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 مقدمة -أوال   
 

 لسنغالورة نو الخمسالذكرى السنوية  -ألف 
 
ويتميـــــز تـــــاري   .ااخلمســـــق لســـــتق هاحتفلـــــت ســـــنغافورة هـــــذا العـــــام بالـــــذكرى الســـــنوية  -1

مـــــن ر ـــــي هـــــا و مواطنا شـــــهده ســـــنغافورة بارتقائهـــــا الســـــريع مـــــن العـــــا  الثالـــــ     العـــــا  األول و ـــــ
، فــ ن ســنغافورة  ــد عمــم املاشــرات الدوليــةملووفقــاا  .يف غضــون جيــل واحــداجتمــاعي واســع الن ــاق 

ـــة ةـــغنة بـــدون مـــوارد ط يعيـــة علـــى الـــرغم مـــن أهنـــا حســـناا  أبلـــت بـــ ءا  ســـنغافورة املرت ـــة وحتتـــل  .دول
، واملرت ــة السادســة حســب ماشــر 2014األمــم املتحــدة للتنميــة ال شــرية لعــام  حســب ماشــرالتاســعة 

رت ـــة التاســـعة حســـب ماشـــر ، وامل2014وحـــدة الســـتخ ارات ال تصـــادية املتعلـــ  عـــودة احليـــاة لعـــام 
ــــــة العامليــــــة لعــــــام ســــــيادة ال بلــــــوم ن  ، واملرت ــــــة األو  حســــــب ترتيــــــب 2015قــــــانون ملشــــــروع العدال

تج احمللــــي اإللــــا  للفــــرد النــــاوي لــــ   .كفــــاءةاألكثــــر   نمم الرعايــــة الصــــحيةاملتعلــــ  بــــ 2014 لعــــام
مــــن  دولر 0.72الســــنغافوري الواحــــد يعــــادل  دولر)كــــان الــــدولر ســــنغافوري  71 380 الواحــــد

مـــــــن أعلـــــــى  (؛ ولـــــــدينا معـــــــدل2015تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  12يف  دولرات الوليـــــــات املتحـــــــدة
حـل  وكـان أداء ط بنـا األفضـل علـى اإلطـ ق يف ختـر اتت ـار يف  ليية ال يوت؛ملاملعدلت يف العا  

 منممـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان ال تصــــاديبرنـــامج  املشـــاكل علـــى كـــو ابتيـــاري الـــذي نممــــ 
   .املتعل  بالتقييم الدو  للت ميذ

  
 حقوق اإلنسانبشأن لي سنغالورة ونهجنا  ةكمو الح -باء 

 
ل يـزال نعـف  بأنـ  و  أمـراا مفروغـاا منـ  امنـائياإلاملسـار  نعتـرب هـذا على الرغم من  جنازاتنـا، ل -2

السياســـــية وال تصـــــادية وا غرافيـــــة ومـــــا زالـــــت القيـــــود  .تحســـــن يف العديـــــد مـــــن ا ـــــالتالبوســـــعنا 
مدينــة جزريــة ةــغنة  -دولــة فســنغافورة مــا زالــت  .األساســية الــا تواجهنــا علــى حاهــاالســفاتيجية 

م يــق  3.4م يــق نســمة، مــن بيــنهم  5.5تتســم بــالتنوع وباليثافــة الســيانية وي لــ  عــدد ســياهنا 
مليــــون مــــواطن  1.4ملقــــيم الــــدائم ومليــــون مــــواطن أجنــــا لــــديهم و ــــع ا 0.5مــــواطن ســــنغافوري و

  710أجنـــــا يعيشـــــون ويعملـــــون يف ال لـــــد، ولعـــــيهم يعيشـــــون علـــــى مســـــاحة أر ـــــية ت لـــــ  حـــــوا  
 .كيلومفات )أي أكرب بقليل من مساحة س ح حبنة جنيف(

ســــيان ســــنغافورة املقيمــــون، املنحــــدرون بشــــيل أساســــي مــــن املهــــاجرين، بــــالتنوع ويتســــم  -3
ــــة، وامل يــــو  74.1يون اإلثــــي، حيــــ  نثــــل الصــــين ــــة، واهنــــود  13.4يف املائ ــــة،  9.2يف املائ يف املائ

كمـا تتسـم سـنغافورة بتعـدد األديـان  ل يشـيل   .يف املائـة مـن هـالء السـيان 3.3واإلثنيات األترى 
 8.5 يف املائـــة، والتـــاويون 14.6يف املائـــة، واملســـيحيون  14.9يف املائـــة، واملســـلمون  42.5ال وليـــون 
 .عديـــدةيف املائـــة مـــن الســـيان أمـــا بـــا ي الســـيان فهـــم مـــن ديانـــات أتـــرى  4ة، واهنـــدو  يف املائـــ
حبــاس  ســنغافورة بأهنــا ال لــد األكثــر تنوعــاا يف العــا  مــن الناحيــة الدينيــة يف مركــز بيــو لألوةــف   و ــد
   .2014 عام
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عملــــــي، نأتــــــذ بـــــنهج و  .حبمايـــــة وتعزيـــــز حقــــــوق اإلنســـــان ملواطنينـــــا ملتزمـــــون  امــــــاا   ننـــــاو  -4
ثقافيـــة واجتماعيـــة  ســـيا ات حقـــوق اإلنســـان يفوتوجـــد  .عمـــال حقـــوق اإلنســـان، إلأيـــديولوجي ل

نــون بــق احلقــوق املتنافســة لألفــراد الــذين ييو   التوفيــ ويف كــل بلــد،  ــب  .حمــددةوتارخييــة وا تصــادية 
القـانون سـيادة ولـذل،، ن  ـ  بصـرامة  .مـن جهـة أتـرى مصـا  ا تمـع كيـلبق و  من جهة، الدولة

حـفام حقــوق ل ال زمـةالسـتقرار واملسـاواة والعدالـة الجتماعيــة، الـا تشـيل الشـرو  حالـة لضـمان 
علــــى  أيضــــاا نركــــز و  .اإلعــــ ن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــانيف يف دســــتورنا و  امليرســــةاإلنســــان األساســــية 
 .عملية سياسات عامةو ع من ت ل جيدة ا تصادية و  حتقي  نتائج اجتماعية

الســـــــتقرار واألمـــــــن والوئـــــــام الجتمـــــــاعي الشـــــــرو  األساســـــــية لتحقيـــــــ  النمـــــــو يشـــــــيل و  -5
ــ كانــت ســنغافورة،     بالنســ ة و  .تهمرعايــة الســنغافوريق و ــايمــن ن احليومــة ال تصــادي، الــذي ني 

 أم ــةبنــاء يف ســتمرار لاو ، بد ــة التت فــات الدينيــة والعر يــة تتمثــل يف  دارةفــور الســتق ل  األولويــة
يف حـــدثت  وعر يـــة كـــان للـــ، علـــى تلفيـــة ا ـــ رابات دينيـــةو ـــد   .يف الو ـــت لاتـــ  مـــن املهـــاجرين

وهــذا الســ ب،  .يف تــاري  ســنغافورة، وكانــت أحــداثا أليمــة القــرن املا ــيمــن اخلمســينات والســتينات 
   .، احلقلللحيومة منذ ل و فاظ على الوئام العر ي والديي األولوية األشي ل احل

وا ــدارة، علمانيــة، املتمثلــة يف ال للــ، مــن تــ ل تيــريس وتعزيــز امل ــاد  األساســية وحققنــا -6
وألن احليومــة تســل م بالجنــذابات  .الفــرجل  ميــع املــواطنقاملراكــز و يفالــة تيــافا ليــة  العر والتعدديــة 

 اعيمــن تــ ل املســالجتمــاعي  وبوجــوا اســتدامة الوئــاموالــدين واللغــة، ال دائيــة الــا نليهــا العــرق 
صــا  املشــفكة ل تجــاراوال الفضــاءاتعملــي وتــدتلت لتوســيع ن ــاق  فقــد أتــذت بــنهج، ةال شــري
حيــزاا  ومنحنــا كــل طائفــة، طائفــةكنــا علــى وعــي باحتياجــات كــل ويف الو ــت نفســ ،   .يــع املــواطنقل

 .الوئام الجتماعي ستدامةأجل اللنمو ولصون تراثها من 
لركــــائز الجتماعيــــة يف ا اا ك ــــن   اســــتثماراا  أيضــــاا ومنــــذ الســــنوات األو  مــــن تنميتنــــا، اســــتثمرنا  -7

ــــياملتمثلــــة يف االرئيســــية  ــــة الصــــحية والتعل ــــة احتياجــــات الســــنغافوريق م مــــن أجــــل لســــين والرعاي تل ي
تياجــات حل ســتجيبسياســاتنا للتأكــد مــن أهنــا تو منــا باســتمرار بتعزيــز وتنقــيح  .واســع بشــيلاألساســية 

هامـــة يف  غيـــناتتوعلـــى مـــدى العقـــد املا ـــي، أجرينـــا  .املتناميـــة يف عـــا  متغـــنوت لعـــا م الســـنغافوريق 
 ايــة الفتــات الضــعيفة مثــل ك ــار الســن  بغيــةشــ يات األمــان الجتمــاعي هبــد  تقويــة السياســة العامــة 

 توافـــ  مـــعالتعليميـــة لت تناسياســـ نـــاو ـــد نقح . ايـــة أفضـــل توســـ املو واألشـــخاجل لوي الـــدتل املـــنخف  
 ســـاعد م علـــى حتقيـــ   ميانـــا م و نشـــاءملن و الســـنغافوريالـــا  مـــى هبـــا واملواهـــب ة القـــو مـــواطن خمتلـــف 
ن ــاق املشـــاورات  ناع، وس ــلحتياجــات جمتمــع أكثـــر تنوعــاا دائمــا  ســـتجابة ول .ةحيويــأكثــر ا تصــاد 
 .  على كو أفضل جديدة لتقدمي اخلدمات العامةوسائل  ناعابتدالعامة و 

نفـس القـدر مـن علـى مـا زال  احلوكمـة زاء العـام هـذا الـنهج عاماا، نعتقد أن  50وبعد مرور  -8
وبينمــا تعــز ز اإلحســا  باهويــة الوطنيــة، ل تفتــأ ط يعــة ا تمــع  .مهيتــ   ــد زادتيــن أتاألمهيــة،  ن   
فقــد  .مــاءات اإلثنيــة والدينيــة فحســبا تمعيــة بالنتالفــروق ول تقــفن  .أيضــاا تتغــن هــي  الســنغافوري
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وهنـا  مزيـد مـن األجانـب الـذين يعيشـون  .ةالجتماعيـ ة  قيـالالـدتل و أدت العوملة    تنامي ط قية 
ــــة  تتنــــوع مــــا بــــق مســــائلناميــــة بشــــأن مت اتوهنــــا  جمموعــــات اهتمامــــ .ويعملــــون يف ســــنغافورة ال يت

غمــو   بســرعة يف الو ــت الــذي زاد فيــ ويشــي  ســياننا  .حقــوق احليــوانوشــاون ا نســق و والــفاس 
جديــــدة،  اا لــــب أفيــــار وجتا تمــــع  ت يفحتــــول حتــــدس تينولوجيــــاومــــا فتتــــت ال .دياملشــــهد ال تصــــا

ومــن األدلــة  .مــن أكــاء أتــرى مــن العــا اآليت مثــل الت ــر  الــديي  لقــوى مفرة ــة أيضــاا  هــا تعر ــنالين
 تنفيــذلوا مســل، املت ـر فق وكــانوا خي  ـون علــى سـنغافوريق سـلي  لقــاء القـ   هــذا العـامعلـى للـ، 

 .هجمات  رهابية يف سنغافورة
خمتلـــف الفتـــات بشـــيل أ ـــوى  شـــرا   مـــنأكثـــر مـــن أي و ـــت مضـــى، ول بـــد للحيومـــة،  -9
وستصــ ح موازناتنــا يف جمــال السياســة العامــة  .علــى كــو عملــياملتنافســة  هاحتقيــ  تــوازن بــق مصــاحلو 

 فتــــاتعمليـــة  دمــــاج الوســــيتعق علينـــا مواةــــلة  .أكثــــر تعقيـــداا  باتـــتالتحــــديات أكثـــر حــــدة  ـــا أن 
يف الو ـــت  تعزيـــز الوئـــام الجتمـــاعييف مســـاعدتنا علـــى  أساســـياا  وســـييون هنجنـــا عنصـــراا  .املختلفـــة

 .للجميع  ا وشام عادلا  اا جمتمع الذي ن ي في 
   تــع ا ميــع حبــسياســة احليومــة مــن تــ ل  جــراء انتخابــات منتممــة مــع ويــتم   ــرار اجتــاه  -10

ــــات الو ــــد ســــجلت  .النتخــــاا ــــا جــــرت عامــــة النتخاب فــــوزاا  2015يف أيلول/ســــ تمرب األتــــنة ال
، ممــــا يــــدل علــــى تأييــــد  ــــوي حاليــــاا احلــــاكم  زا العمــــل الشــــعايف املائــــة حلــــ 69.9ســــاحقاا بنســــ ة 

احليومــة علــى اتصــال   قىوســت .للحيومــة ولسياســا ا تــ ل الفــفة  يــد الســتعرا  ولجتاههــا املســتق لي
ــــع شــــرائح ا تمــــع، و  ــــ ء اهتمــــام شــــديد ستواةــــل وثيــــ  مــــع لي ــــةل ي ــــتمين  لتغــــنات الجتماعي ليــــي ت

   .حتسق رفاههممن و  على كو أفضل تعزيز و اية حقوق اإلنسان ملواطنينانا من وتشريعات ناسياسات
  

 المنهجية والعملية التشاورية -ثانيا   
 
حــ   حســناا ويف حــق أبلينــا بــ ء  .بعمليــة الســتعرا  الــدوري الشــامل ســنغافورة ملتزمــة ن  -11

فرةــة ل ســتماع  ــا أنــ  يتــيح لنــا مــن الســتعرا  الــدوري الشــامل  الســتفادة   نيننــانعتقــد أنــاآلن، 
مـن  املضـي  ـدماا  يفوا تمـع املـدين  امواطنينـ  شـرا تقييم مـا أحرزنـاه مـن تقـدم، و و  ،   خراء اآلترين

   .و اية حقوق مواطنينا تعزيزأجل 
ســنغافورة كليــاا أو أيــدت ، 2011يف عــام لســنغافورة ويف الســتعرا  الــدوري الشــامل األول  -12

معنيـــة  نـــة مشـــفكة بـــق الـــوزارات وهنـــا   .توةـــيةُ  ـــدمت  ليهـــا 112توةـــية مـــن بـــق  84 جزئيـــاا 
هـــــذا التقريـــــر تنفيـــــذ  فصـــــوي .بصـــــورة دوريـــــة نا وتستعر ـــــ تنفيـــــذ توةـــــياتتتعقـــــب  قـــــوق اإلنســـــانحب

غــن للــ، مــن الت ــورات اهامــة املتصــلة بالسياســة ، و أو جزئيــاا  ، كليــاا الــا   لتهــا ســنغافورةالتوةــيات 
، ل يشــــن هــــذا لقيــــود املتعلقــــة ب ــــول التقريــــرل نمــــراا و  .منــــذ الســــتعرا  األولا حــــدثت الــــالعامــــة، 
   .الا نـُف ذت منذ لل، احلق، و 2011سنغافورة يف عام  هاليع التوةيات الا   لت   التقرير 
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ويف  .ا تمـــــع املـــــدينمـــــع مواطنينـــــا و مـــــع  واســـــعة الن ـــــاق أجـــــرت احليومـــــة مشـــــاورات ـــــد و  -13
مــواطن حتــت  50 000 شــار  فيهــا حــوا دة ســنة ملــمفتوحــة  ية، أجرينــا عمليــة تشــاور 2012 عــام

 للحـــدي  عـــننق مـــن ليــع مشـــارا احليـــاة  شـــرا  املـــواطمــن أجـــل   حـــديثنا عـــن ســـنغافورة  عنــوان
قـــوق املعنيـــة حباللجنـــة املشـــفكة بـــق الـــوزارات كمـــا أجـــرت   .لمســـتق لتصـــورا م لو  وشـــواغلهم خمـــاهم

الســـتعرا  ئهـــا فيمـــا خيـــ  خرا ملعرفـــة اإلنســـان جـــولتق مـــن املشـــاورات مـــع منممـــات ا تمـــع املـــدين
 .الثاين لسنغافورة الدوري الشامل

  
 للجميع مجتمع عادل وشاملبناء  -ثالثا   

 
جمتمـــع عـــادل  حيـــاة هادفـــة وُمر ـــية داتـــلنـــا و مواطنيعـــيي فيهـــا  دولـــةنـــا نســـعى    بنـــاء  ن -14

ل بـد لنـا بناء ا تصـاد نـاجح وتقاسـم  ـار النمـو مـع ليـع السـنغافوريق، من أجل و  .للجميع وشامل
ــــة  مــــن ــــ اســــفاتيجيات اجتماعيــــة فعال وتســــاعد كامــــل، بشــــيل  ن األفــــراد مــــن حتقيــــ   ميانــــا م ي 

يف  هـــمللنجـــاغ بغـــ  النمـــر عـــن نق ـــة ان    عادلـــةفرةـــة ليحصـــلوا علـــى   ـــل حمـــاا األ األشـــخاجل
 .يف ا تمع  عفاا  األكثر الفتات حتمياحلياة، و 

  
 تعزيز الحماية االجتماعية -ألف 

 
تعزيــــز النمــــو لال تصــــادية والجتماعيــــة  علــــى  عــــادة موازنــــة اســــفاتيجياتنا احليومــــة تنيــــب -15
و ـد  . مأكـرب يف كـل مرحلـة مـن مراحـل حيـا اتومـنح مواطنينـا  ـمان التفـاوت من حدةتخفيف الو 

اســـتجابة لوجهـــات النمـــر احملليـــة العقـــد املا ـــي السياســـة العامـــة تـــ ل حامســـة يف ُأجريـــت تغيـــنات 
أمــن الوئــائف املي، وأثــر التينولوجيــا علــى العــعلــى الصــعيد املنافســة وللت ــورات اخلارجيــة كاحتــدام 

   .والزيادة يف األجور
ومنـــــذ الســـــتعرا  األتـــــن، و ـــــعت احليومـــــة سياســـــات جديـــــدة تقدميـــــة لتعزيـــــز احلمايـــــة  -16

 .توســـ املو واألشـــخاجل لوو الـــدتل املـــنخف  الجتماعيـــة املقدمـــة للمـــواطنق، ل ســـيما ك ـــار الســـن 
بيــد  .حتســق نوعيــة التعلــيم، والرعايــة الصــحية والســيناســتثمارات  ــخمة مــن أجــل  أيضــاا وأجنــزت 
، وتعـزز بـأي عـبء األجيـال املق لـةل تثقـل كاهـل للـ، ب ـرق مسـتدامة مـن الناحيـة املاليـة  أننا أجنزنا

 .املساوليات الفردية وا ماعية
 

 (10-94و 7-94)التوصيتان  منخفضالدخل الذوي لسنغالورييم ادعم  -1 
احلــرا  الجتمــاعي هــو هــد  ألن تشــجيع  10-94و 7-94 تقالتوةــيســنغافورة أيــدت  -17

 واملتوســ  نخف الـدتل املـ نــا    الفتـات لاتنوجـ  دعموكـن  .تها العامـةسياســأساسـي مـن أهـدا  
 .ل سيما التعليم والسين والرعاية الصحية ستساعد هذه الفتات بشيل أكرب،ا الت الا  يف
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  مســتويات الرواتــب نمــام تيملــة دتــل القــوى العاملــةيرفــع   :تيملــة دتــل القــوى العاملــة -18
ويشـجع  .سـنة ومـا فـوق 35دترات التقاعدية للعمال لوي األجـر املـنخف  ال ـالغق مـن العمـر املو

كفايــــة دتلهــــم عنـــدما ي لغــــون مرحلــــة يـــدعم النمـــام املــــذكور هـــالء العمــــال علــــى العمـــل بانتمــــام و
  .التقاعد
عرردد أك ررر  إلررادةنيررادة المرردلوعات و مرم أجررل  2013و رد عزننررا  ررذا النيرراً لرري عرراً  -19

ولســتيمال النمــام املــذكور، تقــدم احليومــة حــوافز مــن أجــل  .جررر المررنخفضذوي األمررم العمررال 
، اا ســــن األكــــرب م،  ــــن فــــيهمالعمــــل علــــى  رســــال عمــــاهالتــــدريب   ــــادرة لاتيــــة وتشــــجع أةــــحاا 

يف املائـــة مـــن رســـم  95 عانـــة ماليـــة ت لـــ   ويشـــمل هـــذا .ورفـــع مســـتوى املهـــارات دورات التـــدريب   
 .الدورة التدري ية

يــرب  األجــور  املهــارات - لألجــور ســلمامنــولج األجــر التقــدمي هــو  امنــولج األجــر التقــدمي: -20
يمكررم للعمررال أن يح ررلوا علررع أجررور أعلررع عنرردما ويعــي هــذا أنــ   .حتســق اإلنتاجيــةو التــدريب ب

 .مررم المسرراولياتدا  ون أحسررم مهررارةك وأكثررر إنتاجيررةك وعنرردما يأخررذون علررع عرراتقهم مزيرري رر ح
ت ــــوير امنــــالج األجــــر التقــــدمي يف املــــا ر الــــوطي لنقابــــات العمــــال ،  ــــاد 2012ومنــــذ حزيران/يونيــــ  

ت  ـــ  احليومـــة امنـــالج األجـــر  ال ســـتنة بالتحديـــد،التنميـــف واألمـــن و ويف   اعـــات  .ةخمتلفـــ  اعـــات 
وهــذا الــنهج مهــم  .اا العمــل واحليومــةةــحالتفــاو  بشــأهنا بــق النقابــات وأ التقــدمي، الــا  ــري

ألن العمـــــال لوي األجـــــر املـــــنخف  يف هـــــذه الق اعـــــات ل نليـــــون ســـــوى  ـــــدرة تفاو ـــــية حمـــــدودة 
 ةيف ســنغافور  التنميــف ليــع شــركاتأةــ ح علــى ، 2015ومنــذ أيلول/ســ تمرب  .لتحســق أجــورهم

يف حزيران/يونيـ   هـذا النمـولج األجر التقـدمي يف حـق سـيعتمد   اعـا ال سـتنة واألمـنامنولج اعتماد 
 .على التوا  ،2016وأيلول/س تمرب 

ــــة  ريــــبتق -21 ــــاجق مــــناملســــاعدة الجتماعي ــــة ا تمعيــــة يشــــيل  :احملت ةــــندوق اه ــــات للرعاي
وعــــن  .نخف الــــدتل املــــلوي املقدمــــة    الســــنغافوريق املصــــدر الرئيســــي للمســــاعدة الجتماعيــــة 

ــــات املاليــــة علــــى أســــا   ــــدعم كاملســــاعدة النقديــــة أو اإلعان طريــــ  هــــذا الصــــندوق، تقــــدم احليومــــة ال
 .تقديري، حسب ئرو  الفرد أو األسرة

ولتقريرررذ  رررذا المسررراعدة االجتماعيرررة مرررم المحتررراجيمك شررررع  الحكومرررة لررري إنشررراء  -22
سررررنغالورة لرررري جميررررع أنحرررراء لرررري  ةعيّنررررمشرررر كة مررررم مكاتررررذ الخدمررررة االجتماعيررررة لرررري أحيرررراء 

الســـــــنغافوريق الـــــــذين يســـــــتفيدون  يف املائـــــــة مـــــــن 95أكثـــــــر مـــــــن ، يعـــــــيي وحاليـــــــاا  .2013 عررررررراً
أحـــد مياتـــب اخلدمـــة مـــن  ين مـــربعقكيلـــومف علـــى مســـافة ل تزيـــد علـــى  املســـاعدة الجتماعيـــة  مـــن

 الســنغافوريقهــالء  تســاعد مياتــب اخلدمــة الجتماعيــةو   جانــب املســاعدة املاليــة،  .الجتماعيــة
وا هـات ا تمعيـة  جتماعيـةالوكـالت بال ويف وةـلهمعمـل وفـرجل التـدريب، عن ال يف ال ح  أيضاا 

مياتــــب اخلدمــــة وألن  .أشــــيال أتــــرى مــــن املســــاعدةالشــــريية األتــــرى مــــن أجــــل احلصــــول علــــى 
ي تـــــتمين خراءا  يمـــــة    احليومـــــة كـــــ أيضـــــاا أ ـــــرا    الفتـــــات الضـــــعيفة، فهـــــي تقـــــدم  الجتماعيـــــة
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كـــــي و  ،حتياجـــــات املتغـــــنة علـــــى أر  الوا ـــــعتيييـــــف سياســـــا ا الجتماعيـــــة لتتناســـــب مـــــع ال مـــــن
ميت ـــــاا  23وحـــــ  اآلن، أنشـــــأت احليومـــــة  .تقـــــدمي اخلـــــدمات    احملتـــــاجق بشـــــيل فعـــــال تضـــــمن

   .للخدمة الجتماعية
 

 (6-94و 4-94و 3-94و 2-94و 1-94التعليم )التوصيات  -2 
يف شـــع ها ليمـــل  ومســـتمراا  كثيفـــاا   ســـنغافورة، الـــا ل  تلـــ، أي مـــوارد ط يعيـــة، اســـتثماراا تســـتثمر  -23
 يـــن ليـــع الســـنغافوريق، بغـــ   ةالجتماعيـــأداة للمســـاواة  أيضـــاا التعلـــيم  ويشـــيل .علـــى املنافســـة  ـــادراا 

   .جمتمع شامل للجميع ومن مث بناء  بلو  ما يت لعون  لي ، حتقي   ميانا م و  منالنمر عن تلفيتهم، 
ألننــا مــا زلنــا  6-94و 4-94و 3-94و 2-94و 1-94التوةــيات و ــد أيــدت ســنغافورة  -24

تنشـتة وهـدفنا  .الـتعلم مـدى احليـاةدعم تهيتـة بيتـة تـبملتزمق بتوفن تعليم جيد  ميع السـنغافوريق، و 
مـن اكتشـا   مبغيـة  ييـنه - ةوالجتماعيـ ةوال دنيـ ةواملعرفيـ ةاألت  يـ - ليع ا وانـبمن  أطفالنا
ســتثمر بشــيل ك ــن يف جمــال نو  .لتعلم مــدى احليــاةبــا تنميــة شــغفهمحتقيــ   ميانــا م، و و ، هممــواه 

 .م األكثـــر فعاليـــةأدوات الـــتعلوبـــاملدرســـق  مـــا نيـــن مـــن أفضـــلتزويـــد مدارســـنا بالتعلـــيم مـــن تـــ ل 
ري لرررري السررررنة سررررنغالو دوالر بليررررون  10.9اإلنفرررراق السررررنوي علررررع التعلرررريم مررررم  رلعنررررا و ررررد

ك أي 2014السرررررررنة الماليرررررررة ري لررررررري دوالر سرررررررنغالو بليرررررررون  11.5إلرررررررع  2011 الماليرررررررة
   .السنوي الحكومة إنفاقلي المائة مم  20 حوالي
ـــــد مـــــن املســـــارات -25 ـــــة:التعليم  يتـــــة املزي ـــــة مـــــن أجـــــل  ي ـــــد مـــــن املســـــارات التعليمي ـــــدينا العدي ل

وتزويـــدهم باملهـــارات ة واهتمامـــات خمتلفـــة،  ـــو ومـــواطن  واهـــبا لـــدى ال ـــ ا مـــن مالســـتجابة ملـــ
دراسررة ال برررجراءالحكومررة  أمرررتك 2014عرراً ولرري  .نــا املتنــاميال زمــة لتل يــة احتياجــات ا تصــاد

التوصرية بسر ل لتعزيرز التخ  رات ومعهرد التعلريم التقنري بغيرة  المتعددة معا داللي التط يقية 
نا ومعاهـد نا املتعـددة التخصصـاتمعاهـدسـو  تقـوي السـتعرا ،    داا واسـتنا .يالتط يقرنا تعليم

وتعــــزز  اتــــوفر دورات تدري يــــة معــــززة لل ــــ كــــي مــــع الصــــناعة   ةــــ  االتــــدريب املهــــي اخلاةــــة ب
   .الوئيفية حموئهم

ـــتعلم مـــدى احليـــاة عـــن طريـــ  -26  الســـنغافوريقعـــداد مـــن أجـــل   مهـــارات املســـتق ل : حركـــة  ال
علرررع  شرررديدلتنحرررم ب ررردد تغييرررر ثقالتنرررا التعليميرررة ل ،وديناميـــةتنافســـية ملشـــهد ا تصـــادي أكثـــر 

و ررد أيلقرر  الحكومررة محركررة مهررارات المسررتق لم لرري  .مهررارات والررتعلم مرردى الحيرراةال إتقرران
لررررري الفتررررررة الممتررررردة مرررررم  سرررررنويا   وسرررررننفق أكثرررررر مرررررم بليرررررون دوالر سرررررنغالوري .2015عررررراً 
وسـتن ل  هـذه  .الرتعلم مردى الحيراةعلع م رادرات ترمري إلرع دعرم  2020إلع عاً  2015 عاً

ويف جمـــال العمـــل،  .امل ـــادرات مـــن املـــدار  الـــا يتلقـــى فيهـــا ال ـــ ا التعلـــيم املعـــزز والتوجيـــ  الـــوئيفي
 .لــــوا مناســــ ق لوئــــائفهمب ملســــاعدة الســــنغافوريق علــــى أن يم عانــــات ماليــــة تاةــــة بالتــــدري ســــتقد م

، ا ــدد    ســوق العمــل  ميــان العمــل للوافــدينيف أكثــر تنميمــاا  تــدري اا وتشــمل امل ــادرات األتــرى 
كثــر تــربة األق هنيــلمــوئفق املل دراســية ُ ــنح يف  طــار  حركــة مهــارات املســتق ل  وزمــالتجــوائز و 
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ســــنة  25 مــــن العمــــر لــــ  يســــنغافوري وســــييون لــــدى كــــل  .الــــذين يســــعون    الرباعــــة يف جمــــال م
ماليـــة احليومـــة م ـــال   املســـتق ل ، تضـــيف  ليـــ رةـــيد شخصـــي يف  طـــار  حركـــة مهـــارات فـــوق  ومـــا

مــن أجــل دورات تدري يـة  اسـتخدام هــذا الرةـيد لتمويــلســنغافوريق ونيـن لل .بشــيل دوري تيميليـة
   .املهي  ورهمت

ــــع -27 ــــوفن  ميانيــــة التعلــــيم للجمي دعــــم ترمــــي     ــــ  وبــــرامج للمســــاعدة املاليــــة لــــدينا ت :ت
ــــااألطفــــال  ــــة حي ــــديهم  ماأل ــــعف حــــالا يف بداي ــــدة فرةــــة حــــ  تيــــون ل ــــاة جي  .للنجــــاغ يف احلي

  ررررل  مررررا ولرررري مرحلررررة التعلرررريم . ــــل حمــــاا األطفــــال األفــــ  أحتســــق  هــــو مفتــــاغالتــــدتل امل يــــر و
 مررم أجررل 2014رسررًو ريرراض األيفررال لرري عرراً  وُسِّررع نطرراق خطررة المسرراعدة لررياالبترردائيك 

و ررد أنشرر   .مسررتوى الرردخلالمسرراعدة لرري  ررذا الرسررًو بعررد التحقررق مررم تقررديم المزيررد مررم 
ة شرر لرردعم المشرراريع الترري تعررزن التن 2013صررندوق لفرررت التعلرريم مررا   ررل االبترردائي لرري عرراً 

الصــــندوق ويســــمح هــــذا  .لخطرمحفولررررة برررراخلفيررررات ذوي أو  الشرررراملة لليفررررال األ ررررل حيررررا  
 .ألطفال األسر الفقنة بالستفادة من برامج مثل الرح ت التعليمية

يف  أيضـــاا  ، ويتلقـــونالرســـوم املدرســـية مـــن دفـــععـــوزة املســـر املنتمـــون    األ اال ـــ ويُعَفـــى  -28
كمـا تتـاغ مـنح ماليـة ل لتحـاق   .با ـانيتـب املدرسـية والـزي املدرسـي الاملرحلتق البتدائيـة والثانويـة 
األسرررر المعيشرررية عت رررة التأ يرررل حسرررذ دخرررل الحكومرررة و رررد رلعررر   . اسســـات التعلـــيم العـــا 

أليفرال ثلثري  ةالمرن  المالير مرا يتري ك 2014دوالر سنغالوري لي عراً  1 900الشهري إلع 
 .ةيسنغالور الاألسر المعيشية 

احلصـــول  همونيـــن .تعـــاليم ديـــنهم شـــملبعـــ  ال ـــ ا املســـلمق التعلـــيم الـــذي ييفضـــل و  -29
 الــــا يــــديرها لات الــــدوام الدراســــي اليامــــل املــــدار  الدينيــــة الســــتيف أي مــــن علــــى هــــذا التعلــــيم 
مــــواد دينيــــة وعلمانيــــة يف املــــرحلتق البتدائيــــة  شــــملتعليميــــة تمنــــاهج  والــــا تــــوفرالق ــــاع اخلــــاجل، 

لرري المرردارد الدينيررة  الطرر ا األ ررل حيررا   أيضررا  ويتلقررع  .ا ــامعيالتعلــيم والثانويـة ومرحلــة مــا   ـل 
مسرراعدة ال تغطرري الرسررًو المدرسررية لحسررذ وإنمررا عرر وات النقررل والوج ررات الغذائيررة والكتررذ 

 .كذلك  المدرسية والزي المدرسي
 

 (4-94و 1-95و 5-94و 3-94و 2-94و 1-94الرعاية ال حية )التوصيات  -3 
يســورة املو  ا يــدة ال  يــة ماتســنغافورة    تــوفن اخلــديف  العــام نمــام الرعايــة الصــحية يرمــي -30

طويلــة وكرنــة ينعمــون حيــاة ليــع الســنغافوريق أن يعــيي حن نريــد فــن .التيلفــة  ميــع الســنغافوريق
(، و ميــدي شــيلد  Medisaveوتســاعد نُممنــا الوطنيــة املســماة  ميــدي ســيف  ) .فيهــا براحــة ال ــال

(MediShield(  و  لــــدر شــــيلد ،)ElderShield  و ميــــدي فانــــد ،)(Medifund الســــنغافوريق علــــى )
ويســاعد التحقــ  مــن مســتوى الــدتل يف  ــمان توجيــ  اإلعانــات  .الشــفا  يف دفــع نفقــا م ال  يــة

 .ليع فتات الدتل   األشخاجل من املالية بشيل أفضل 
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 4-94و 1-95و 5-94و 3-94و 2-94و 1-94و ــــد أي ــــدت ســــنغافورة التوةــــيات  -31
أي ســـنغافوري مـــن  ل ُ ـــرمملـــواطنق، حـــ   ميـــع ا الرعايـــة الصـــحيةة بالتغ يـــملتزمـــون بتـــوفن ألننـــا 

نا أيضررررا  نطرررراق عّ ومنررررذ االسررررتعراض األخيرررررك وسرررر .ماليــــة الرعايــــة الصــــحية العامــــة بســــ ب  يــــود
اإلعانرررات الماليرررة المقدمرررة لخررردمات رعايرررة ك رررار السرررم لكررري تغطررري ثلثررري األسرررر المعيشرررية 

   .لي المائة 80المالية إلع السنغالورية ورلعنا  در اإلعانات 
  الحكومررررة لرررري أيلقرررر ميــــدي شــــيلد ليــــف :ان ـــ ق نمــــام الرعايــــة الصــــحية للجميـــع   -32
 مردى الحيراةاألساسري حمايرة الترأميم ال رحي ترولير مميردي شريلد اليرفم لنيراً  2015 عراً

والم ررابون لرري السررم دا  بمررم لرريهم المتقرردمون جررك الرردائميم مرريملجميررع السررنغالورييم والمقي
وليــي يسـتفيد الســنغافوريون  .تيــاليف هـذه السياسـةوسـتتحمل احليومــة معمـم  .برأمراض مررم   رل

ـــل  أ ســـا  التـــأمق الـــا يـــدفعوهنا حاليـــاا  فقـــ  يفزيـــادة طفيفـــة مـــن هـــذا النمـــام، ســـييون علـــيهم حتم 
   احملتـاجق  وسـتقدم احليومـة  عانـات ماليـة ودعمـاا ماليـاا  .الصحية الوطنية القائمـة همت  مقابل 

   .لتغ يهم هبذا النمام
 

 (13-94و 12-94مجتمع آخذ لي الشيخوخة )التوصيتان  -4 
ســييون ، 2030 حلــول عــام ف .يف العــا شــيخوتة أســرع ا تمعــات  جمتمــع مــنســنغافورة  -33

 واحـدمقابـل حـوا   ،ومـا فـوقسـنة  65سـن   ـد بلـ سـنغافوريق مـواطنق  مواطن من بق كل مخسـة
 13-94و 12-94 و ـــد أيـــدت ســـنغافورة التوةـــيتق . ـــت احلـــا يف الو  كـــل تســـعة تقري ـــاا   مـــن بـــق

وكــــن نــــدر   .يف حالــــة جيــــدة وأن تيــــون حيــــا م مر ــــيةليــــع الســــنغافوريق يشــــي   أنألننـــا نريــــد 
ميســورة التيلفــة و  رعايــة جيــدةوفر و  نــوســ . ــرورة الســتجابة بشــيل شــامل لشــيخوتة الســيان

و ننـــا بصـــدد و ـــع بـــرامج  .امنـــ  حيـــاة ةـــحي ونشـــ احلفـــاظ علـــى  م يفلي ـــار الســـن، ونســـاعده
عنـــدما للمســـتق ل مـــن أجـــل التحضـــن و  يف الو ـــت الـــراهن ك ـــار الســـن وهياكـــل أساســـية مـــن أجـــل

 ةالمسرررتقل ةالخ يرررر إلرررع  ووجهنرررا الررردعوة أيضرررا   .ك ـــاراا يف الســـنمـــن مواطنينـــا   سيصـــ ح عـــدد أكـــرب
مرراتيك لكرري تررزور  -رونا كورنفيلررد ك السرريدة بتمتررع ك ررار السررم بجميررع حقرروق اإلنسرران ةالمعنيرر

 .2016سنغالورة لي عاً 
ك 2015آا/أغسرررطس  لررري ت ـــة العمـــل الشـــاملة اخلاةـــة بي ـــار الســـن الســـنغافوريق: -34

ب يرريم دوالر ث ثررة  بك ررار السررم عررم خطررة عمررل وينيررة بقيمررةمعنيررة الوناريررة الأعلنرر  اللجنررة 
 .حيرراة نشررطة علررع التقرردً لرري السررم بثقررة وعرري مسرراعدة السررنغالورييم ترمرري إلررع  لوريسررنغا

 ،والتوئيـــف ،، والـــتعلمعافيـــةجمـــالت مـــن   يـــل الصـــحة وال تغ ـــيم ـــادرة  60وتشـــمل اخل ـــة حـــوا  
 ،الرعايـــة الصـــحيةو  وكفايـــة الـــدتل عنـــد بلـــو  ســـن التقاعـــد،واألمـــاكن العامـــة،  ،والنقـــل ،واإلســـيان

ســو  علــى ســ يل املثــال، و  .وال حــ ك ــار الســن، ورعايــة ك ــار الســن، و ايــة الفتــات الضــعيفة مــن  
ليـــي ك ــار الســن     طائفـــة واســعة مــن فــرجل الـــتعلم  قــدمية وطنيـــة جديــدة لتيفضــتاس ــس أكادنيــة 

   .يملوا نش ق
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 8 مرررةيسرررّمع حزمرررة الجيرررل الرائرررد بقي برنامجرررا    الحكومرررة يلقرررأ حزمـــة ا يـــل الرائـــد: -35
مررروايم  450 000أكثرررر مرررم لمسررراعدة  2014لررري شررر اي/ل راير  سرررنغالوري ب يررريم دوالر

كرررانون   31 والرررذيم ولررردوا يرررًو الرررذيم يطلرررق علررريهم اسرررم مالجيرررل الرائررردمك)مرررم ك رررار السرررم 
مزيررد مررم نفقررات الط يررة األساسررية مررم خرر ل ال( علررع تغطيررة أو   لرر  1949األول/ديسررم ر 

وتعــف  هــذه احلزمــة الفريــدة  .التكرراليف الط يررةبشررأن راحررة ال ررال  يمررنحهممررا ك الماليررة اإلعانررات
 .أم تنابناء  من  سهامات يف يل األول من السنغافوريق املمولة بشيل تام  ا  دم  ا

مرررم ي يرررة إيرررالية  الجيرررل الرائرررد برعانرررات ماليرررةك يتمترررع 2014ومنرررذ أيلول/سررر تم ر  -36
مخطرر  للمريررع الخررارجييم لرري إيررار  عامررة   ررةمتخوم ررحتات  عرر ف لرري عيرراداتأجررل ال

التـأمق أ سـا   لـدفع عانـة تاةـة و صل ا يـل الرائـد أيضـاا علـى  .المساعدة ال حية المجتمعية
يف املائــــة مــــن أ ســــا   60    40مــــنســــتغ ي احليومــــة و  .للتغ يــــة بنمــــام  ميــــدي شــــيلد ليــــف 

 . حسب سنكل احلياة،  تأمينهم على 
بنررراء المزيرررد مرررم دور نحرررم ب ررردد  ة:الرعايـــة العاليــة ا ـــودة وامليســـورة التيلفــتــوفن مرافـــ   -37

العامررررة لتل يررررة احتياجررررات العرررردد  الهياكررررل األساسررررية والخرررردماتك وتطرررروير ك ررررار السررررمرعايررررة  
دور رعايــة األسـر ة يف عـدد زيـادة  كمـا أننـا بصـدد .ذوي عا رات جسردية ك رار السرم  المتزايرد مرم
لتل يــة  2020حبلــول عــام ســرير  17 000    ســرير حاليــاا  9 700مــن  ةزيــادة تدر يــ ك ــار الســن
دور اةـة بـخلستوَ ـع هـذه األسـر ة ا ديـدة او  .يهم دعـم أسـر ديالذين لـيس لـ ك ار السناحتياجات  

تقـدمي تـدمات مراكـز ل أيضـاا العديـد منهـا يون يسـك ـار السـن الـا   مرافـ  رعايـةيف  ك ـار السـن  رعاية
يـي لمعـاا الجتماعيـة و  الصـحية اخلـدماتك ـار السـن مراكـز رعايـة  وستقد م  .قاحمللي للسيانالرعاية 
ولضررمان  .واحــديف ميــان   هــذه اخلــدماتالوةــول   ومــن يقومــون برعــايتهم ي ــار الســن يتســل ل

المعرررزنة معرررايير بال العمرررل الحكومرررة سرررت دأك رررار السرررمك  لررري دور رعايرررةالجرررودة رعايرررة عاليرررة 
 .ل اعدا   2016مم عاً لسم ك ار ارعاية  الخاصة بدور 

وهــــم مرتــــاحون يف منــــازهم أو علــــى الرعايــــة ال  يــــة ا ك ــــار الســــن نــــو مواطنأن  صــــل نريــــد و  -38
 .لرررذلكك لرننرررا ب ررردد نيرررادة مرررا نقدمررر  مرررم خررردمات الرعايرررة المنزليرررة .داتـــل جمـــتمعهم احمللـــي

ميــــان  10 000ميــــان يف الو ــــت احلــــا      6 500وســــنزيد عــــدد أمــــاكن الرعايــــة املنزليــــة مــــن 
يف  ميــان 6 200ميــان     2 800مــن  داتــل املراكــزالرعايــة ، وعــدد أمــاكن 2020حبلــول عــام 
حرةـاا علــى  هـذه الرعايـة مقــدمي لصـا م ـاد  توجيهيـة وتنيـب وكالتنـا علــى و ـع  .الفـفة نفسـها

 .أفضل لي ار السنرعاية  توفن
اإلسرركان والتنميررة برنررامز التعزيررز أيلررق مجلررس  التعــدي ت املنزليــة لصــا  ك ــار الســن: -39

بالنسرر ة  وأسررهل اسررتخداما   نررا  اأكثررر أم لجعررل الشررقق 2012عرراً لك ررار السررم النشررطيم لرري 
معا ــة بــ    مثــل، بأســعار مدعمــةنــزل علــى امل حتســيناتوســتقد م  ميانيــة  جــراء  .إلررع ك ررار السررم

ــــزلق يراســــي لل اتمنحــــدر و ــــع يف احلمامــــات، و   مقــــاب  ، وتركيــــب أر ــــية احلمــــام ملقاومــــة الن
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يف  95ونين لألسـر املعيشـية، حسـب نـوع شـقتها، أن حتصـل علـى  عانـة ماليـة تصـل     .املتحركة
 .املائة من تيلفة هذه التعدي ت املنزلية

ك ــار الســن علــى الســتمرار يف العمـــل  ا مــنســاعد مواطنينـــننريــد أن  توئيــف ك ــار الســن: -40
اإلســـهام يف  ةواةـــلمبيرامـــة والتمتـــع بـــأمن الـــدتل و يتســـل هـــم التقـــدم يف الســـن حـــ   املـــدر للـــربح
 سررترلع سررمأن الحكومررة  2015أعلررم رئرريس الررونراء لرري آا/أغسررطس  ررد و  .ا تمــع احمللــي

 .2017بحلول عاً  67إلع  65توظيف مم الإعادة 
ا صررحاتحفيررز أ مررم أجررلمخططررات خاصررة منررذ االسررتعراض األخيررر  أيضررا  ووُيررع   -41

لري مخطر  الرئيسرية وتتمثرل إحردى الم رادرات  .سرنغالورييمالتوظيرف ك رار السرم علع العمل 
ويف  طـــــار هـــــذا املخ ـــــ ، ُتســـــد د  .2011 لررررري عررررراً يلرررررقأُ رصررررريد التوظيرررررف الخرررررات الرررررذي 

 4 000يصـــل    براتــب  ،ســـنة 50 تفــوق أعمــارهمةــحاا العمــل الـــذين يوئفــون ســـنغافوريق أل
يف املائــة مــن الراتــب الشــهري للموئــف املعــي يف  8.5نســ ة تصــل    ، دولر ســنغافوري يف الشــهر

إلررع إعررادة ت ررميم الوظررائف وتررولير الترردريذ  تحتررافأن الشررركات  ررد  نرردر وإذ  .2015 عــام
تقرديم ل 2013لري عراً ( WorkProمورك رروم )برنرامز  يرعناك و أثناء العمل للعمال األك ر سنا  
 . ذا األنشطةمم أجل الدعم المالي إلع الشركات 

ادتــــار  نمــــامهــــو ل دتــــار  ةــــندوق ســــنغافورة املركــــزي شــــامل:نمــــام مــــدترات التقاعــــد ال -42
ويشـف  املوئفـون بنسـ ة مـن رواتـ هم الشـهرية يف حسـاهبم  . ج اري للسـنغافوريق واملقيمـق الـدائمق

 .اابنســـ ة متويـــة يف هـــذا احلســـ أيضـــاا اخلـــاجل يف هـــذا الصـــندوق، بينمـــا يســـاهم أةـــحاا عملهـــم 
ل دتــار، وهــو نمــام وطــي  صــندوق ســنغافورة املركــزيل وعــن طريــ  نمــام الــدتل مــدى احليــاة التــابع
علــى  يــد مــا دامــوا  يــةالتقاعد ممــدفوعات مــن مــدترا  للمعــاا الســنوي،  صــل الســنغافوريون علــى

معـــدلت  ـــا يف للـــ،  ل دتـــار سياســـات ةـــندوق ســـنغافورة املركـــزيونســـتعر  باســـتمرار  .احليـــاة
كفايـــة دتـــل مواطنينـــا عنـــدما ي لغـــون  وأســـعار فائـــدة الصـــندوق ليـــي نيفـــل يف الصـــندوق الشـــفا 

 .مرحلة التقاعد
أعلنررر  لرعايـــة ك ـــار الســـن لوي دتـــل أ ـــل يف ســـنوات تقاعـــدهم،  نمـــام الـــدعم الفضـــي: -43

 30و 20 لتكميرل الردخل األدنرع لمرا بريم 2015الحكومة عم نياً الدعم الفضي لي عراً 
دولر  750و 300مــا بــق هــذا النمــام  قــدموي .مررم السررنغالورييم الك ررار لرري السررم لرري المائررة

ســنة  65الســنغافوريق الي ــار يف الســن ال ــالغق مــن العمــر املــواطنق    ث ثــة أشــهر ســنغافوري كــل 
 .مواطن ك ن يف السن من هذا النمام 150 000ومن املتو ع أن يستفيد حوا   .ما فوقو 

ــــال ايــــة ال -44 ــــد عــــدد   :الضــــعفاء غق  ــــار الســــنمــــع تزاي ستسررررم  لوي اإلعا ــــة،و الضــــعفاء  ك 
التررردخل للرررنل علرررع 2016لررري عررراً  - ل رررالغيم الضرررعفاءا  رررانون -  انونرررا جديررردا  الحكومرررة 

اآلتــرين هــم أو  بســ ب  مهــال لضرررروا سرراءةمررم اإل ال ررالغيم الضررعفاءالم كررر وتحسرريم حمايررة 
 حتمـــلمســـاعدة أفـــراد األســـرة علـــى بغيـــة ا تمعيـــة  ا هـــودُ هـــذا القـــانون وســـتدعم  . مهـــاهم ألنفســـهم

ــــا م  حتســــق اليشــــف واإلبــــ   عــــن حــــالت اإلســــاءة واإلمهــــال و مهــــال و ، لويهــــم رعايــــةيف واج 
 .عن مرافقة ال الغق الضعفاء وأسرهم ودعمهم فض ا ، نفسال



A/HRC/WG.6/24/SGP/1 
 

 

GE.15-18769 13/29 

 

 (7-94و 1-94اإلسكان )التوصيتان  -5 
ففـــــــي  .الركـــــــائز الجتماعيـــــــة األساســـــــية يف ســـــــنغافورةتشـــــــيل ملييـــــــة املنـــــــازل ركيـــــــزة مـــــــن  -45
يف املائــة مــن  80.4ويعــيي . يف املائــة مــن الســنغافوريق نليــون منــازهم 90.3، كــان 2014 عــام

املــواطنق الســنغافوريق يف شــق  شــيدها جملــس اإلســيان والتنميــة وبيعــت هــم بأســعار مدعومــة وبعقــود 
ل يف ســـنغافورة الســـتقرار الجتمـــاعي واإلدمـــاج الجتمـــاعي ملييـــة املنـــاز وتعـــزز  .ســـنة 99  ـــار ملـــدة 

ملســاعدة الســنغافوريق يف  املــا  مــنح املاليــة والــدعمت ــ  خمتلفــة للاحليومــة ولــدى  .وتــراكم رأ  املــال
ومنررذ  .نايف بلـديعتمـد عليهـا  ركيـزةكـل سـنغافوري   حـ  تيـون لــدىشـراء شـق   علـىئـرو  خمتلفـة 

 .المالية لي مجال اإلسكان ض السياسات واإلعاناتاالستعراض األخيرك عزننا بع
، أطلــــ  2011يف عــــام  اإلعانــــات املاليــــة لشــــراء الشــــق  و  ــــار الشــــق  بأســــعار مدعومــــة: -46

ل دتـار  ةـندوق سـنغافورة املركـزيمنحة تاةـة سـخية لكسـيان يف  طـار  جملس اإلسيان والتنمية
(، 2015دولر ســنغافوري يف عــام  40 000دولر ســنغافوري )مث رُفعــت     20 000بلغــت  يمتهــا 

األسـر لات الـدتل  املزيـد مـن سـاعدةوللـ، ملواملنح السـينية العاديـة،  املالية باإل افة    اإلعانات
ةـــندوق وُأ ـــيفت منحـــة ســـينية أتـــرى يف  طـــار  .علـــى امـــت   شـــقتها األو واملتوســـ  نخف  املـــ

ملســــاعدة  2013دولر ســـنغافوري يف خا/أغســـ س  15 000 دتـــار بقيمـــة ل ســـنغافورة املركـــزي
 .األسر لات الدتل املنخف  الا تعيي يف شقة من غرفتق على النتقال    شقة من ث س غر 

فتــات  أيضــاا املــنخف  أن يشــفوا  لوي الــدتل العــزاا ، نيــن للمــواطنق2013ومنــذ عــام  -47
ونيـــن للمـــواطنق الـــذين ل يســـت يعون  .فرديـــة بصـــورة مشـــفكة أوســـواء ا ديـــدة معينـــة مـــن الشـــق  
 .مدعومةبأسعار شق  أةغر استتجار الو ت الراهن شراء شق  يف 

األفــراد  لييــة  ل تتعلــ العدالــة الجتماعيــة  ن  تصــميم جملــس اإلســيان والتنميــة للعقــارات: -48
، بغـــ  النمـــر عـــن اخللفيـــة لســـنغافوريقا ليـــع دمــاج تعزيـــز ب بـــل  هنـــا تتعلـــ  أيضـــاا  ملنــازهم فحســـب،

وتصـــم م ليـــع عقـــارات هـــذا  .اإلســـيان والتنميـــة جملـــسئنـــا الـــا شـــيدها الجتماعيـــة، يف ليـــع أحيا
ا لــــس علــــى كــــو نــــنح ليــــع املقيمــــق  ميانيــــة الوةــــول التــــام    وســــائل النقــــل واملرافــــ  التجاريــــة 

أمـاكن مشـفكة جتمـع ذه املرافـ ، فضـ ا عـن فائـد ا، هـوتشـيل  .والففيهية وال  ية والتعليمية والدينية
ــــــرت .املقيمــــــق وحتســــــن اإلدمــــــاج الجتمــــــاعي أكثــــــر اســــــتخدام احليومــــــة  و   جانــــــب للــــــ،، يس 

هــــذه العقـــــارات  مـــــن تــــ ل حتـــــدي  اليــــةالســــينية العامـــــة احل عقـــــاراتلاألشــــخاجل لوي اإلعا ــــة ل
ــــنا  ميانيــــة  .وية العت ــــاتوتســــ درابزينوالــــاحلــــواجز، مثــــل املنحــــدرات خبصــــائ  ملــــو مــــن  و ــــد حس 

الوةـــــول    جـــــل امل ـــــاين الـــــا يســــــتخدمها ا مهـــــور بشـــــيل متيـــــرر، و   النـــــوادي الجتماعيــــــة 
   .واملياتب احليومية واملستشفيات واملصحات املتعددة التخصصات وامليت ات

حيـــاة ويف  طـــار م ـــادرة  ال صـــمة اخلضـــراء ، ســـو   لـــب جملـــس اإلســـيان والتنميـــة أامنـــا   -49
لل صـــــمة اخلضـــــراء  فقـــــد أنشـــــأ ا لـــــس ةـــــندو اا  .تضـــــراء ومســـــتدامة    األحيـــــاء والشـــــق  الفرديـــــة

م تيـــرة ومتربهـــا يف  مليـــون دولر ســـنغافوري ليـــي ت ـــور ا تمعـــات احملليـــة حلـــولا تضـــراء 1 بقيمـــة
   .عقارات جملس اإلسيان والتنمية
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شـــق  وعقـــارات جملـــس اإلســـيان والتنميـــة القدنـــة للتجديـــد  مضـــع أيضـــاا  بـــرامج الت ـــوير: -50
بفضـــل بـــرامج الت ـــوير املســـتمر لضـــمان أن تلـــا هـــذه امل ـــاين احتياجـــات ســـياهنا يف خمتلـــف مراحـــل 

 مررا   ررللرري المرحلررة مراكررز رعايررة األيفررال إلنشرراء األمرراكم  مررم مزيرردا  و ررد خ  ررنا  .احليــاة
وويرعنا خ رائل م ئمرة  كيرد مرم األسرر الشرابةالمز االبتدائية لي عقارات أحرد  يوجرد ليهرا 
 .منذ االستعراض األخيرلك ار السم لي العقارات األ دً عهدا  

 
 9-95و 8-95و 7-95و 24-94و 23-94و 13-94حقرروق المرررأة )التوصرريات  -6 

 (10-95و
 9-95و 8-95و 7-95و 24-94و 23-94و 13-94أي ــــدت ســــنغافورة التوةــــيات  -51
وتتــاغ الفــرجل  .بضــمان  ايــة النســاء والفتيــات وبــدعمهن و ييــنهن ملتزمــون  امــاا ألننــا  10-95و

مــن  15وحتتــل ســنغافورة املرت ــة  .علــى  ــدم املســاواة  ميــع املــواطنق بغــ  النمــر عــن نــوع جنســهم
عـــدم املســـاواة بــق ا نســـق يف تقريـــر األمــم املتحـــدة للتنميـــة ال شـــرية  بلـــداا حســـب ماشــر 152بــق 
يف تقريــــر حالــــة أمهــــات العــــا   بلــــداا  179مــــن بــــق  14كمــــا حتتــــل ســــنغافورة املرت ــــة   .2014 لعــــام
 .2015 لعام
اتفا يــة القضــاء علـــى     نضــمامهال ينالــذكرى العشــر ، حتتفــل ســنغافورة ب2015ويف عــام  -52

التقــدم  املعنيــة هبــذه التفا يــةاللجنــة املشــفكة بــق الــوزارات وترةــد  .ليــع أشــيال التمييــز  ــد املــرأة
 .النســاء احتياجــات ، وغنهــا مــن التــدابن املتخــذة حلمايــةنــا  وجــب التفا يــةاحملــرز يف تنفيــذ التزامات

وحــدها يف أي و ــت مــن  والتنقــل فيهــا املدينــة ميــان يفأي  يفالعــيي  تســت يع املــرأة ،يف ســنغافورةو 
 ــرائم ا نســية ا تعــا َ و  .ســاءةالعتــداء أو اإل وألتحــرا لتعــر  لالنهــار أو الليــل دون تــو  مــن ا
   .بشدةيعاَ ب عليها و  الا تُرتيب يف ح  نساء عدية

أفضـل وتشـغل مناةـب هامـة يف الق ـاع   ثـ ل املـرأة علـى كـو :مشاركة املرأة يف احلياة العامـة -53
و ن كــــان مــــن املميــــن مواةــــلة حتســــق  ،يف الو ــــت الــــراهن ا تمــــع املــــدينيف و  ويف الشــــركاتالعــــام 
بـدور رائـد يف هـذا     ال ـ  عالعامـة  ةوتسـعى اخلدمـ .علـى مسـتويات أعلـى يف الشـركات  ثيلها
يف املائــة مــن الوئــائف يف اخلدمــة املدنيــة،  56.7بنســ ة  اســتأثرت املــرأة، 2014فــي عــام ف .الصــدد

 منصـ اا  32منصـ اا ألمنـاء الـوزارات الـدائمق، وبتسـعة مناةـب مـن بـق  23وبستة مناةـب مـن بـق 
 يف املائــة، 48يف املائــة مــن القضــاة يف احمليمــة العليــا، و 23وتشــيل النســاء  .لنــواا أمنــاء الــوزارات

 ضـاء حمـاكم و يف املائـة مـن جممـوع عـدد املـوئفق القضـائيق يف حمـاكم الدولـة،  48و ،يف املائة 69و
ولـدينا  .ماسـي نسـاءنصـف املـوئفق يف السـل، الدبلو كمـا أن   .على التـوا  ،يمة العليااحملو  ،األسرة

ويف   .ناةـب  ياديــة يف احليـاة العامــةمـن النســاء اللـوايت يضــ لعن  لهمــة امل قـدواتاآلن العديـد مــن ال
الســــيدة حليمــــة وهــــي ســــنغافورة، يف  امــــرأة رئيســــة للربملــــان ، عيةنــــت أول2013كــــانون الثاين/ينــــاير 

، األ ـــدم وزراء الدولـــة بـــقمـــن  نســـاءوأربـــع  ،واحـــدةدولـــة يف احليومـــة وزيـــرة  وتوجـــد حاليـــاا  .يعقـــوا
   .وتشغل امرأتان منص ق من مناةب رؤساء ال لديات اخلمسة .واحدة ةبرملاني ةوأمين
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أثقــل مــن تلــ، الــا يتحملهــا  يــل النســاء    حتمــل مســاولية  :ملــرأة   اتعزيــز الــدعم املقــدم  -54
المفايرر ت برريم للحررد مررم  مررم الجهررود ن ررذل مزيرردا  ولررذلك  .رعايــة األســرةفيمــا خيــ   الرجــال

 ويس ـرنا علـى اآلبـاء أتـذ .اتالسرنغالوري العديد مرم النسراء واجههايزال يالتي ال  العمل واألسرة
ت اعتمرردك 2013ولرري عرراً  .حتمــل املزيــد مــن املســاوليات الوالديــة ليتســل هــم جــازة مــن العمــل 

اإلجررانة الوالديررة و حرردك الحكومررة لمرردة أسرر و  وا المدلوعررة األجررر مررم برروةاألإجررانة  الحكومررة
 نيرراً ع نطراقسِّررووُ  .الحكومررة لمردة أسرر و  واحرد بريم الوالررديم المدلوعرة األجررر مرم المشرتركة
نمــام هــذا الســينفذ و  .2015أسرر وعيم لرري عرراً  أكثررر لت رر   مرردة  ررذا اإلجررانةة بررو إجررانة األ

 اف سياســا يــالو ــت لتييالشــركات املزيــد مــن يف ال دايــة، يف حــق ســُتمنح  اخلدمــة املدنيــة يفعــزز امل
 شرررجع أيضرررا  نو  .األســـ وع اإل ـــايف إلجـــازة األبـــوة علـــى أســـا  طـــوعي حـــ  اآلنهـــا اعتمـــاد ونين

 .الشركات علع تولير ترتي ات العمل المرنة
ت ــور  يراعــي تــدر جيالقــانون اإلســ مي يف ســنغافورة   ن ت  يــ  ت  يــ  القــانون اإلســ مي: -55

و ررد جرررى تحررديو الفترروى )الحكررم الررديني( المتعلقررة بالترشررري   .واملعــاين ا تمعيــة الســيا ات
صررررحاا ال رررروالل أل لسررررما مررررم أجررررل ا 2012القابررررل لءلغرررراء لرررري شرررر اي/ل راير للتررررأميم 

المسررلميم بترشرري  نوجرراتهم أو معرراليهم للح ررول علررع المرردلوعات كاملررة مررم شررركة التررأميم  
السياســة العامــة،   ييــن ب ميــان رجــل مســلم و  ــل هــذا التغيــن يف  .كه ررة صررحيحة برريم األحيرراء

وتسـمح  .تر  ما ل  من مـدفوعات لـدى شـركة التـأمق لزوجتـ  وأطفالـ  حـ   ن كـان يرغـب يف للـ،
ــــدة للمســــلمق بضــــمان حقــــوق زوجــــا م ومعــــاليهم مــــن  ــــوى ا دي تــــ ل م ــــي  ســــليم هــــذه الفت

 .اإلس مين األسرة مع أهدا  وروغ  انو  شياا اللقانون املدين، و  وفقاا  للفشيحات
لررءدارة المتمررايزة  ا  المحكمررة الشرررعية نيامررتنفررذ  ك2014ومنررذ تشررريم األول/أكترروبر  -56

ويتلقــى األطــرا   .ك يرررا    العنررف المنزلرريالترري يكررون ليهررا احتمررال حرردو   ليمررا يخررل القضررايا
العنـــف (، وهـــو مركـــز متخصـــ  يف PAVEيف هـــذه القضـــايا املشـــورة املتخصصـــة مـــن مركـــز  بـــا   )

الفيـــديو يف ب التحـــاور أيضـــاا وُيســـتخدم  .املتعلقـــة باحليـــاة الزوجيـــة املشـــورة العاديـــةمـــن  األســـري، بـــدلا 
هــذه السياســة ا ديــدة  وعلــى الــرغم مــن ت  يــ  .يســر جلســات احمليمــة حلمايــة  ــحايا العنــف األ

 .النساء اية املرأة ألن معمم  حايا العنف املنز  هم من  تعزز فقد ، معاا  على ا نسق
ز ـات عـرب يف امنـو معـدل الراا تشـهد سـنغافورة اسـتمرا دعم األجانـب املتـزوجق بسـنغافوريق: -57

، كـــان أحـــد الـــزوجق مواطنـــاا ســـنغافورياا والثـــاين 2014يف املائـــة مـــن ز ـــات عـــام  31ففـــي الوطنيـــة، 
النــدماج انــب علــى وملســاعدة هــالء األزواج األج .مــا ييــون الزوجــة( )غال ــاا غــن ســنغافوري مواطنــاا 

لمسرررراعدة األنواف علررررع  2014برنررررامز دعررررم الررررزواف لرررري عرررراً نا ويررررع، ســــنغافورةجمتمــــع يف 
 م الربنـــامجويعلةـــ .الرررزواف ع رررر الررروينيمرررم نوعهرررا التررري يطرحهرررا الت ررردي للتحرررديات الفريررردة 

املشــورة بشــأن هــم ويســدي ، التخاطــب األساســية مهــارات، مــا يعلمهــم مــن بــق، األزواج األجانــب
زيــارة طويلـــة  تصــريحَ  لــألزواج األجانــب احلــاملق أيضـــاا وزارة القــوى العاملــة وتســمح  . ضــايا العمالــة

 .لتقدم لوئائف يف سنغافورةبااألجل 
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 (38-96و 37-96و 12-95و 11-95و 13-94حقوق الطفل )التوصيات  -7 
ألن  38-96و 37-96و 12-95و 11-95و 13-94أيــــــدت ســــــنغافورة التوةــــــيات  -58

يــة رعال مــن املــوارد  صــى مــا يف وســعناصــ  أخنكــن ن ــذل  صــارى جهــدنا و و  .ل  يمــة ك ــنةليــل طفــ
يف  هــمان    أو نق ــة همجنســنــوع أو  هموحتقيــ  أ صــى  ميانــا م، بغــ  النمــر عــن عــر  األطفــال
األســـر  و  الصـــحة و  التعلـــيم  الـــا مـــ بعـــ  هـــذه السياســـات يف الفـــروع  ناولقـــد وةـــف .احليـــاة

   .أع ه املنخف  لات الدتل 
مـــن  شـــام ا  عتمـــد هنجـــاا ، ف ننـــا نا وانـــب ةمتعـــددهـــي مســـألة ســـلم بـــأن  ايـــة ال فـــل ن ل و  -59

قــوق ال فــل، املعنيــة حبتــ ل أفر ــة عاملــة مشــفكة بــق الوكــالت مثــل اللجنــة املشــفكة بــق الــوزارات 
 األفر ـةو  ،يسـر عنـف األال نبشـأ  امـة شـ ياتالـوطي إلنمـام الي، و سر العنف األب املعيفري  احلوار و 

 .ماية ال فلحب املعيمل املشف  بق الوزارات اعالفري  ال، و اإل ليمية املعنية بالعنف األسري العاملة
لررري  ونفكرررر حاليرررا   . وجـــب اتفا يـــة حقـــوق ال فـــل االتزاما ـــبشـــيل تـــام بســـنغافورة وتلتـــزم  -60

بشرررأن بيرررع األيفرررال واسرررتغ ل  لإلرررع ال روتوكرررول االختيررراري التفا يرررة حقررروق الطفررر االنضرررماً
ومثلمــا هــو احلــال بالنســ ة    املعاهــدات األتــرى الــا  .األيفررال لرري ال غرراء ولرري المررواد اإلباحيررة

ننضـم  ليهـا، نريــد التأكـد مـن تــوفر التشـريعات واملـوارد ال زمــة و ـت النضـمام حــ  يتسـل لنـا تنفيــذ 
   .تزاماتنا على الفورال

وميثــاق املــرأة   ــانون األطفــال والشــ اايشــي ل  ل:اســتعرا  اإلطــار التشــريعي حلمايــة ال فــ -61
 .لاتفا يـــة حقـــوق ال فـــ ق اللـــذين ننفـــذ مـــن ت همـــا التزاماتنـــا  وجـــباألساســـي قيالتشـــريعالنصـــق 

بالتزاماتنـــا ننـــا نفـــي ليـــي تتأكـــد مـــن أاحليومـــة بصـــورة منتممـــة التشـــريعات لات الصـــلة  وتســـتعر 
  .ل فللوفر أفضل  اية ليي تو 

تحسرررريم حمايررررة األيفررررال ل 2011لرررري عرررراً   ررررانون األيفررررال والشرررر ااو ررررد عُرررردل  -62
و وجب القانون املعدل،  ـب أن تعمـل ليـع دور رفـاه األطفـال والشـ اا بفتـي  مـن  .والش اا

ن و وئفــــــوخُيــــــو ل اآلن امل .املوجــــــودين حتــــــت رعايتهــــــا األطفــــــال والشــــــ ااأجــــــل تعزيــــــز رفــــــاه و ايــــــة 
لعتقـــاد يـــدعو    افيهـــا ســـ ب معقـــول  وجــدســـل ة التحقيـــ  يف احلـــالت الـــا ي املعنيـــونن و العموميــ

هويــــة ال فــــل أو بشــــيل أفضــــل  أيضــــاا وســــُتحمى  .   الرعايــــة واحلمايــــة مــــا طفــــل أو شــــاا اجــــةحب
 نا نــاة الــذي او ــد أدن ــ .حتــت الرعايــة الوةــائيةالــذي يو ــع أو بشــأن  التحقيــ   الــذي  ــريالشــاا 

سـواء هـذه ا ـرائم  علـىالعقوبـات مسـتوى  نـاأطفـال، ورفعيف حـ  السـتغ ل ا نسـي  ارتي وا جرائم
 .يف سنغافورة أو يف اخلارج ارُتي ت
 2012نفررذت سرررنغالورة م ررادرات جديررردة لرري عرررامي   ايــة األطفــال  ـــحايا العنــف: -63
وتشـمل هـذه امل ـادرات  نشـاء مراكـز  .حماية األيفرال يرحايا العنرف مم أجل تحسيم 2013و

 نشــاء كمــا تشــمل القضــايا املتوســ ة املخــاطر،   ترمــي    معا ــةمايــة ال فــل متخصصــة جمتمعيــة حل
أو مــــن اإلمهـــال، مــــن ومزمنـــة أو مــــن  ســـاءة ت ــــنة  دور لاعيـــة ع جيــــة لألطفـــال الــــذين يتعـــافون

   .اا حمدد األهدا برناجم يت لب سلوكهم ينذأو ال، تقدمي الرعايةانق اع 
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العمررال االجتمرراعيونك وموظفررو  - نررزود الجهررات المعنيررة لرردينا تــدريب ا هــات املعنيــة: -64
بأحررررد  المهررررارات والمعررررارا ليررررولروا حمايررررة ألضررررل  - الرعايررررة ال ررررحيةك وألررررراد الشرررررية

للتشــ ي،  لوطنيــة الســنويةالنــدوة اوللــ، عــن طريــ  تنمــيم حلقــات عمــل وفعاليــات مثــل أليفالنرراك 
الشـــراكات فيمـــا بـــق  قـــويت ـــادل أفضـــل املمارســـات وتافـــل هـــذه احملتعـــزز و  .بشـــأن العنـــف العـــائلي

فريــ  احلــوار املعــي بــالعنف العــائلي تارطــة طريــ  لتــدريب  أيضــاا وأعــد  .ا هــات املعنيــة لات الصــلة
 .األتصائيق املهنيق

اتخررذت الحكومررة ترردابير جديرردة لرري  األطفــال: دعــم األســر املتــأثرة بــال  ق، ول ســيما -65
واهــد  مــن للــ، هــو التشــديد علــى مصــا   .مررم أجررل تعزيررز دعررم األسررر المطلقررة 2015عرراً 

 .ال فــل ومســاعدة األطفــال واألســر علــى التييــف بشــيل أفضــل مــع التغيــنات النالــة عــن ال ــ ق
ق لـــــق علـــــى ال ـــــ ق و ـــــد أنشـــــتت أربـــــع وكـــــالت متخصصـــــة لتقـــــدمي تـــــدمات الـــــدعم لـــــألزواج امل

 أيضــاا وو ـعت  .وامل لقـق، مــن   يـل اإلعــ م واملشـورة غــن القانونيـة، و دارة القضــايا و سـداء املشــورة
سـيتعق علـى أي ، 2016عـام ويف  .املتـأثرين لألسـر واألطفـال ييـفنقـل مهـارات التلبرامج جديدة 

التوةـــل    اتفـــاق ن علـــى لينهمـــا غـــن  ـــادريأطفـــال ةـــغار  مق لـــق علـــى ال ـــ ق ولـــديهمازوجـــق 
  ـل رفـع مـا يتصـل بـ  مـن مسـائل، أن خيضـعوا لربنـامج  لزامـي بشـأن الرعايـة الوالديـة بشأن ال ـ ق و 
 .دعوى ال  ق

املســـــلمة املتـــــأثرة  احمليمـــــة الشـــــرعية األســـــرتـــــدعم  :احمليمـــــة الشـــــرعيةحتســـــينات يف  طـــــار  -66
األنواف الرررذيم لرررديهم  الشررررعية مرررمسرررتطلذ المحكمرررة ك 2015مرررم عررراً وابترررداء   .ال  قبـــ

تقرررديم برنرررامز ي ررريّم ترتي رررات التشرررار  لررري المهررراً الوالديرررة سرررنة مرررم العمرررر  14أيفرررال دون 
هـــو واهـــد  مـــن للـــ،  .بعرررد الطررر قتشررراورية مجانيرررة وحضرررور جلسرررة ك بعرررد الطررر ق والرعايرررة

التشــار  يف املهــام  م، وتعلــم فهمــاا أفضــلأطفــاه يففهــم تــأثن ال ــ ق  علــىمســاعدة هــالء األزواج 
مرجعيرررةك مثرررل مرررواد  أيضرررا  وت ررردر المحكمرررة الشررررعية . العتنـــاء بـــالنفس واســـفاتيجيات الوالديــة
لطررر قك مرررع ابشرركل ألضرررل  كيرررفأليفرررال للتفائررردة اآلبررراءك وكتي ررات لفائررردة اليرررديو ل أشرررية

   .ومجموعة مواد خاصة بالتشار  لي المهاً الوالدية بعد الط ق
 .2014لرري تشررريم األول/أكترروبر أنشررانا محرراكم  ضرراء األسرررة  :األســرة ضــاء حمــاكم  -67

اإلحسـا  زيـد مـن الفعاليـة، بغيـة احلـد مـن   سـرية وحلهـايف املنازعـات األ لفصلَ اخمولة وهذه احملاكم 
ــ .املــرارةو بالفاجعــة  مــن تــ ل ت ســي  اإلجــراءات القانونيــة  ضــاء األســرة نمــام هــذه احملــاكم ن وحتس 

 .أثريناليف، مع الفكيز على املصا  الفضلى لألطفال املتواحلد من التي
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 2-95و 13-94و 12-94و 11-94و 2-94األشررخات ذوو اإلعا ررة )التوصرريات  -8 
 (6-96و 3-95و

 3-95و 2-95و 13-94و 12-94و 11-94و 2-94 أي ــــدت ســــنغافورة التوةــــيات -68
علـــى اإلعا ـــة  واألشـــخاجل لو و صـــل فيـــ   ميـــع  تضـــن انســـعى    بنـــاء جمتمـــع وكـــن  .6-96و

 .مسامهق في داا وأفرا ل يتجزأ من ا تمع جزءاا  العفا  والتميق وليع الفرجل ليص حوا
 .2013 تمون/يوليرر اتفا يررة حقرروق األشررخات ذوي اإلعا ررة لرري ولقررد صررد نا علررع  -69

مسررراعدة لبالفعرررل لررري ويرررع خاريرررة يريرررق وينيرررة  ناك حترررع   رررل ذلررركك كنرررا  رررد شررررعبيرررد أننرررا
تميــق لاألو  األساســية  ت تنــا ناونفــذ .األشررخات ذوي اإلعا ررة علررع االنرردماف لرري المجتمررع

 ئرررررذمنذ ويررررعناو  .2011   عـــــام  2007مــــن عــــام املمتـــــدة ألشــــخاجل لوي اإلعا ــــة يف الفــــفة ا
( بنرراء 2016 عرراً إلررع 2012مررم عرراً الممترردة الفترة الخاصررة بررلتمكرريم )لالخطررة األساسررية 

تقررديم مسرراعدة محررددة سررعع إلررع نةك أساسرريولرري كررل خطررة  .ةستفيضررامررة ممشرراورات ععلررع 
مسرراعدتهم علررع العرري  ب ررورة مسررتقلة لرري جميررع لاألشررخات ذوي اإلعا ررة  األ ررداا إلررع
التحســق املمينــة مــن أجــل تــوفن  ية الثانيــة الثغــرات وجمـالتساســاخل ــة األ وحتـدد .ممراحررل حيرراته

 .وتعزيزها ةقوق األشخاجل لوي اإلعا أفضل حل اية 
خطررررر أليفرررال المعريررريم لإلرررع ا الماليرررة اإلعانررراتمرررم  نقررردً مزيررردا   التـــدتل امل يـــر: -70

لريررع  ررال  اامز الترردخل الم كررر لنرربر  إيررار متوسررطة إلررع شررديدة لررياإلصررابة برعا ررات مررم 
 لوياألطفـال  لصـا علـى الصـعيد الـوطي  امنـو ال فـل دعـم ن اق برنـامجكما أننا نوسع   .واأليفال

 .البتدائية رحلة ما   لامليف يف النمو  احتياجات تفيفة
أ صــى حــد مــن  ميانــات  حتقيــ  كــن هنــد     األطفــال لوو احتياجــات تعليميــة تاةــة: -71

ونسررعع إلررع إدمرراف  .ملحتياجــا األنســب يف ال يتــة التعليميــة مــن تــ ل و ــع األطفــال كــل طفــل 
األطفــال لوو أمــا  .د العامررة  رردر اإلمكررانالمرردار لرري األيفررال ذوي احتياجررات خاصررة خفيفررة 

 التعلــيمالــا تقــدم لتعلــيم اخلــاجل ادار   ــ هم اللتحــاقيميــنف ،شــديدةمتوســ ة    مــن  احتياجــات تاةــة
اةـــة، مثـــل املزيـــد مـــن اخلحتياجـــات لوتقـــدم احليومـــة مـــوارد   ـــافية لألطفـــال لوي ا .تخصـــ  امل لـــواامل

سررنغالورة  نفرراقو ررد ناد إ .اهياكــل األساســية يف جمــال ت ــوير عانــات النقــل واملســاعدة املاليــة والــدعم 
 .لي المائة لي السنوات الخمس المايية 50مدارد التعليم الخات بنس ة علع ت ميذ 

إمكانيررررة وصررررول حسررررن  الحكومررررة  ل: دتــــال حتســــينات علــــى اهياكــــل األساســــية للنقــــ -72
حم ـــات الق ـــارات ليـــع الق ـــارات و ، ملـــو وحاليـــاا  .ة إلرررع وسرررائل النقرررلاألشرررخات ذوي اإلعا ررر

 .املتحركــة فيهــايراســي مــن احلــواجز وبــات مــن املميــن اســتخدام الاحلــاف ت يف ســنغافورة حم ــات و 
 2020 عــام وحبلــول ،العامــة نــايف املائــة مــن حاف ت 85ونيــن اســتخدام اليراســي املتحركــة بالفعــل يف 

ليـــي يتســـل  أيضـــاا و ـــد كثفنـــا ا هـــود  .ســـييون مـــن املميـــن اســـتخدامها يف ليـــع احلـــاف ت العامـــة
 مــن   يـل ممــرات اخلاةــة بالركـاا اهياكــل األساسـية لألشـخاجل األ ـل  ــدرة علـى التنقــل الوةـول   

 . رق، ومعابر السيارات األجرة موا ف، و الراجلق
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الخرررررردمات المتاحررررررة لقررررررد وسررررررعنا نطرررررراق  املســــــاعدة املقدمــــــة لل ــــــالغق لوي اإلعا ــــــة: -73
اإلعا ررة لمسرراعدتهم علررع االنرردماف ب ررورة ألضررل لرري المجتمعررات المحليررة للشررخات ذوي 

الرعايـة املنزليـة واخلـدمات ا تمعيـة وتشـمل تلـ، اخلـدمات تـدمات  .مسرتقلةعي  حيراة  ادلرة و و 
 .مثل مراكز األنش ة النهارية

وتقررررردً  .بـــــدور هـــــام يف حيـــــاة األشـــــخاجل لوي اإلعا ـــــة أيضـــــاا الرعايـــــة ويضـــــ لع مقـــــدمو  -74
وتـــوفر احليومــــة  .مررررم جهررررود ي ذلونررر مررررا هم ليدعملرررمرررة مسرررراعدة إلرررع مقرررردمي الرعايررررة الحكو 

م  عفـاءات وتقـدة حيـ  يقيمـون تدمات الرعاية لألشخاجل الذين  تـاجون    رعايـة طويلـة األجـل 
 أيضــــاا احليومــــة  و ــــد عــــززت .مــــن لوي اإلعا ــــة اا ألســــر الــــا ترعــــى أفــــراد   ا اا ماليــــ اا  ــــري ية ودعمــــ

مســـاعدة األشـــخاجل لوي اإلعا ـــة علـــى حتمـــل تيـــاليف  مـــن أجـــلدة املســـاع   اةـــندوق التينولوجيـــ
 .دةشراء األجهزة التينولوجية املساع  

مررم أجررل ( SG Enable) أنشررأنا وكالررة مخ  ررةك 2013لرري عرراً  تعزيــز فــرجل العمــل: -75
تيملــة دتــل ن ــاق نمــام  أيضــاا ووســعنا  .ألشررخات ذوي اإلعا ررةاتوظيررف  إمكانيررة ولرررت تعزيررز

القــوى العاملــة ورةــيد التوئيــف اخلــاجل ليشــمل األشــخاجل لوي اإلعا ــة وأةــحاا عملهــم، بغيــة 
اا العمـــل علـــى توئيـــف األشـــخاجل لوي اإلعا ـــة ةـــحوتشـــجع احليومـــة أ .تعزيـــز فـــرجل تـــوئيفهم

يـــدعم ماليـــاا التيلفـــة الـــا يتحملهـــا أةـــحاا ، الـــذي املفتـــوغال ـــاا برنـــامج عـــن طريـــ  ئهم واســـت قا
 .وتعديل الوئائف لصاحلهم هموتدري  األشخاجل لوي اإلعا ة توئيفلالعمل 

 
 الوصول إلع العدالة -9 

 المسراعدة القانونيرة مرول الحكومرةلتحسريم الوصرول إلرع العدالرةك ت املساعدة القانونية: -76
وفيمـــا خيـــ  القضـــايا املدنيـــة، يقـــدم ميتـــب  .المحتررراجيم إليهررراسرررنغالورييم للالمدنيرررة والجنائيرررة 

، وحاليــاا  . تــازون اتت ــار اإلميانيــات والســتحقاقلســنغافوريق الــذين لاملســاعدة عدة القانونيــة املســا
القضــايا وفيمـا خيـ   . املسـاعدة يف كــل سـنةلاامـن طـ 10 000حــوا  يقـدم امليتـب املسـاعدة   

النمـــر بصـــر  عقوبـــة اإلعـــدام، واجـــ  يي شـــخ  ُنيـــن أن تعـــق الدولـــة حماميـــاا با ـــان ألا نائيـــة، 
طــــالا     املســــاعدة نمــــام املســــاعدة القانونيــــة ا نائيــــةكمــــا يقــــدم  .ت وجنســــي مســــتوى دتلــــ  عــــن

 ىلقــيتاحملــامق و وتُــدير هــذا النمــام نقابــة  .اجتــازوا اتت ــار اإلميانيــات والســتحقاقالــذين  املســاعدة
 ســاعدة مــا يصــلويهــد  النمــام حاليــاا    م .2015التمويــل مــن احليومــة منــذ كــانون الثاين/ينــاير 

 أمثــال هــذا العــدد مقارنــة مــععشــرة بــأكثر مــن  أي أنــ  يســجل زيــادة مــتهم كــل ســنة، 6 000   
   .2014 عام
تســوية لمنتــديات متخصصــة  أيضــاا أنشــتت  ة:ملســاعدة القانونيــلحصــول علــى اســ ل بديلــة ل -77

العمـــل املعـــي بتقـــدمي الشـــياوى    املفـــو    جـــراءو  الوالـــدينعلـــى  لنفقـــةاملنازعـــات، مثـــل حميمـــة ا
الفتــات لتل يــة احتياجــات خمتلــف الفتــات، ل ســيما  وللــ،، املتعلقــة بالرواتــباملنازعــات  للفصــل يف
علـى وجـ  السـرعة،  ـا يتـيح السـتماع    القضـايا جـراءات و د بس  ت هـذه املنتـديات اإل .احملتاجة
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بـرامج  يـقاحملـاكم وغنهـا مـن الشـركاء ا تمعكمـا تـنمم   .حمـامقبتيلفة أ ل بيثـن ودون احلاجـة    
 .ان للمحتاجق  ليهابا قانونية ال ل ستشارة

 
 19-94و 18-94حمايررة يررحايا االتجررار باألشررخات ومنررع االتجررار باألشررخات )التوصرريات  -10 

 (33-96و 4-95و
ـــــــا ل  33-96و 4-95و 19-94و 18-94التوةـــــــيات أي ـــــــدنا  -78 غا ـــــــى عـــــــن أي تنألنن

 .ذه اآلفةهسعى     اية الضحايا الذين يقعون فريسة نشيل من أشيال الجتار باألشخاجل، و 
 .2012االتجررررار باألشررررخات لرررري عرررراً  لمكالحررررةخطررررة عمررررل وينيررررة  نرررراأيلقو ررررد  -79

واعتمـــدت هـــذه اخل ـــة اســـفاتيجية مليافحـــة الجتـــار باألشـــخاجل لات أربعـــة أهـــدا  هـــي الو ايـــة، 
املعنيــة بالجتــار باألشــخاجل و  املشـفكة بــق الوكــالت فر ــة العمــلوتنفــذ  .واحلمايــة، والشــراكةوامل حقـة، 

 .الجتـــار باألشـــخاجلميافحـــة ميزانيـــة خمصصـــة لتمويـــل خمتلـــف جهـــود  وفنتـــ يشـــملهـــذه اخل ـــة،  ـــا 
 .الدوليق ئنابشيل وثي  مع املاسسات األترى وا تمع املدين وشركا العملَ  الفر ة وتواةل
 2014 لررري تشرررريم الثررراني/نولم ر سرررنغالورة أ رررر برلمررران  ـــانون منـــع الجتـــار بال شـــر: -80

و ــد أعــد  .2015 آذار/مررارد 1 ررانون منررع االتجررار باألشررخات الررذي دخررل حيررز النفرراذ لرري 
بــــدعم مــــن فر ــــة العمــــل املعنيــــة  ،الســــيد كريســــتوفر دي ســــوزا ،عضــــو الربملــــانهــــذا القــــانون  مشــــروعَ 
 .مع ا تمع املدين وا مهور ستفيضةمشاورات م جراء باألشخاجل، بعد  بالجتار
ســـنغافورة لــــردع الجتـــار باألشــــخاجل    هـــذا القــــانون أداة   ـــافية هامــــة بالنســـ ة يشـــي ل و  -81

 جتــار باألشــخاجل وفــر  رمســي ل يو ــح النمــام القــانوين مــن تــ ل تقــدمي تعريــففهــو  .تــ وميافح
علـــــى املتجـــــرين باألشـــــخاجل نيـــــن احليـــــم و  .أدق لألهـــــدا  شـــــديدة عليـــــ  مـــــع حتديـــــدعقوبـــــات 

عنــد ارتيــاا دولر ســنغافوري  100 000ســنوات وغرامــة تصــل     10بالســجن ملــدة تصــل    
وكــن نايــد هــذه العقوبــات  .ضــرا بالعصــاعقوبــة الأن تفــر   أيضــاا و ــوز للمحيمــة  . رنــة األو ا
باألطفـــال،  وفيمـــا خيـــ  احلـــالت املتعلقـــة .ة اخل ـــنةذه ا رنـــهـــ  ويـــاا  شـــديدة ألهنـــا تشـــيل رادعـــاا ال

 .الشروع يف التحقيقات لتيسنهذا القانون عت ة اإلث ات خيفة  
رنفرراذ القررانون لرري الخارجيررة المكلفررة ب مررع الوكرراالت نرراتعاون أيضررا    ررذا القررانونُ ويرردعم  -82

 وخيـــو ل موئفونـــا امليلفـــون .ة أو ع ر ررراسرررنغالور نحرررو أشرررخات متجرررر بهرررم ب المتعلقرررةالحررراالت 
علررع  أيضررا   ررذا القررانون يررنل و  .الوســ اء يف سلســلة الجتــار مــعالتحقيــ   ةــ حية نفــال القــانون ب

وتشرررجيع اإلبررر ال عرررم االتجرررار  كاالتجرررار باألشرررخاتيرررحايا حمايرررة رلررراا  مرررم أجرررلتررردابير 
ع لرترنل عً مرم خر ل أحكرا بال شررك االتجرارب يشرت   لري أنر  متعلرق نشرايعرم أي بال شر أو 

 .حماية الم لغيم
، الصـــــادر يف الجتــــار باألشـــــخاجللألمــــم املتحـــــدة بشـــــأن مـــــق العـــــام األتقريــــر و ــــد أشـــــاد  -83

ســـل  ، و يافحـــة الجتـــار باألشـــخاجلملراا مـــاتنغافورة ، بـــا هود الـــا بـــذلتها ســـ2015حزيران/يونيـــ  
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 شــركاتمــع املنممـات غــن احليوميـة ملســاعدة ال وعلــى عملنـامنــع الجتـار بال شــر  ـانون الضـوء علــى 
ويف  .أتــــرى أمـــور، مــــن بـــق ها دارة سلســـلة  مـــدادعلـــى الجتـــار باألشــــخاجل  انعياســـاتفهـــم  يف

االتجرررار األمرررم المتحررردة المتعلرررق بمكالحرررة إلرررع بروتوكرررول  سرررنغالورة انضرررم اآلونــة األتـــنة، 
زيــــز التعــــاون مــــع الوكــــالت امــــة كــــو تعوهــــذه ت ــــوة ه .2015باألشررررخات لرررري أيلول/سرررر تم ر 

بـــا ي بشـــيل وثيـــ  مـــع  ســـنغافورة وعلـــى الصـــعيد اإل ليمـــي، تعمـــل . نفـــال القـــانونامليلفـــة ب الدوليـــة
ميافحــة الجتــار  بشــأنراب ــة مــع تلــ، ال بــرام اتفا يــة  مــن أجــلبلــدان راب ــة أمــم جنــوا شــرق خســيا 

حتســـق القـــدرة  للـــ، ومـــن شـــأن .، تيـــون مصـــحوبة خب ـــة عمـــل   ليميـــة و معـــ  باألشـــخاجل ومنعـــ
 .الجتار باألشخاجل و اية  حاياه على ميافحة اإل ليمية

ل يقتصـــر هنـــج ســـنغافورة بشـــأن الجتـــار  : ايـــة  ـــحايا الجتـــار باألشـــخاجل ومســـاعد م -84
 جمهرورعلرع نيرادة وعري البرل إننرا نشردد  .باألشخاجل على و ع  ـوانق فعالـة و نفالهـا فحسـب

منرررع التررري  رررد ت لعرا يرررلإنالرررة ا لررري ذلررركمايرررة الضرررحاياك بمرررا بمسرررألة االتجرررار باألشرررخات وح
عــن الييفيــة الــا نيــن هبــا  وبغــ  النمــر .المسرراعدةلطلررذ السررلطات الضررحايا مررم االت ررال ب

أنــ   ــحية أن يــدعي جــرد أنــ   ــحية،  علــى شــخ  ل عاَمــيُ   ــحايا الجتــار بال شــر،التعــر  علــى 
 وجـــب  ـــانون منـــع الجتـــار و  .جتـــار باألشـــخاجلتتصـــل بالوجـــود عناةـــر ل نمـــراا ضـــحية يعـــر   كأو 

احملاكمـــات املتعلقـــة باألطفـــال الضـــحايا الـــا تُعقـــد يف بال شـــر، هنـــا  تـــدابن حلمايـــة الضـــحايا مثـــل 
 كمررا .الســتغ ل ا نســيب املتعلقــة اإلعــ م أثنــاء احملاكمــاتوســائ  مغلقــة وأوامــر تقييــد  جلســات

المنيمرررات غيرررر مررم وتعمرررل الحكومررة مرررع شررر كة  .ضررحاياالنقررردً المسرراعدة إلرررع جميرررع  أننررا
ك وتقررررديم المشررررورة للضررررحايا الطعرررراً والمررررأوى والرعايررررة الط يررررة مررررم أجررررل ترررروليرالحكوميررررة 

حركــة ل تقي ــد و  .لعررودة إلررع الررويمليمررا يخررل امسرراعدة الوتقررديم  نفسررية للم ررابيم ب رردمات
 .دور اإليواءيف املوجودين الضحايا 

 
 16-94و 15-94و 14-94و 13-94ريم )التوصرررررررريات حمايررررررررة العمررررررررال المهرررررررراج -11 

 (32-96و 27-96و 31-96و 30-96و 29-96و 28-96و 17-94و
 ويعملـــون يف ال لـــد الـــذين يعيشـــون عمـــال املهـــاجريننة مـــن الغفـــ أعـــدادتوجـــد يف ســـنغافورة  -85

 لرريأولوياتنررا وتتمثررل إحرردى  .اههمرة للحفــاظ علــى رفــج  ــاداا احليومــة جهــو  وت ــذل .بعقــود ما تــة
العمررال  يقرروي مو ررفالويررع القررانوني  بالوثررائق ال نمررة ألنسررنغالورة إلررع العمررال  ولرروديررمان 
 .األجانذ

وزارة القــوى  بتيليــف مــن 2014عــام ُأجريــت يف دراســة استقصــائية أئهــرت  الر ــا العــام: -86
العمــال يف املائــة مــن  90أن حــوا   - نمركــز العمــال املهــاجريهــي  - غــن حيوميــة ومنممــةالعاملــة 

كمـــا  الـــت   .عمـــل يف ســـنغافورةم مرتـــاحون لل هنـــ وااألجانـــب املشـــمولق بالدراســـة الستقصـــائية  ـــال
نســــ ة مماثلــــة مــــن العمــــال املهــــاجرين  هنــــم سيوةــــون أةــــد اءهم وأ ــــارهبم باتتيــــار ســــنغافورة وجهــــة 

 .ألمن، وئــرو  العمــل واملعيشــة، والشــعور بــاا ــزي ألجــرولكــروا كأســ اا رئيســية لــذل، ا .للعمــل
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 همتجديــد عقـــودلالــذين تلـــتهم الدراســة الستقصـــائية  مــاليف املائــة مـــن الع 70أكثــر مـــن وخي ــ  
 .قاحلالي هماا عملةحمع أ
لررري جميرررع العمرررال األجانرررذ الرررذيم يخترررارون العمرررل يخضرررع  أنـــواع احلمايـــة القانونيـــة: -87

ومثلمـــا هـــو احلـــال  .ةلوائحهرررا التنييميرررو  سرررنغالورة لحمايرررة بموجرررذ  واعررردسررنغالورة للتنيررريم وا
بالنســ ة    العمــال احملليــق، يتمتــع العمــال األجانــب حبمايــة  ــانون العقوبــات وتشــريعات العمــل مــن 

ـــة و ـــانون الســـ مة والصـــحة يف ميـــان العمـــل  يح رررلوباإليرررالة إلرررع ذلررركك  .  يـــل  ـــانون العمال
 وجـــب  إيررراليةحمايرررة علرررع  األ رررل مرررنهم مهرررارة واألدنرررع دخررر  ك العمرررال األجانرررذك ال سررريما

 .الستخدامو انون وكالت ،  انون توئيف العمال األجانب
يف  العمـال أةـحاا العمـل دفـع رواتـبيقتضـي القـانون مـن  أنواع احلمايـة املتصـلة بالراتـب: -88

 2015 رانون العمرل لري عراً  لناو رد عردت  .وُ نع ال ت اعات املفرطة من رواتب العمال .موعدها
كشروا لعمرال لري صريغة مكتوبرة وإصردار  جميرع ا العمل برصدار شرروي عمرل إللزاً أصحاا

،  ــب أن يرســل  ــانون توئيــف العمــال األجانــب و   جانــب للــ،، و وجــب .مرت رراتهم المف ررلة
التفاةـــيل املتعلقـــة  مثـــل ةـــاحب العمـــل املســـتق لي رســـالة موافقـــة م دئيـــة تتضـــمن معلومـــات مهمـــة،

وننـــــع هـــــذا  .ســــنغافورة  ـــــل وةـــــول     لعامــــل لراتـــــب،    اوبالوئيفـــــة واصــــاحب العمـــــل الرمســــي ب
 أن يـــــد عوا زوراا أن علـــــى مـــــن أن يعـــــدوا العمـــــال  رت ـــــات هائلـــــة أواخلـــــارج  يف الســـــتخدام وكــــالت

عمـــال األساســية لللغــات األةـــلية بالالرســـالة  وتتــاغ .ســـل ات ســنغافورةلدفــع م ـــال    ــافية  مــالالع
أو  للعامـــل الشـــهري األساســي مفــي  الراتــبيرغ ـــون يف  أةـــحاا العمــل الــذينوعلــى  .األجانــب

وافقــــة امل دئيــــة، أن يف رســــالة املهــــو مصــــرغ بــــ  ا مقارنــــة  ــــالشــــهرية الثابتــــة زيــــادة م لــــ  ال ت اعــــات 
 .التغينجراء ،   ل  بذل، وزارة القوى العاملةأن ي لغوا ل، و مموافقة ت ية من العا  صلوا على

ليـــع وكـــالت  ـــب أن حتصـــل  :الســـتخداماحلـــدود القصـــوى للرســـوم املســـتحقة لوكـــالت  -89
تح رريل ك تُمنررع  ررذا الوكرراالت مررم 2011ومنررذ عرراً  .علــى تــرتي يف ســنغافورة  الســتخدام

ك والحررد األ  ررع العامرل عررم كرل سررنة مررم الخدمرة أجررر مررم واحرد شررهرراتررذ رسرًو أكثررر مرم 
يف املائــة مــن الرســوم املدفوعــة     50أن تعيــد  أيضــاا خدام وكــالت الســتوعلــى  .شررهريم  ررو راتررذ

م   ــل انتهــاء عقــد العمــل يف غضــون الوكالــة    العمــال الــذين يُنهــي أةــحاا عملهــم مــدة تــدمته
ويف حــــق ل مضــــع الرســــوم الــــا يــــدفعها العمــــال    وكــــالت  .األشــــهر الســــتة األو  مــــن عملهــــم

تت ررادل سررنغالورة المعلومررات المح ررلة حيومــة ســنغافورة،  الســتخدام يف بلــداهنم األةــلية لوليــة
  لررردانالممارسرررات سررري ة لررري مرررع السرررفارات األجن يرررة المعنيرررة لمسررراعدتها علرررع مكالحرررة أي 

   .للعمال األصلية
 لرري التواصررل مررع جميررعالحكومررة  سررتمرت :تثقيــف العمــال املهــاجرين ودعمهــم اجتماعيــاا  -90

ك ويعرلررون العمررل هم ومسراولياتهم لرري مجرالحقررو  يفهمررونللتأكرد مررم أنهرم العمرال األجانررذ 
مــا   ــل مـواد ‘ 1‘مـا يلــي:  وتشــمل القنـوات العديــدة املتاحـة لــذل، .ا المتاحررة لهرمسر ل االنت ررا
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يف  طــــار وحــــدة ‘3‘دليــــل ُنــــنح  ميــــع العمــــال املهــــاجرين عنــــد وةــــوهم أول مــــرة؛ ‘ 2‘؛ املغــــادرة
 .الرئيسية األةلية العمال لغاتب ة ليعهاتاحامل - الس مةاملتعلقة باإللزامية الدورات التدري ية 

 مـــنأو شـــيوى  الـــذين لـــديهم م ال ــةلعمـــال األجانــب نيـــن ل ة:ديــعكـــل شـــيوى ا ــة  مع -91
ـــة ي ل ـــواأن  ةـــحاا العمـــلأ للعمـــال تـــ  م اشـــر  أيضـــاا ويتـــاغ  .املســـاعدة مـــن وزارة القـــوى العامل

ن، ومنممـة مركـز العمـال املهـاجريكمـات غـن احليوميـة   حـالت مـن املنمونتلقـى  .املنزليق األجانـب
مأخررذ  مطال ررةاخررذ كرل تو  .واملنممــة اإلنسـانية ل تصــاديات اهجـرة  أيضـاا  العمـال املا تـون مهمــون 

ويُرررولتر  .مرررم أجرررل مسررراعدت   ضررريت  الجرررد ويخ ترررل لكرررل عامرررل موظرررف مكلرررف برررالنير لررري
 .مترجم لوري عند اال تضاء

 كافيـــاا   حيـــزاا تشــييد املســـاكن الـــا تـــوفر وتـــنة احليومـــة  ســـرةعت :والففيـــ اإلســـيان احتياجــات  -92
و ررد سُررم  .عمــال األساســيةالاحتياجــات  ــا يراعــي واملرافــ  الففيهيــة  ــاين مــن امل للمعيشــة وغــن للــ،

لضررمان أن تسررتولي  2015لرري عرراً  -  ررو  ررانون مهرراجع العمررال األجانررذ -  ررانون جديررد
ومــع مــرور الو ــت، نأمــل يف  يــواء مزيــد مــن  .مسررتويات المعيشررة ال نمررة ررذا المهرراجع الك يرررة 

 .العمال يف تل، املراف  السينية
 ــا  األجانــب يقللعمــال املنــزل   ــافية  ايــةتــوف ر  :األجانــب يقللعمــال املنــزل   ــافية  ايــة -93
نــب ا ـدد لربنــامج وخيضـع العمــال املنزليـون األجا .أةــحاا العمـل منـازل يعملـون ويعيشــون يفأهنـم 

ويف نفـــــس  .علـــــى املســــاعدة مســـــ ل حصــــوهاســــتقرار  لزامــــي لتثقـــــيفهم حبقــــو هم يف جمـــــال العمــــل و 
برنــامج تــوجيهي منــزليق أجانــب جــدد حضــور  علــى أةــحاا العمــل الــذين يوئفــون عمــالا الو ــت، 
 .مساولياتعرفة ما عليهم من العمل مل ألةحاا لزامي 
 بـــات، 2013كـــانون الثاين/ينـــاير   1منـــذ  :األجانـــبزليق املنـــ لزامـــي للعمـــالإلراحـــة االيـــوم  -94
ا ديــــدة  رتـــ  العمــــللوي  األجانــــبزليق لعمـــال املنــــ   ابالنســــ ة  اا ســـ وعي  لزاميــــاألراحــــة اليـــوم 

أجــراا   ــافياا  األجانــبزليق املنــ معمــاهمــنح العمــل  مــن أةــحاا أيضــاا القــانون  ويقتضــي .وا ــد دة
،  لا اتتــار العامــل املنــز  األجنــا ختــر تعويضـي يــوم راحــةألجــر يــوم واحـد، أو احلــد األد   حسـب
 .ت يوم راح أل يأتذ

  
 لحفاظ علع الوئاً االجتماعيا -باء 

 
حلقـــوق الفرديـــة مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى اعـــواز تقييــد اإلعـــ ن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان يقــر   -95

 نـــاجمتمعويعـــي  .جمتمـــع متعـــدد األديـــان واألعـــراق وســـنغافورة .النمـــام العـــام و ايـــة حقـــوق اآلتـــرين
الــا  احلقــوق األتــرى وبــقالوئــام الجتمــاعي يف تنــوع أننــا حباجــة      ــاد تــوازن بــق حــ  شــع نا امل

 .تنافس 
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لضــمان ة ر يــعلمانيــة والتعدديــة العاليف ا ــدارة و املتمثلــة امل ــاد  األساســية   ــ  حبــزم نكــن و  -96
ونتصـدى بشـيل حاسـم للمتعصـ ق العنصـريق  . زاء ليـع ال وائـف ايـداا حم اا احليومـة هنجـتعتمد أن 

   .أو املت رفق الدينيق
ولــــدينا  طــــار  ــــانوين  ــــوي يشــــمل  ــــانون احلفــــاظ علــــى الوئــــام الــــديي، و ــــانون العقوبــــات،  -97

نــزاع ســعى    التســ ب يف ي أي فريــ ردع أي فــرد أو ، مــن أجــل و ــانون الفتنــة، و ــانون النمــام العــام
وينمـر ا لـس الرئاسـي املعـي حبقـوق األ ليـات يف القضـايا الـا تـاثر يف أفـراد أي طائفـة  .عر ي وديي

وباســـتثناء  .عر يـــة أو دينيـــة يف ســـنغافورة  ـــد  يلهـــا عليـــ  الربملـــان أو احليومـــة ويقـــدم تقـــارير بشـــأهنا
ة للتأكــد مــن أهنــا ل تتحيــز حــالت  ليلــة، يــد   هــذا ا لــس يف مشــاريع التشــريعات األوليــة والفرعيــ

 . د أي طائفة عر ية أو دينية
ا تمعـــات احملليــــة والزعمـــاء الــــدينيق  ــــادة بشــــيل وثيـــ  مــــع ليـــع  أيضـــاا  تعمـــل احليومــــةو  -98

علـــى ةـــعيد ا تمـــع احمللـــي، نســـعى    و  .للحفـــاظ علـــى الوئـــام العر ـــي والجتمـــاعي ب ريقـــة عمليـــة
سياســـات تيفـــل توزيـــع الســـيان ويشـــمل هـــذا و ـــع  .خمتلـــف ا موعـــات اإلثنيـــة والدينيـــة انـــدماج

 للتشـجيع علـى النـدماج، ةالوطنيـ ةالعر يـ ركي تنـايعيـس ت ة علـى كـوالعام ساكنالذين يعيشون يف امل
وشـــيلنا  .وجعلنـــا مـــن اإلنيليزيـــة لغـــة العمـــل يف احليومـــة ويف املـــدار  .ةيـــ ر عجيـــوا  يـــوينومنـــع ت
 .التمثيل ا ماعي لضمان  ثيل األ ليات يف الربملان بشيل دائمدوائر 
 هــاوأبرز  .تعزيــز التماســ، الجتمــاعي املدنيــة الــا تعمــل علــى املنممــاتويوجــد العديــد مــن  -99

، أهـم األديـان مـن 1949وجتمـع هـذه املنممـة، الـا تأسسـت يف عـام  .األديان املشفكة بقاملنممة 
شـــفكة ل نـــاء الثقـــة بـــق األعـــراق و ثـــل احللقـــات امل .ادة تعزيـــز التفـــاهمتـــ ل حـــوارات وفعاليـــات لزيـــ

توجـــد حلقـــة مـــن ، ة كـــل دائـــرة انتخابيـــة يف ســـنغافور ويف .ختـــر مـــن هـــذه املنممـــات واألديـــان شـــي ا 
 .ا تمع احمللي والزعماء الدينيق ادة  هذه احللقات الا تضم

 
 سنغالورة سالمة وآمنة -1 

حـــــ  أساســـــي مـــــن حقـــــوق   وأمنـــــ تـــــرى احليومـــــة أن ســـــ مة الشـــــخ  أمـــــن األشـــــخاجل: -100
وسـنغافورة هـي ثـاين أكثـر مـدن العـا  أمنـا  .قـوقبغـنه مـن احل بدونـ  ل نيـن التمتـع حقـاا و اإلنسان، 

ــــو )بعــــد  ــــة طوكي ــــة اإلييونوميســــت املتعلــــ  بماشــــر حســــب مدين ــــة(جمل ميــــع ونيــــن   .املــــدن اآلمن
يف أي جـزء مـن  ،حبريـة ودون تـو  الـذهاا حيـ  يشـاؤون النسـاء واأل ليـات،  ن فـيهمالسيان، 
   .سنغافورة، يف أي و ت من النهار أو الليلأجراء 
نمــــام  بفضــــل وأمنهــــا ميفــــولن ســــ مة ســــنغافورة ن  نمــــام عدالــــة جنائيــــة  ــــوي ومنصــــف: -101

    باألســا  نائيــةالعدالــة ا نمــام  ويهــد  .احتياجــات ا ميــع  ــوي ومنصــف يلــاعدالــة جنائيــة 
   .ردع ا رنة و اية ا تمع من ا رمق
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 هامــاا   عـادة التأهيــل جـزءاا وتشــيل  .العقابيــة تتجـاوز مفــاهيم الـردع تناومـع للـ،، فــ ن فلسـف -102
تأهيـــل و عـــادة الن فرةـــة  عـــادة و رمـــ ـــب أن ُنـــنح ا وحيثمـــا أميـــن،  .حيـــام بالعقوبـــةمـــن نمـــام األ

ـــــة خمتلفـــــة جون مـــــا يشـــــيل  الســـــجوتعـــــا  بـــــرامج الســـــ .يف ا تمـــــع اإلدمـــــاج ناء مـــــن خمـــــاطر  جرامي
ـــتأهيل ومــا كمــا ُنــنح الســجناء فــرجل التــدريب والعمــل يف   .لــديهم مــن احتياجــات يف جمــال  عــادة ال

وبعــد اإلفــراج عــنهم، تســاعدهم يف احلصــول علــى عمــل ماسســة ســنغافورة ملنشــ ت  عــادة  .الســجن
كمـا أن   .سـابقق وتسـاعدهم يف العثـور علـى عمـلالتأهيل، وهي منممة تدعم  عـادة تأهيـل ا نـاة ال

 .يف دعم السجناء إلعادة تأهيلهم هاماا  األسرة وال ائفة ياديان دوراا 
ـــة -103 حيومـــة ســـنغافورة باســـتمرار نمـــام  ســـتعر ت :الســـتعرا  املســـتمر لنمـــام العدالـــة ا نائي

عقوبررررة اإلعررررداً ا ك ألغينرررر2012ولرررري عرررراً  .ومنصــــفاا  أن يمــــل فعــــالا  لضــــمانالعدالــــة ا نائيــــة 
ولــدى  .وجررد ليهررا نيررة القتررلتالترري ال لرري الحرراالت ل ررات جرررائم القتررل  ليمررا يخررلاإللزاميررة 

 .أمر بعقوبـــة اإلعـــدام أو الســـجن مـــدى احليـــاةلتقـــرر مـــا  لا كانـــت تــــاحملـــاكم اآلن الســـل ة التقديريـــة 
 عنرردما وت رردير ااالتجررار بالمخرردرات واسررتيراد ا  ضررايا لرري  تعررد عقوبررة اإلعررداً إلزاميررة لررمو 

 .لسررلطة التقديريررة للمحرراكمبررل إنهررا تخضررع ل كلررة برحكرراًتُسررتولع ليهررا ظررروا محررددة ومعرّ 
 جمــــرد نا ــــل، وأل ييــــون ييــــون مرتيــــب ا رنــــةأولا،  ــــب أن  .هــــذا يف حــــالتقنيــــن أن  ــــدس و 

الشــر  األول، وبعــد اســتيفاء  ثانيــاا، .هــاأو توزيع يف أي نشــا  ختــر يتصــل بتوريــد املخــدرات متورطــاا 
ل تن  ــ  هــذه الســل ة التقديريــة  ل  لا شــهد املــدعي العــام أن ا ــاين  ــد ســاعد الوكــالت امليلفــة 
ب نفــال القــانون يف و ــف أنشــ ة الجتــار باملخــدرات داتــل ســنغافورة أو تارجهــا، أو  لا كــان ا ــاين 

  أو   يقــم بــ  مــن أفعــال يعــاين مــن  عا ــة لهنيــة تضــعف    حــد ك ــن مســاوليت  العقليــة عمــا  ــام بــ
واهـــد  مـــن هـــذه التغيـــنات  ـــمان أن يـــوازن  طـــار األحيـــام موازنـــة  .فيمــا يتصـــل بـــا رائم املرتي ـــة

ســـليمة بـــق األهـــدا  املختلفـــة لنمـــام العدالـــة وهـــي: حتقيـــ  العدالـــة للضـــحية وللمجتمـــع وللمـــتهم، 
   .والعفو يف احلالت املناس ة

 
 الحماية مم التحرش -2 

، الـذي دتـل حيـز النفـال يف تحـراانون احلمايـة مـن اليشيل  ـ ون احلماية من التحرا: ان -104
 اأشــيال  العديــدة الــبلتعزيــز احلمايــة مــن التحــرا  بــارزاا  تشــريعياا  نصــاا  ،2014تشــرين الثــاين/نوفمرب 

ويـــن  هــذا القـــانون علـــى ســ ل انتصـــا  مدنيـــة لصـــا   .مصـــدر  لـــ  متزايــد يف ســـنغافورة تأةــ ح
و ــد يــادي هــذا الســلو ، الــذي  .الــا تُتخــذ تصــدياا لــ  ويعــزز اإلجــراءات ا نائيــةحــرا  ــحايا الت
   ، ســـــيرباينتســـــل  األ ـــــران يف املـــــدار  أو يف الفضـــــاء الو ة،  ـــــاردالتحـــــرا ا نســـــي، وامل يشـــــمل

بــد مــن  نــا أنــ  ل رر  ــد و  .حيــاة العديــد مــن النــا ،  ــن فــيهم النســاء واألطفــال ا ــ راا شــديد يف
مثــل هــذه بأنــ  ل تســامح مــع رســال  شــارة وا ــحة إل بشــأن التحــرا ا نســي عامــةتشــريعات  و ــع

 .ومع التحراالتهديدات 
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 (6-95و 5-95و 22-94و 21-94و 20-94وئاً العر ي والديني )التوصيات ال -3 
 22-94و 21-94و 20-94التوةــيات لألســ اا املــذكورة أعــ ه، أيــدت ســنغافورة  نمــراا  -105
املتعلقة  واةلة امـال مزيـد مـن التـدابن لتعزيـز الوئـام بـق خمتلـف ال وائـف العر يـة  6-95و 5-95و

   .والدينية
فــــنحن معر ــــون، كجميــــع  .ول نــــرى أن الوئــــام الــــذي تــــنعم بــــ  ســــنغافورة أمــــر مفــــرو  منــــ  -106

ـــة اإلســـ مية يفلال لـــدان، لكيـــديولوجيات املت رفـــة، مثـــل اإليديولوجيـــة ا هاديـــة   العـــراق تنمـــيم الدول
ألقينــا القـــ   ، 2015نيســـان/أبريل  ففــي .تجنيــد األفـــرادليف اســتخدام التينولوجيـــا  ، ال ـــارعوالشــام

 متصــــلةأنشــــ ة ب لقيامــــ  وجــــب  ــــانون األمــــن الــــداتلي ســــنة  19ي لــــ  مــــن العمــــر علــــى شــــخ  
 .فقــد ت ـر  هــذا الشـخ  بشــيل لايت بعـد مشــاهدت  للدعايـة اإلرهابيــة علـى اإلنفنــت .باإلرهـاا

عــن خم  ــ   وت ــ  للســفر    ســوريا بغــر  النضــمام    تنمــيم الدولــة اإلســ مية وكشــف لحقــاا 
لتنفيــــــذ هجمــــــات عنيفــــــة يف ســــــنغافورة، اشــــــتمل علــــــى اســــــتهدا  مرافــــــ  أساســــــية واغتيــــــال  ــــــادة 

أُلقــي القــ   ألســ اا مماثلــة، و  .حيــوميق، يف حالــة  تفا ــ  يف اللتحــاق بتنمــيم الدولــة اإلســ مية
يف  ســـنة أو ـــف 17مـــن العمـــر  ي لـــ  ثـــة أشـــخاجل ختـــرين منـــذ للـــ، احلـــق، مـــنهم شـــخ علـــى ث 
 .2015يف أيلول/ســ تمرب أو فــا ســنة مــن العمــر  29ســنة و 18 وشخصــان ي لغــان، 2015أيار/مــايو 
وترررردعم جميررررع ك متطرلررررةال ةمكالحررررة اإليديولوجيررررل يمالعمررررل جا ررررد طوائررررف ررررادة الويواصررررل 

المزيرد مرم بتقرديم تعهردت الحكومرة و  .لي  رذا الجهرود الطوائف لي سنغالورة بعضها ال عض
 .الدعم إلع الف ات المجتمعية بشأن  ذا المسألة

الحلقررات المشررتركة برريم األعررراق واألديرران و ررد أنشررأنا أربررع لجرران توجيهيررة لرري إيررار  -107
ك والتأ رررذ للنمرررات لتواصررلامشررراركة الشرر اا وتعزيرررز لتشررجيع  2014ل نرراء الثقرررة لرري عررراً 

وتســـاعد هـــذه  .بررريم األديررران وبررريم األعرررراق تقويرررة الوئررراًمرررم أجرررل ولتنيررريم لعاليرررات عامرررةك 
أي هجـــوم تمـــع احمللـــي يف حـــال و ـــوع ا  ةـــمودتعزيـــز التفـــاهم بـــق األديـــان وتعزيـــز علـــى األنشـــ ة 
 .عنصرية أو دينية أو أحداس رهايب 
م دوالر سررررنغالوري م يرررري خمسررررة ا  للوئرررراً بقيمررررةصررررندو  ك أنشررررأنا2013لرررري عرررراً و  -108

تقرررردير للتشررررجيع علررررع ك و برررريم األعررررراق واألديررررانبأ ميررررة التسررررام  والتفررررا م إلذكرررراء الرررروعي 
ك مختلررف الممارسررات الثقاليرررةك وتعميررق التفاعرررل برريم مختلررف الجماعرررات العر يررة أو الدينيرررة

ويـــدعم  .بشرررأن الطوائرررف األخررررىالمفرررا يم الخاي رررة  أو األلكرررار النمطيرررة السرررل ية والحررد مرررم
جمموعــات وهــي احتفــال تنممــ  الريا ــية الســنوية،  الوئــام ألعــااذا الصــندوق فعاليــات هامــة مثــل هــ

 .ة وتشار  في دينية خمتلف
النمـــر يف النضـــمام    التفا يـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى ليـــع  اوأكـــدت ســـنغافورة اعتزامهـــ -109

التصـدي   نعتـزمالتفا يـة و  هـذهو ـد و عنـا علـى  .السـتعرا  األتـن تـ لأشيال التمييز العنصـري 
 .2017عليها يف عام 
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 وئاً بيم الجيرانالع  ات  -4 
مــــن جوانــــب العــــيي جانــــب مهــــم هــــي  يبــــق املقيمــــق يف جمتمــــع حملــــ ن ع  ــــات الوئــــام  -110

ك نفرذت سررنغالورة إيررار إدارة 2015فري عرراً ل .واحلفــاظ علـى الوئــام الجتمـاعياحلضـري ا يـد 
نــع ملحســن ا ــوار ويشــمل اإلطــار ث ثــة جوانــب أساســية، هــي: تشــجيع  .عررات المجتمعيررةن المنا

األداة الرئيســـية حلـــل املنازعـــات )تشـــمل الوســـاطة باعت ارهـــا اســـتخدام الوســـاطة و  املنازعـــات؛حـــدوس 
 الــا يضــ لع هبــاأو الوســاطة الرمسيــة  علــى يــد طــر  ثالــ  حمايــد مثــل الزعمــاء الشــع يقغــن الرمسيــة 

ــــة(؛مركــــز الوســــاطة ا تمع ــــدما تا تمعيــــة،  رفــــع القضــــية    حمــــاكم حــــل املنازعــــاتو  ي ــــع  ــــوء عن لي
للفصـــل يف املـــ ل األتـــن ا تمعيـــة  حمـــاكم حـــل املنازعـــاتوتشـــيل  .املنازعـــة بالفشـــل حمـــاولت حـــل

 .بق ا نان مداأل ة ويلاملنازعات الصع ة وال
 

 يةانومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس يمالمثليات والمثليجماعة  -5 
يف الربملـان  وعميـ شـامل مـن  ـانون العقوبـات مو ـوع نقـاا ألـف -377 ملـادة بقـاء اكان  -111

ألــف -377 ملــادةلل عــن يف دســتورية ا ضــائيتان  ُــدمت عريضــتان ، 2013ويف عــام  .2007يف عــام 
هـــذه مســـألة حساســـة يف ســـنغافورة و  .لقضـــيتقايف  ة هـــذه املـــادةحميمـــة الســـتتنا  دســـتوري يـــدتوأ

الــذي امــذه  مــن  ــانون العقوبــاتألــف -377 ملــادة بقــاء ا ــرار  و ــد كــان ،األديــان الــا تتعــد د فيهــا
ـــة مدروســـاا  اا  ـــرار الربملـــان  املثليـــة  تـــرف  بشـــدةســـنغافورة شـــرائح جمتمـــع ل تـــزال و  .بد ـــة اا متوازنـــو  بعناي

مــا تُقابــل التماســات  لغــاء  وغال ــاا  .الدينيــة والقــيم األت  يــة املعتقــداتمنهــا  ا نســية ألســ اا شــ 
 .بالتماسات مضادة ألف-377 ملادةا

ليـع ويتمتـع  .ت ـادر    ت  يقهـا احليومـة ل ، فـ نألـف-377املادة  وعلى الرغم من  بقاء -112
يف  مأنشــــ تهب حيــــا م والقيــــامعــــيي  حبريــــةا نســــي،  مــــيلهم، بغــــ  النمــــر عــــن ســــنغافورة مــــواطي
ــــزهم  لاعــــة كمــــا أن أفــــراد   .األمــــن الشخصــــيمــــن انعــــدام  اخلــــاجل دون تــــو  مــــن العنــــف أوحي

ل يتعر ـــــون ألي  ييـــــز يف  املثليـــــات واملثليـــــق ومزدوجـــــي امليـــــل ا نســـــي ومغـــــايري اهويـــــة ا نســـــانية
احليومـــة  ــــد األشـــخاجل ال ـــاحثق عـــن العمـــل يف اخلدمــــة ول  يـــز  .املـــدار  أو يف ميـــان العمـــل

   .ة على أسا  ميوهم ا نسيةاملدني
هــذه املســائل احلساســة ب ريقتــ  اخلاةــة، مــع   عا ــةيــل بلــد   ين غــي الســماغ لونعتقــد أنــ -113
مراعـــاة حساســـيات  هـــو لـــنهج الـــذي نت عـــ واهـــد  مـــن ا .الجتمـــاعي والثقـــايف  ت ـــور ســـيا  مراعـــاة

وكـــن نعتقـــد أن هـــذا حـــل  .   جنـــب يف وئـــام جن ـــاا  العـــييللجميـــع  خمتلـــف ال وائـــف ليـــي يتســـل
 .ومعقول يف المرو  الراهنةعملي وس  
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 (35-96 حرية التع ير وحرية التجمع السلمي وتكويم الجمعيات )التوصية -6 
حريــة التع ـــن وحريــة التجمـــع  ـــا أن ســنغافورة بتأييـــد جزئــي مـــن  35-96التوةــية حميــت  -114

ويتمتــــع  .شــــامل للجميــــععــــادل و مــــع جمتيفالــــة ل تان ــــروريحريتــــان الســــلمي وتيــــوين ا معيــــات 
 لـــيس حقـــاا احلـــ  بيـــد أن هـــذا  .الدســـتور يف حريـــة اليـــ م والتع ـــن حممـــي  وجـــب يون حبـــ ســـنغافور ال

ا بــالقيود الــ ســلمبــذل، العهــد الــدو  اخلــاجل بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، الــذي ي يقــر ، كمــام لقــاا 
ضـــرورية لحـــفام القيـــود الالقـــانون، و يف هـــا علي هـــا القيـــود املنصـــوجلعلـــى حريـــة التع ـــن،  ـــا في تُفـــر 

 .أو األت ق العامة النمام العام أو الصحة وأحقوق اآلترين ومسعتهم أو حلماية األمن القومي 
العامررة سرراخنة بشررأن السياسررات الك شررهدنا المزيررد مررم المنا شررات لسررنيموعلررع مررر ا -115
ووسررائ   فضرراء السرري رانيلرري سررنغالورةك ال سرريما لرري ال علررع منررابر مختلفررةالسياسررية  حيرراةوال

 ــــا أن  اآلراء مــــن ليــــع أكــــاء العــــا ،و املعلومــــات  يتلقــــون نو ســــنغافوريفال .التواصررررل االجتمرررراعي
لـــدى وةـــول    الن ـــاق العـــري ، و  ميانيـــة الســـنغافورة املعيشـــية يف يف املائـــة مـــن األســـر  87 لـــدى

ســنغافورة املرت ــة وحتتــل  .يــة احلصــول علــى هــاتف لكــي ميان أســر معيشــية تســع مــن بــق كــل عشــر
مـــن أجـــل  ا اهزيـــة الشـــ ييةبشـــأن  2014لعـــام  املنتـــدى ال تصـــادي العـــاملي حســـب ماشـــرالثانيـــة 
   .قال تصاديوالرتاء تعزيز النمو لتينولوجيات املعلومات والتصالت  تسخن
شرررجع نيرررادة المشررراركة يبمرررا أنررر  ة ماسررراألكثرررر ح الخطررراا العررراًوترحرررذ الحكومرررة ب -116

سياســات و ــع الشــروع يف ات ــاع العامــة   ــل  يةعمليــات تشــاور  كمــا أننــا جنــري  .المدنيررة لرري ال لررد
العامـــة نـــا تقـــدمي اآلراء والنتقـــادات واملقفحـــات املتعلقـــة بالسياســـات و مواطنويواةـــل  .العامـــة اهامـــة

ولررري  ."REACH"املســـماة يقـــات التعل ة عـــن طريـــ  الوحـــدة احليوميـــة املعنيـــة بتلقـــيكمـــو احل ضـــايا و 
 لرري سررنغالورة يسررتخدمون أعضرراء ال رلمررانو  والررونراءأصرر   رئرريس الررونراء السررنوات األخيرررةك 

المررواينيم بشررأن مختلررف إلشرررا   لعرراال   اسررتخداما   وسررائ  التواصررل االجتمرراعي مثررل ليسرر و 
 .العامةالمحالل التقليدية مثل االجتماعات استخداً جانذ المسائل والشواغلك إلع 

ألمهيـــة ممارســـة حريـــة  نمـــل مـــدركق، واســـتنارة باخل ـــاا األكثـــر انفتاحـــاا رحـــب ويف حـــق ن -117
 لســـيربايناملصـــا  الجتماعيـــة األوســـع، ول ســـيما يف الفضـــاء ا وتراعـــي التع ـــن ب ريقـــة مســـاولة حتـــفم

أو ســوء فهــم للتســ ب يف  ــرر أكــرب   ميانيــة توجــد فيــ ، و نة أســرعبــوتفيــ  املعلومــات  الــذي تنتقــل
لســـعي    حريـــة التع ـــن امل لقـــة يف بلـــدان أتـــرى أن نيـــن ل رأينـــا كيـــفو ـــد  .عميـــ  يتعـــذر تداركـــ 

  يقتصـــر علــــى زرع العنصــــرية وكـــره األجانـــب، األمـــر الـــذي يســـفر عـــن الت ـــر  املســـتق  ب وعـــن 
 .حيــانســف، الــدماء املأســاوي يف بعــ  األعــن  أيضــاا ، بــل أســفر املختلفــة موعــاتبــق ا  الشــحناء

ســـتوى عـــال مـــن   ي ـــال ونمواطنينـــا كمـــا أن  .وكـــن نريـــد جتنـــب مثـــل هـــذه احلـــوادس يف ســـنغافورة
أن الحـــفام والتســـامح للـــ،  .ساســـةاحلالعـــام، ل ســـيما بشـــأن هـــذه املســـائل  نـــااليياســـة يف ت اب

وباملثــل، عنــدما  .لســنغافوريق ــيمت تمــل أساســية بالنســ ة    ابــق خمتلــف األعــراق واألديــان ل ــف وال
  ـب أن ييـون لـدى، عمـداا  مـا ر بسـمعة شـخ ا ـر ل ا مهـور أو اإليضلهبا تأكاليب يراد ت ل  

 .اللجوء    القضاءأو  عليها الرديف األفراد احل  
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اليــ م تشــجيع  أي -  زاء الــدور الــذي تضــ لع بــ  وســائ  اإلعــ م نفســ نهج ونأتــذ بــال -118
 والد ـة واألدا نفسـها علـى ين غـي ت  يـ  معـاين املسـاولية  أنـ أيضـاا د نعتقـو  .والتع ن حبرية ومسـاولية
اا  طــــار ، 2013يف حزيران/يونيــــ  ، احليومــــة أةــــدرت، ومــــن هــــذا املن لــــ  .ليــــع وســــائ  اإلعــــ م

احلصــول  الشــ ييةموا ــع اإلت اريــة ونيــن لل .تــراتي  العمــل الشــ يية اإلت اريــةوا ــع ملــنح امل جديــداا 
 بشــأن أت ــارأســ وع  كــلعلــى األ ــل  مقــالا واحــداا املتوســ  تنشــر يف كانــت علــى تــرتي  فــردي  لا  

و لا كـــان متوســـ  زيـــارات مو عهـــا ، بـــ  انق ـــاع علـــى مـــدى شـــهرينو ضـــايا الســـاعة فيهـــا ســـنغافورة 
فـــــفة ربوتوكــــول اإلنفنــــت مــــن ســــنغافورة تــــ ل فريــــدة لمــــن عنــــاوين زيــــارة  50 000يقــــل عــــن  ل

 .نفسها الشهرين
، ونرحـب بوجـود املزيـد مـن اخلفيـفعلـى هنـج التنمـيم  يف اإلبقـاءاحليومة  ستمرت ومع لل،، -119

 .املنا شة العامة ألهنا تثري يف سنغافورة الش ييةاملوا ع اإلت ارية 
   وفقـــاا  وجــب الدســـتور يف حريــة التجمــع طاملـــا أنــ  نــارَ حبـــ  حممــي ن يو ســنغافور ويتمتــع ال -120

يف ركـن  ة سـلميةممـاهر  88 ُسـجلت ،2015   عـام  2012م فـي الفـفة مـن عـاف .لسيادة القانون
الور ــة ال يضــاء املتعلقــة بالســيان الــا أةــدر ا احليومــة، ســنغافورة بشــأن  ضــايا مثــل يف املتحــدثق 

احلـ  يف التجمـع يف سـياق األولويـات ومـع للـ،، جتـب ممارسـة  .ل دتار ةندوق سنغافورة املركزيو 
تنا الدولــة الــا تتســم مــدينيف وتقــع علــى احليومــة مســاولية حفــا األمــن العــام  .الجتماعيــة األوســع
   .بيثافة سيانية عالية

  
 االستنتاف -رابعا   

 
ــــ -121 فرةــــة  ميــــع وتــــدعمها باعت ارهــــا  ب ســــنغافورة بعمليــــة الســــتعرا  الــــدوري الشــــاملترح 

ت ا تمــع املــدين والــدول منممــاومــع ، مواطنيهــامــع  للتحــاورك ــنة أو ةــغنة، ســواء كانــت  الــدول، 
يف  حتـــدياتمــا اعف ـــها مــن  جنـــازات و  مــا حققتـــ  مــنبشـــأن  ،األعضــاء يف األمـــم املتحــدةاألتــرى 

 .جمال حقوق اإلنسان
توةـــيات الســـتعرا   لتنـــاول العديـــد مـــنوبـــرامج جديـــدة  عامـــة عـــدة سياســـات ناو ـــد نفـــذ -122

ك ـنة   أشـواطاا علـى وجـ  اخلصـوجل، ا، و  عنـ .2011عـام ل اخلـاجل بسـنغافورة الـدوري الشـامل األول
 .الجتماعي ناووئام يتناتول يف الو ت الذي نعزز فيها نايف توفن  اية اجتماعية أفضل ملواطني

دون كلـــل أو  ينا  التقـــدم الـــذي أحرزنـــاه منـــذ الســـتعرا  األتـــن يف ســـع  ســـتندســـو  نو  -123
وتمـــل أسســـنا دون  .للجميـــع وشـــامل عـــادلتـــنعم  جتمـــع  ةة اســـتثنائيأمـــ   جعـــل ســـنغافورة  ملـــل
نســـعى  عنـــدما، حـــ  مـــن أولوياتنـــا حلفـــاظ علـــى الوئـــام الجتمـــاعي أولويـــة م لقـــةفســـي قى ا .تغيـــن

حتســق  و  ، املتغــنةال تصــادية والجتماعيــة و  الســتجابة لت لعــات مواطنينــا السياســيةباســتمرار    
 .نا العامةوسياسات نارفاههم، من ت ل  وانين

 


