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إضافة مجهورية سنغافورة إىل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض              
  )A/HRC/WG.6/11/L.9(الدوري الشامل 

 اليت قدمتها الدول األعضاء     ١١٢    لاستعرضت حكومة سنغافورة بإمعان التوصيات ا       -١
  .خالل االستعراض الدوري الشامل

 وأرجـأ    أخـرى  ٢١ توصية ورفض    ٥٢قبل وفد سنغافورة     ٢٠١١مايو  /يف أيار و  -٢
  . حسب الفئات٣٩  ل وتتناول هذه اإلضافة التوصيات ا. توصية٣٩النظر يف 

  املعاهدات وإطار حقوق اإلنسان    

  :ياًنؤيد التوصيات التالية جزئ  -٣

 على  توافق سنغافورة جزئياً  . ١٩-٩٦ إىل   ١٣-٩٦من   و ١١-٩٦ إىل   ١-٩٦من   •
 .ية أساسية أخرى حلقوق اإلنـسان     التوصيات املتعلقة بالتصديق على صكوك دول     

سنغافورة جادة للغاية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات وتركز على كفالـة            ف
رغم أن سنغافورة قد ال تكـون بعـد         و. التنفيذ الكامل والفعال لتلك االلتزامات    

 أو إىل    يف معاهدة معينة، فإن ذلك ال يعين أن سياساهتا ال متتثل يف الواقع متاماً              طرفاً
ويف الوقت ذاته، سوف تواصل سنغافورة دراسة اآلثار التقنية         . حد كبري ألحكامها  

 حلقـوق   واملتصلة باملوارد اليت ينطوي عليها االنضمام إىل معاهدات رئيسية أخرى         
اإلنسان متاشياً مع سياستها القاضية بإبقاء الصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق             

مـايو،  /وخالل االستعراض الدوري الشامل يف أيار     . اإلنسان قيد الدراسة املستمرة   
أكدت سنغافورة نيتها النظر يف مسألة االنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء علـى             

 . ضمن صكوك أخرىمجيع أشكال التمييز العنصري

تؤيد سنغافورة التوصيات اليت تدعوها إىل االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشـخاص             •
 وإلثبات. ١٣-٩٦ و ٦-٩٦ و ٣-٩٦ و ٢-٩٦ذوي اإلعاقة كما ترد يف الفقرات       

التزام سنغافورة بإدماج املعوقني يف اجملتمع أسوة ببقية اجملتمع الدويل، فإهنـا تعتـزم    
 .٢٠١٢ة حبلول عام االنضمام إىل االتفاقي

تتوافق هذه التوصية مع سياسة سنغافورة املعلنة الـيت تقـضي بإبقـاء         -٢٠-٩٦ •
 لدى التصديق على اتفاقية القضاء علـى مجيـع          اليت أبدهتا اإلعالنات والتحفظات   

غـري أن   . أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل قيد االستعراض املستمر         
 أن اإلعالنات والتحفظات    إذا كانت تعين  ؤيد هذه التوصية    سنغافورة ال ميكنها أن ت    

 .لدى التصديق على هاتني االتفاقيتني تتعارض مع قانون املعاهداتاليت أبدهتا 
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  :وال نؤيد التوصية التالية  -٤
 أعربـت عنـه يف      الذي للموقف   ال تؤيد سنغافورة هذه التوصية نظراً      -١٢-٩٦ •

 .ة اإلعدامتقريرنا الوطين وبياناتنا بشأن عقوب

  نطاق االلتزامات الدولية    
  :نؤيد التوصية التالية  -٥

 أهداف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         تؤيد سنغافورة كلياً   -٢١-٩٦ •
وهلذه الغاية، تلتزم سنغافورة بتنفيذ توصيات جلنة       . ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل    

ل اليت تتوافق مع ما ينطبـق علـى   القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطف 
 .سنغافورة من االلتزامات املترتبة على االتفاقيتني

  :ونؤيد التوصية التالية جزئياً  -٦
ستواصل سنغافورة العمل مع إجراءات األمم املتحـدة اخلاصـة ذات            -٣٦-٩٦ •

وكما يتضح من سجل سنغافورة يف التفاعل مع مقرري األمـم املتحـدة             . الصلة
. ائها، فهي تقبل إجراء مناقشات مع خمتلف اإلجـراءات اخلاصـة          اخلاصني وخرب 

 .وسُينظَر بشكل إجيايب يف طلبات الزيارة حسب األسس املوضوعية لكل مقترح

   حلقوق اإلنساناهليكل األساسي    
  :ال نؤيد التوصيات التالية  -٧

تالحظ سنغافورة أن الدول األعضاء يف األمـم          -٢٤-٩٦ و٢٣-٩٦ و٢٢-٩٦ •
. وطنية حلقوق اإلنسان  المؤسسة  لل خمتلفة يف تصورها     هجاً تزال تعتمد نُ   املتحدة ال 

 حلماية حقوق اإلنسان يتسم بالالمركزية ولكن مكوناتـه         وتفضل سنغافورة نظاماً  
 .تجربة سنغافورةيعمل بشكل جيد وفقاً لنظام هذا الو. متداخلة ويعزز بعضها بعضاً

  العمالة والعمال املهاجرون    
  :صيات التاليةنؤيد التو  -٨

توافق سنغافورة على أن مسؤولية محاية العمال املهـاجرين ينبغـي أن             -٢٦-٩٦ •
وتعمل حكومـة سـنغافورة     . تتوالها البلدان املرِسلة واملستقبلة هلم على حد سواء       

وُيلَزم . بشكل وثيق مع ممثلي البلدان املرسلة للعمال فيما يتعلق مبجموعة من املسائل           
رين بطلب ُرَخص العمل املناسبة قبل دخول سنغافورة من أجل          مجيع العمال املهاج  

 مجيع العمال األجانب على الوثائق      حصول لضمان   وتبذل سنغافورة جهوداً  . العمل
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وستواصل سنغافورة جهودها من أجـل      . الالزمة حلمايتهم من االستغالل احملتمل    
 .تعزيز محاية العمال األجانب املوجودين فيها

افورة إجراءات ضد وكاالت استخدام حلجزها جـوازات        اختذت سنغ  -٢٧-٩٦ •
وتشمل اإلجراءات املتخذة إنذارات صارمة وإلغاء الـرَخص        . سفر عمال أجانب  

كما توجد إجراءات للنظر يف الـشكاوى املتعلقـة         . وغرامات ومالحقات قضائية  
وعندما ُتخطَـر احلكومـة     .  عنه حبجز أرباب العمل جلواز سفر عامل أجنيب رغماً       

. تتصل برب العمل وتأمره بإعادة جـواز الـسفر        فإهنا  نغافورية هبذه احلوادث،    الس
. وُيمَنع رب العمل من استئجار عمال أجانب جدد إىل أن يعيد جواز سفر العامل             

 احلكومة السنغافورية القضية إىل الشرطة لتجري حتقيقات        حتيلوإذا رفض االمتثال،    
 أرباب العمل لتحذيرات احلكومـة      وحىت اآلن، امتثل كل   . مبوجب قوانني أخرى  

 .السنغافورية ومل يلزم اختاذ أي إجراءات أخرى

ُمدِّد نطاق قانون محاية القوة العاملة األجنبية ليشمل مجيع فئات العمال            -٢٨-٩٦ •
 .املرتليني

ـ و. تسعى سنغافورة باستمرار إىل تعزيز محاية العمال األجانـب         -٢٩-٩٦ •  مستت
 الـدفع  وتضم إجراءات تشريعية للحماية تعاجل مـسألة         شموليةبالالتدابري املتخذة   

ويرد فيما يلـي    . الفوري لألجور وساعات العمل وشروط الراحة، عند االقتضاء       
 :بعض التدابري

  جديـداً   تنظيميـاً   إطاراً طبقت سنغافورة مؤخراً   رسوم الوكاالت املفرطة    
 العمال األجانب   هايدفعفقد ُعدِّل احلد األقصى للرسوم اليت       . لوكاالت االستخدام 

للوكاالت السنغافورية حبيث ال يتجاوز مرتب شهر واحد من أجر العامل عن كل             
. سنة من مدة صالحية رخصة العمل املوافق عليها أو عقد العمل، أيهما كان أقصر             

كما يلزِم اإلطار التنظيمي اجلديد وكاالت      .  حبد أقصاه مرتب شهرين    واملبلغ مرهون 
 يف املائة من رسوم اخلدمة احملصَّلة إىل العمال الذين ُتنـهى            ٥٠االستخدام بأن تعيد    

  .خدمتهم قبل األوان يف غضون ستة أشهر من عملهم
ظـل عـدد     االحتجاز القسري من طرف شركات اإلعادة إىل الـوطن          

        الشكاوى املقدمة ضد الشركات اليت تساعد أرباب العمـل يف إعـادة العمـال              
وتأخذ سنغافورة هذه الـشكاوى علـى       . ى امتداد السنوات   عل إىل أوطاهنم ضئيالً  

ومبوجب قانون العقوبات، جيوز معاقبة من تثبت إدانته    . حممل اجلد وحتقق فيها كلها    
 يـصل   بدفع غرامـة  أو  /باحتجاز شخص آخر ظُلماً باحلبس مدة تصل إىل سنة و         

ات مـن  وباإلضافة إىل ذلك، ُتمَنع الـشرك  .  دوالر سنغافوري  ١ ٥٠٠مبلغها إىل   
استقدام عمال أجانب إذا ثبت أهنا حبست عماهلا ظلماً أو أذنـت ملتعهـد مـن                

  .األطراف الثالثة اليت تتعامل معها بأن يقوم هبذه املمارسات
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تبادر احلكومة السنغافورية إىل االتصال بالعمال األجانب حرصاً على          -٣٠-٩٦ •
ـ  قوقهم ومسؤولياهتم فيما يتعلق بالعمل و     توعيتهم حب  سبل االنتـصاف   إحاطتهم ب
وُتطَبع مواد للتوعية يف شكل كتيبات توجيهية ونشرات بشىت اللغات          . املتاحة هلم 

 .اليت يفهمها العمال األجانب

 للعمال األجانب الذين لديهم مطلب أو شـكوى يتـصل     ميكن حالياً  -٣١-٩٦ •
ال األجانـب  ن هلؤالء العموُيعيَّ. بالعمل التماس املساعدة من احلكومة السنغافورية     

كلف بقضاياهم ويساعدهم يف متابعة مطالبهم أو شكاواهم، ويـشمل          موظف يُ 
وُيوفَّر . ذلك تقدمي املشورة القانونية اجملانية واإلحالة لتلقي العالج الطيب عند اللزوم          

ويسوى معظم القضايا بالوسـاطة دون احلاجـة إىل   . مترجم فوري عند االقتضاء   
 مركز العمال املهـاجرين، وهـو       أما. ن العمل تكبد تكاليف رسوم حمكمة شؤو    

مبادرة ثنائية األطراف للمجلس الـوطين لنقابـات العمـال واالحتـاد الـوطين            
املشورة باجملـان   عمل، تدعمها احلكومة السنغافورية، فيقدم      السنغافوري ألرباب ال  

للعمال األجانب فيما يتعلق حبقوقهم يف جمال العمل من خالل خطـه الـساخن              
وباإلضافة إىل ذلك، يقدم مركز العمال املهـاجرين املـساعدة          . دماتهومركز خ 

 .ن حيتاجون إليهاملاإلنسانية من قبيل الغذاء واإليواء 

  حقوق الطفل    
  :نؤيد التوصيتني التاليتني  -٩

. ستواصل سنغافورة جهودها لتعزيز رفاه الطفل وحقوقـه يف البلـد           -٣٧-٩٦ •
ختلـف اجلهـود يف جمـال       مب النهوضني  وتشمل هذه املسألة النظر يف سبل حتس      

كما تعكف سنغافورة بنشاط على دراسـة       . التخطيط الوطين وتنسيقها وإبالغها   
مقتضيات الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء          

 .األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية

  املبـدأ أالّ   ويكفل هـذا  . ية مكرس يف الدستور   مبدأ املساواة يف احلما    -٣٨-٩٦ •
وتبقى سنغافورة ملتزمـة    . ُيماَرس أي متييز ضد أي مواطن، مبا يف ذلك األطفال         

بضمان عدم التمييز ضد األطفال وهي مستعدة للنظر يف اسـتراتيجيات ملعاجلـة             
مسألة عدم التمييز ضد األطفال يف إطار جهود التخطيط على الـصعيد الـوطين              

 . الطفللصاحل

  :وال نؤيد التوصية التالية  -١٠
تعاجل سنغافورة قضايا حقوق الطفل واملسائل املتعلقة به يف إطار هنـج             -٣٩-٩٦ •

 سبل لتلقي ومعاجلة أي     وتوجد حالياً . متكامل يشمل قوانني وسياسات وخدمات    
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وتوجد بالفعل آليات رصد مـستقلة      . شكاوى أو شواغل هلا صلة بشؤون الطفل      
تشمل جملس مراقبة دور األطفال وصـغار       هي   و . الطفل، عند اللزوم   رفاهلكفالة  

السن الذي سُيعيَّن مبوجب القانون املعدل املتعلق باألطفال وصغار السن، وحمكمة           
وستواصل احلكومـة الـسنغافورية     . األحداث اليت يساعدها فريق من املستشارين     

ألخرى اليت تعمل مـن  العمل بشكل وثيق مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات ا  
 .أجل الطفل

  احلقوق السياسية واملدنية    
  :نؤيد التوصية التالية جزئياً  -١١

 متعدد الثقافات، فإن اإلثنية واللغة والِعـرق        باعتبار سنغافورة جمتمعاً   -٣٥-٩٦ •
وينبغـي  . والدين مسائل مثرية للعواطف قد تسبب التوتر وتقسِّم الـسنغافوريني         

 الدستور، لضمان أن يتصرف مـن       يتيحهان احلدود اليت    بالتايل وضع قيود، ضم   
خيوضون نقاشات عامة بشأن هذه املسائل مبسؤولية ولتقليل خطر تطـور هـذه             

وال خيتلف هذا عن    .  تشمل العنف  املسائل إىل أعمال عدائية اجتماعية أوسع نطاقاً      
 غـري أن احلكومـة    . القوانني املناهضة خلطاب الكراهية يف كثري مـن البلـدان         

وتستعرضها احلكومة .  مبرور الوقتقابلة للتغيريالسنغافورية تعترف بأن هذه القيود 
 .واقع االجتماعيمالئمة لل على أن تظل باستمرار حرصاً

  :وال نؤيد التوصية التالية  -١٢
بينما تعترف سنغافورة من حيث املبدأ باألسس املوضـوعية لقواعـد            -٣٤-٩٦ •

 حيدد كل بلد أفضل هنج لكفالة املعاملة الالئقـة           ترى أنه ينبغي أن     فإهنا بانكوك،
 . يف االعتبار وضعه احمللي والعوامل األخرى ذات الصلةللسجينات آخذاً

  توصيات أخرى    
  :نؤيد التوصيتني التاليتني جزئياً  -١٣

يسرُّ احلكومة السنغافورية أن تعاجل دواعي القلق اليت أعرب عنها مقرر            -٣٢-٩٦ •
 غيثو مويغاي خالل الدورة السابعة عشرة جمللـس حقـوق           األمم املتحدة اخلاص  

وقـد ُعمِّمـت التعليقـات      .  عندما قدم تقريره عن بعثته إىل سنغافورة       ،اإلنسان
اإلضافية للحكومة السنغافورية بوصفها وثيقة من وثائق جملس حقـوق اإلنـسان       

)A/HRC/17/G/12.( 

شخاص، وقد تعززت عرب     االجتار باأل  ةتلتزم سنغافورة بأن تعاجل مشكل     -٣٣-٩٦ •
 عمل مشتركة بـني     وأنشأت احلكومة السنغافورية فرقة   . االزمن جهودنا ملعاجلته  
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ستقبالً إىل بروتوكول تستكشف إمكانية االنضمام مهذه املشكلة  الوكاالت ملعاجلة
 االجتار ألغراض اجلنس والعمالة على حد سواء ملعاجلـة          ةضع مشكل وخت. بالريمو

كمـا  .  الفعال واملالحقة النشيطة للجناة ومحاية الـضحايا       صارمة من خالل املنع   
 ةأال وهي التسوية االستباقية للمشكل     - طورت احلكومة السنغافورية عملية رابعة    

بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وسفارات بلدان املصدر لتبـادل املعلومـات            
 .بشأن النشاط احملتمل عرب احلدود

 باألشخاص بتهمة اهلجرة أو غريها من اجلـرائم         وال يالَحق ضحايا االجتار     
وتقتضي إجراءات الشرطة إجراء مقابلـة    . كنتيجة مباشرة لوقوعهم ضحية االجتار    

وبـصرف  .  ضحية لالجتار باألشخاص   لتحديد ما إذا جاز اعتبار الشخص أساساً      
رس النظر عن الوسيلة اليت ُيحدَّد هبا الضحايا، إّما يف نقاط التفتيش أو من طرف ح              

احلدود أو مبدامهات وعمليات أخرى، يعاَمل األشخاص كضحايا مبجرد أن يدَّعوا           
االجتـار  ب  تتـصل   لوجود عناصـر   أهنم ضحايا االجتار أو ُيحدَّد أهنم كذلك نظراً       

وال ُيرحَّل ضحايا االجتار باألشخاص بل ُيسلَّمون إىل وحدة خمتـصة        . باألشخاص
. الجتار ألغراض اجلنس ومعاجلة مـشاكلهم      لتحديد ضحايا ا    خاصاً مدرَّبة تدريباً 

وتعمل احلكومة السنغافورية بنشاط مع شبكة من املنظمـات غـري احلكوميـة             
واملستشفيات واملدارس لضمان توفري اإليواء واحلماية جلميع ضحايا االجتار، مبا يف           

 وال ُتقيَّـد حركـة    . ذلك املساعدة القضائية واملالية والطبية والنفسية والتوجيهية      
كما ُوِضعت تدابري مناسبة حلماية الشهود خاصة بضحايا        . الضحايا يف هذه املآوي   

كما ُتخطَر سفارات بلدان الضحايا كي ُتـوفََّر هلـم كـل            . االجتار باألشخاص 
  .املساعدات اإلنسانية والقنصلية

  :وال نؤيد التوصية التالية  -١٤
ألسـباب املقدَّمـة يف      ل ال تستطيع سنغافورة تأييد هذه التوصية نظراً       -٢٥-٩٦ •

 من تقرير الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل              ٩١الفقرة  
)A/HRC/WG.6/11/L.9 .(     ًبطريقة نزيهة  إن االنتخابات يف سنغافورة جترى دائما  .

ويرد تفصيل واضح للنظام االنتخايب وإجراءاته يف القانون الـسنغافوري الـذي            
لعملية السياسية، وذلك بـصرف النظـر عـن         يسري على مجيع املشاركني يف ا     

ـ         . انتمائهم انون وتتقيد إدارة االنتخابات السنغافورية، وموظفوهـا مـدنيون، بق
وأثناء االنتخابات،  .  االنتخابات بطريقة نزيهة وشفافة    االنتخابات الربملانية وجترى  

ـ            ات تتاح فرص متكافئة جلميع املشاركني يف العملية السياسية ملراقبة ورصد عملي
 وخيـدم   اجلمهوروالنتيجة هي نظام انتخايب نزيه حيظى بثقة عالية لدى          . التصويت

  .مصلحة سنغافورة جيداً

        


