بيـة والعل
                                              السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحـدة                     األمم املتحدة           مفوضية      و  )        اليونسكو (          والثقافة  

   . )  ٨٠ (                                                         املعين باملخدرات واجلرمية، وكذلك من املنظمات غري احلكومية الشريكة
              سـنغافورة           ق الطفل       حقو                                                 يف سياق مالحظاهتا بشأن قضاء األحداث، أوصت جلنة        و  -  ٥١

                                                                                            باالستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت طورها فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت             
                                                                                       املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، ومن بينهم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية           

            أوصـتها        كمـا                                                             واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكوميـة،                    واليونيسيف
   . )  ٨١ (                                                                        التماس املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق املذكور ب
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