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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  سنغافورة    

  تصويب    

  ٢٢الفقرة   -١  
  :يضاف يف هناية الفقرة النص التايل  
 أن اخلدمة العسكرية اإللزامية ميكن      اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم    والحظت    

 من  ٢ملا نصت عليه املادة     العمر، خالفاً   أن تبدأ من بلوغ سن السادسة عشرة والنصف من          
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

  .)٣٤(الذي صّدقت عليه سنغافورة
  )٣٤( CPTI, para. 7.  

  ٦الصفحة   -٢  
  :، تضاف فقرة جديدة هذا نصها٢٩بعد الفقرة   
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 أن مجيع املواطنني واملقـيمني      الدولية لضريبة الضمري والسالم   اهليئة    الحظت    - مكرراً   ٢٩
 عامـاً يف بعـض      ٥٠ عامـاً، أو     ٤٠ عاماً و  ١٣بصفة دائمة من الذكور البالغني بني سن        

احلاالت، حيتاجون إىل رخصة اخلروج تصدر عن جملس القوات املسلحة لكي يتمكنوا مـن              
  .)٥٠(مغادرة سنغافورة أو البقاء خارجها

  )٥٠(
 CPTI, para. 20.  

  ٨الصفحة   -٣  
  :، تضاف فقرة جديدة هذا نصها٤٤بعد الفقرة   

 أن االستنكاف الضمريي مـن  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم   الحظت    - مكرراً   ٤٤
 الـذين يرفـضون أداء      فاملستنكفون ضمريياً . اخلدمة العسكرية ال يقره القانون وال املمارسة      

خلدمة العسكرية، يعاملون، رغم كوهنم مدنيني، كما لو كانوا منخرطني يف القوات املسلحة             ا
وعادة ما حيكم عليهم بالسجن     . وحياكمون أمام حماكم عسكرية مبقتضى القانون العسكري      

ويقضون أحكامهم يف سجون عسكرية، مث يظلون، حىت بعد اإلفـراج عنـهم، خيـضعون               
وغالباً ما يؤدي هبم رفضهم املستمر لتلبية هـذا         . دمة العسكرية لالستدعاء املتكرر ألداء اخل   

ومجيع احلاالت اليت سجلت ملستنكفني ضمريياً      . )٧٥(االستدعاء إىل احتجازهم مرات متكررة    
. )٧٦(يف سنغافورة أصحاهبا هم من فرقة شهود يهوه، وقد احتجز عدد من هـؤالء األفـراد               

ه يف أداء اخلدمة العسكرية، فقد حرم أفـراد هـذه           ونتيجة لعدم رغبة أفراد فرقة شهود يهو      
ومنذ إلغاء تسجيل هذه . الفرقة يف سنغافورة حرماناً كامالً من حرية الفكر والوجدان والدين        

، مل يتمكن أفرادها من أداء شعائر عبادهتم يف العلـن أو            ١٩٧٢الفرقة يف سنغافورة يف عام      
  .)٧٧(وقد منعت كتاباهتا أيضاً. أنشطتهم الدعوية

  )٧٥(
 CPTI, paras. 3-5.  

  )٧٦(
 CPTI, para. 16.  

  )٧٧(
 CPTI, para. 6.  

  ١حاشية هناية النص   -٤  
 .ال ينطبق  

        


